Република Српска
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

УПУТСТВО
ЗА ИЗРАДУ ОСНОВНЕ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1:100.000

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 с и
УПУТСТВО
ЗА ИЗРАДУ ОСНОВНЕ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1:100.000

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим Упутством прописује се начин израде Oсновне инжењерскогеолошке карте Републике

Српске 1:100.000 (у даљем тексту: ОИГК-100), захтјеви у погледу методике истраживања,
обим и врстa података које треба прикупити и начин приказивања резултата истраживања.
2. ОИГК-100 је врста геолошке карте која садржи генералну презентацију свих оних

елемената геолошке средине, значајних код просторног планирања, пројектовања, грађења и
експлоатације објеката у грађевинарству, рударству, водопривреди, шумарству, заштити
животне средине и другим сродним дисциплинама.
Појмови употријебљени у овом упутству имају сљедећа значења:
1) активно клизиште означава клизиште активно у вријеме регистрације,
2) алувијални покривач означава покривач изграђен од шљункова, пијескова и глина,
представља продукт преноса и акумулације распаднутог материјала ношеног снагом ријечног
тока, настаје акумулацијом суспендованог и вученог наноса сталних водених токова и
разликују се три врсте алувиона: фација корита, поводња и мртваја,
3) блоковско клизиште означава појаву нагињања и ротације откинуте масе тла или блокова
чврстих стијена око тачке или осе која се налази испод центра теже покренуте масе,
4) делувијални покривач означава квартарну фацију која настаје спирањем продуката
распадања површинским водама које се сливају по нагнутим теренима за вријеме обилнијих
атмосферских падавина или отапањем снијега и акумулацијом тих продуката у подножјима
падина на заравњеним дијеловима терена, јавља се обично у виду ужих или ширих застора или
појаса у дну падине који постепено исклињавају према вишим дијеловима терена, a изграђен
је од пјесковитих глина помијешаних са ситном дробином,
5) делувијално-колувијални покривач означава квартарну фацију која настаје на падинама
као резултат истовременог дјеловања гравитационог премијештања продуката физичког
распадања стијена и делувијалног спирања ситнозрних честица тла и представљен је обично
дробинско - глиновитим наслагама и јаче заглињеним дробинама са мањим блоковима
самцима,
6) елувијално-делувијални покривач је покривач који настаје процесима спирања елувијума
на падинама међуријечја у непосредној близини вододијелнице и на падинама нагиба 5 - 8о
који је у погледу грађе идентичан елувијуму с тим што у површинском дијелу теренапреовлађују
ситнозрне прашинасто - глиновите фракције,
7) елувијум је продукат распадања матичног субстрата (стијена, основе) који остаје на мјесту
свог настанка, без икаквог премјештања по падини, а зависно од геолошке грађе терена,
3.

елувијум може бити врло различитог материјалног састава од блокова и дробине до глина са врло
промјенљивим физичко-механичким својствима,
8) физичко–механичка својства стијена су својства која одређују квалитативне и
квантитативне особине стијена, а зависе од минералошког састава, структурно-текстурних
карактеристика и степена измјењености стијене кроз простор и вријеме и директно предодређују
могућности даљих промјена стијена у инжењерскогеолошком смислу,
9) физичко- механичка својства тла су својства тла која омогућавају његово конкретније
дефинисање као радне средине у којој се изводе грађевински објекти,
10) географски информациони систем (ГИС) је рачунски систем намијењен прикупљању,
обради, управљању, анализи, приказивању и одржавању просторно оријентисаних
информација (података),
11) геолошки субстрат је матична стијена (стијена основе) која се налази испод површинског
растреситог покривача,
12) геоморфолошке појаве и облици су морфолошки елементи настали приликом стварања
рељефа који посредно утичу на инжењерскогеолошке одлике терена, а могу бити и узрочник
или посљедица развоја савремених геолошких процеса и појава,
13) геотехничка истраживања су скуп комплексних теренских и лабораторијских метода
истраживања које се намјенски изводе на локацијама пројектованих грађевинских објеката у
циљу дефинисања грађе, стања и својстава стијена и терена, односно геолошке средине, прије, за
вријеме и послије изградње објеката подразумјевајући и контролу понашања у садејству са
објектом,
14) гравитациони покрети означавају премјештање стијенских маса на природним падинама
под утицајем силе гравитације подијељени на брзе (клизишта, течења) бујичне токове,
солифлукцију и лагано премјештање у виду пузања тла,
15) хазард клизишта означавају клизишта која указује на потенцијалну магнитуду и
вјероватноћу активирања клизног процеса,
16) магнитуда подразумјева запремину масе која се може покренути или пасти, брзина
њиховог кретања и простор који може бити захваћен;
17) вјероватноћа активирања клизишта подразумијева очекивану учесталост активирања
процеса у одређеном временском периоду,
18) инжењерскогеолошка грађа терена означава геолошку грађу терена која се проучава ради
дефинисања стијена као радних средина при чему је поред проучавања материјалног састава
потребно и јасно дефинисати: структурно-текстурну грађу, испуцалост, распаднутост,
присуство воде као медијума који утиче на квалитативно - квантитативна својства,
19) инжењерскогеолошка јединица означава стијенску масу одређеног литолошког састава и
генетске припадности, а дефинисана је према оним инжењерскогеолошким својствима која су
неопходна за дати ниво истраживања; за потребе ОИГК-100 инжењерскогеолошке јединице
се формирају као литолошки типови, литолошки комплекси и литолошке формације груписане
према примарним инжењерскогеолошким својствима,
20) инжењерскогеолошке карактеристике терена су сва природна геолошка својства стијена
која се проучавају у циљу утврђивања погодности изградње грађевинских и других објеката,
21) инжењерскогеолошко картирање терена - представља једну од најзначајнијих метода
теренског истраживања, састоји се у прикупљању геолошких инжењерскогеолошких,
геоморфолошких, хидрогеолошких, структурних, климатских и других података који се наносе
на топографску ситуацију,
22) инжењерскогеолошки комплекс означава стијенску масу састављену од више
литолошких типова који се због размјере карте и природних услова не могу издвојити у
посебне литолошке типове (средине са различитим инжењерскогеолошким својствима, са
честим смјењивањем у хоризонталном и вертикалном смислу),
23) инжењерскогеолошки пресјек означава графички приказ односа геолошких комплекса са
посебним освртом на њихова својства, дуж одређене вертикалне површине, који даје

вертикални приказ стања и промјене инжењерскогеолошких својстава терена од површине
терена до дубине истраживања,
24) инжењерскогеолошка реамбулација терена означава накнадни обилазак и преглед терена
у циљу провјере и допуне новим подацима на интересантним дијеловима терена, раније
истраживаног листа,
25) инжењерскогеолошко
рекогносцирање
терена
означава
прелиминарно
инжењерскогеолошко изучавање терена које претходи главним радовима, односно теренским
и лабораторијским истраживањима и испитивањима,
26) инжењерскогеолошка својства стијенских маса означавају својства која се односе
углавном на: степен везаности, начин појављивања (масивност, слојевитост, шкриљавост и
лучења), хетерогеност и анизотропију, испуцалост, распаднутост као и на природна напонска
стања у стијенској маси, и испољавају се углавном кроз развој различитих видова савремених
егзогених геолошких и техногених процеса и појава у терену,
27) клизиште означава дио терена са акутним процесом клизања, у коме су сачуване
структурне и рељефне одлике створене процесом клизања, представља производ процеса клижења
односно гравитационо покретање откинутог материјала тла или чврстих стијена низ падину, по
клизној површини или релативно танким зонама интензивних деформација смицања,
28) нестабилан терен означава природну конструкцију терена са лошим
инжењерскогеолошким својствима, гдје природни и антропогени утицаји изазивају смицање и
покретање земљаних маса и поремећај природног стања у терену, терен у коме се врши
клизање, смичућа кретања честица, осипања, течења или одроњавања већих или мањих
дијелова стијенских маса услед дејства гравитације, утицаја површинских или подземних вода,
потреса, техногених или неких других утицај,
29) одроњавање означава процес откидања, кретања и падања претежно каменитих
стијенских маса са стрмих падина или високих косина под дејством гравитације,
30) осулински рељеф означава рељеф настао акумулацијом дробинског, осулинског
материјала на стрмо нагнутим падинским странама, то су простране акумулације сипара, или
плазева (континуираних застора по читавој падини) или карактеристичне плавинске лепезе,
31) полувезане стијене су дијагенетски везане стијене са слабим структурним везама између
појединих честица, а веза се остварује углавном преко молекуларних сила, односно опни воде које
обавијају чврсте глиновите честице тла,
32) површинско спирање (денудација) је одношење површинског растреситог покривача
са падина и њихово одлагање по локалним депресијама или при дну падина у виду делувијума,
при чему се пренос материјала врши или спирањем водом или гравитационим премјештањем,
33) пролувијални покривач означава настаје поточно бујичним режимом течења воде и
чврстих продуката физичког распадања стијена; под пролувијумом се подразумјевају
творевине конуса наноса повремених водених токова и седименти сувих делти,
34) пролувијално делувијални покривач је покривач који настаје комбинованим
акумулационим процесима падинског спирања и бујичног сношења материјала, то су наслаге
подножја и микрорашчлањених падина смјештене у подножјима планинских висова и у долинама
савремених водених токова изграђени од дробине, шљунка, пијеска и глина,
35) пузање је способност чврстог тијела да се временом деформише под оптерећењем,а
утврђивање склоности пузању може се извршити у току цикличног оптерећења при
испитивању отпорности на смицање,
36) савремени егзогени геолошки процеси (егзодинамички) су квалитативне и квантитативне
промјене у геолошкој средини настале дјеловањем разних природних агенаса: творевине тих
процеса су савремене геолошке (егзодинамичке) појаве (клизишта, одрони, тецишта, пузишта,
сипари, ерозија, распадање стијена и друго),

37) сипар означава акумулациони облик одроњавања, осипања и диференцијације физичких
продуката распадања под утицајем силе гравитације, који карактерише различита величина
блокова и дробине, оштрих ивица, слаба сортираност и промјена дебљине,
38) слијегање тла означава деформацију тла под дејством спољашњег оптерећења, најчешће
вертикалног и динамичког оптерећења, услијед сабијања тла под објектом,
39) солифлукција означава плитко клижење (посебан вид течења) у високо планинским
областима настао као посљедица замрзавања и отапања површинског слоја тла,
40) стабилан терен означава природну конструкцију терена који посједује таква својства да у
природним условима и при одговарајућим техногеним захватима не прелази у стање нестабилне
равнотеже,
41) степен стабилности означава једно од основних инжењерскогеолошких својстава терена,
којим се дефинишу могућности и услови настанка, као и степен развијености савремених
геолошких процеса и појава, везаних за смицање и покретање стијенских маса у терену,
42) степен испуцалости стијенских маса означава квантитативан параметар којим се
одређује испуцалост стијенског масива, односно однос укупне површине или запремине
пукотинских пора према укупној површини или запремини произвољно изабраног изданка
стијене,
43) степен распаднутости означава квалитативан параметар за одређивање степена
деградације матичне стијене (стијене основе) под утицајем егзогених геолошких агенаса,
44) стишљивост тла означава својство тла да се деформише, односно да смањује запремину
при дејству спољашњих сила,
45) суфозија је процес који настаје филтрационим разарањем стијенских маса, односно то је
процес испирања честица тла под утицајем токова подземних вода који се манифестује у
стварању суфозионих удубљења на површини терена,
46) тециште означава дио терена са активним процесом кашастог течења тла или са
сачуваним структурним и рељефним облицима створеним процесом течења,
47) техногени (инжењерскогеолошки) процеси и појаве означавају процесе и појаве који
настају као посљедица дјеловања човјека на природну геолошку средину при чему се
неадекватним коришћењем терена најчешће интензивира развој већ започетих природних процеса
или настају нови неконтролисани процеси у геолошкој средини,
48) тло означава агрегат минералних зрна, која се могу сепарисати постепено под утицајем
воде и
49) условно стабилан терен означава природну конструкцију терена који посједује таква
својства да при промјени постојећих како природних тако и антропогених услова може изаћи из
равнотежног стања и постати нестабилан.
4. Својства ОИГК-100 су:

1) карактеристике стијена и тла укључујући њихову подјелу, стратиграфско и структурно
разврставање према старости, генези, литолошким и тектонским карактеристикама,физичком
стању и механичким својствима,
2) хидрогеолошки услови (подјела стијена и тла према хидрогеолошким функцијама са
подацима о зонама водозасићеног тла, дубини до нивоа подземних вода, рангом колебања
нивоа и правцима кретања подземних вода, извори, ријеке, језера, границе повремених
интервала плављења, ph, хемијски састав подземних вода, корозивност),
3) геоморфолошки услови (генетски типови рељефа и значајни елементи природног
амбијента (пејзажа), геоморфолошки облици према времену настанка, грађи, правцу пружања,
облику и висини) и
4) геодинамички феномени (егзодинамички процеси и појаве - ерозија, денудација, карстна
подручја, гравитациони покрети на падинама (клизишта, одрони, пузишта, тецишта),
ендодинамички процеси и појаве - сеизмички феномени, активни расједи, зоне актуелних
тектонских покрета (неотектонска активност)).

5. Упутство за израду ОИГК-100 прилагођено је савременим трендовима у свијету и

омогућава израду дигитализоване инжењерскогеолошке карте и обраду података у геолошком
информационом систему, односно у складу је са препорукама Интернационалне асоцијације
за инжењерску геологију и животну средину, међународним стандардима и упутствима за
израду инжењерскогеолошке карте.
6. Упутство за израду ОИГК-100 може се користитити и за израду инжењерскогеолошких

карата ситне, средње и крупне размјере.
7. За сваку врсту инжењерскогеолошке карте зависно од размјере, утврђени су захтјеви у

погледу садржаја потребних инжењерскогеолошких својстава код описа појединих издвојених
литолошких типова и комплекса, који су дати у Прилозима 2 до 5 овог упутства.
8. ОИГК-100 састоји се од:

1) основне карте,
2) олеате стабилности терена,
3) карактеристичних инжењерскогеолошких профила,
4) легенде са геохронолошким приказом инжењерскогеолошких јединица,
5) документационе карте за све изворне податке који су коришћени код израде синтезног
приказа резултата истраживања и
6) текстуалног приказа у виду тумача инжењерскогеолошке карте (у даљем тексту:
тумача) са табеларним и графичким прилозима резултата теренских и лабораторијских
истраживања и испитивања.
9. Основна инжењерскогеолошка карта израђује се на топографској основи размјере 1 : 25.000,

по листовима гриничке подјеле и садржи све податке, односно детаље који се могу приказати
у датој размјери. Карта исте размјере се користи и код прикупљања података на терену.
10. На основи података оригинала Основне инжењерскогеолошке карте, размјере 1 : 25.000

(манускриптна карта) ради се прегледна ОИГК-100 по листовима гриничке подјеле, и не
садржи све податке који постоје на карти размјере 1 : 25.000, јер су неки подаци редуковани
сходно размјери и намјени карте.
11. Израда ОИГК-100 изводи се сукцесивно по листовима гриничке подјеле и то, у почетној

фази, у теренима који имају приоритетни значај за развој привреде и рјешавање важних
проблема код просторног планирања, у грађевинарству, водопривреди, индустрији, рударству,
туризму, заштити животне средине и друго.
12. Приоритет при изради ОИГК-100 имају они терени који се у договору са Министарством

енергетике и рударства (у даљем тексту: Министарство), утврде као значајни и актуелни у
смислу рјешавања различите проблематике од интереса за привредни развој Републике
Српске.
13. ОИГК-100 ради се за терене за које је већ урађена Основна геолошка карта СФРЈ 1:100.000,

а може се радити упоредо са Основном хидрогеолошком картом или у изузетним случајевима
независно од ње, када се хидрогеолошки подаци прикупљају током инжењерскогеолошког
картирања или се они користе из постојеће документације о изведеним регионалним
хидрогеолошким истраживањима.

14. ОИГК-100 у финалној форми ради се у дигитализованом облику, а сви прикупљени подаци

и резултати изведених истраживања уносе се у инжењерскогеолошки катастар и
инжењерскогеолошку базу података који ће се формирати упоредо са израдом ОИГК-100.
15. У инжењерскогеолошку базу података уносе се полуквалитативни и квантитативни

показатељи, у виду текстуалног, нумеричког и графичког начина приказивања.
16. ОИГК-100 је важан и неизоставан дио Геолошког информационог система Републике

Српске и израђује се у складу са савременим софтверским програмима и алатима Географског
Информационог Система (у даљем тексту: ГИС), који омогућују формирањe Банке
инжењерскогеолошких података (у даљем тексту: БИП) Републике Српске.
17. Основа информационог система код израде карата и њихових олеата („layer“-a) је

формирање базе података и њихова визуелизација, као и могућност њиховог каснијег
процесирања кроз анализе, симулације и друге доступне инжењерскогеолошке начине обраде
и евалуације података.
18. Техника и структура израде БИП у ГИС пружа флексибилност и могућност за проширење

садржаја не само новим класама, линијама и атрибутима, него и за будуће технолошко
еволуирање ГИС-а и нових компјутерских технологија.
19. ОИГК-100 се штампа на топографској основи размјере 1 : 100.000 по гриничкој подјели,

односно на истој основи као и Основна геолошка карта СФРЈ размјере 1:100.000 и имаће
идентичан формат и подјелу на листове као и до сада урађена Основна геолошка карта.
20. Финалне Основне инжењерскогеолошке карте размјере 1 : 25.000, раде се по секцијама на

којима је рађена Основна геолошка карта СФРЈ размјере 1:100.000 (16 листова) приближно
квадратног облика за цијели лист 1 : 100.000, односно за ту сврху се користе тзв. "мутаве карте" са
приказаним рељефом и хидрографијом или сиви отисак топографске основе, док се за рад на
терену користе најновије аерофотограметријске основе 1 : 25.000 које садрже све потребне
топографске ознаке и елементе.
21. ОИГК-100 ради се на основи урађеног Програма истраживања, за одређени лист

1 : 100.000, разрађеног по фазама истраживања и Анекса програма за предвиђену сваку
сљедећу фазу истраживања.
ОИГК-100, тумач и пратећа документација представљају подлогу која се може
користити за:
1) студијске анализе код тумачења законитости формирања инжењерскогеолошких услова
терена, заступљености различитих видова стијенских маса, закономјерности формирања и
заступљености геодинамичких процеса и појава у појединим литофацијалним срединама са
прогнозом њиховог даљег развоја,
2) израду програма и пројеката за различите нивое и намјене инжењерскогеолошких
истраживања (основних и детаљних),
3) израду намјенских геолошких подлога за просторне планове Републике Српске, подручја
посебних намјена и посебно угрожена подручја и
4) израду геолошких подлога за студијске анализе, планирање и генерално пројектовање при:
- лоцирању и размјештању насеља и објеката од капиталног значаја у грађевинарству,
- трасирању линијских објеката, (прије свега путних саобраћајница, водовода, цјевовода,
гасовода и друго), у рударству, водопривреди, пољопривреди, енергетици и
- оцјени степена угрожености геолошке средине као дијела животне средине.
22.

23. Параметри физичко-механичких и инжењерскогеолошких својстава стијенских маса који

се користе приликом израде ОИГК-100 су параметри физичко-механичких и еластичних
својстава полувезаних и невезаних врста тла и параметри физичко-механичких и еластичних
својстава литолошких типова и комплекса.
24. Приликом израде ОИГК-100, за крупнозрна, ситнозрна и органска тла користи се USC

класификација.
ГЛАВА II
ИЗРАДА ОСНОВНЕ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРТЕ
25. Израда ОИГК-100 врши се за сваки лист територије Републике Српске, а њеној коначној

изради претходе:
1) припремни радови који обухватају израду Програма истраживања ОИГК-100 са
разрадом истраживања по сљедећим фазама:
- ревизија Програма истраживања,
- израда основних олеата који се односе на топографију и геологију терена у резмјери
1:100.000,
- дигитализација и референцирање постојећих растерских топографских подлога
1:100.000 за потребе израде основне карте и олеата ОИГК (изохипсе са еквидистанцом 100 м,
ријеке, путеви, насеља, коте терена),
- дигитализација и референцирање растерских геолошких подлога: издвојених
геолошких (литостратиграфских) јединица, геолошких граница, елемената тектонике са
постојећих листова основне геолошке карте и конверзија ових елемената према
инжењерскогеолошкој класификацији која је прописана овим упутством,
- анализа авионских и сателитских снимака терена,
- претходно прикупљање и анализа података ранијих истраживања из постојеће
документације и категоризација терена према степену претходне истражености и
- прелиминарно инжењерскогеолошко рекогносцирање терена и категоризација терена
према степену сложености инжењерскогеолошких услова,
2) главни радови који обухватају прикупљање и обраду података из постојеће
документације и израду документационе карте, фотогеолошку анализу терена,
инжењерскогеолошко рекогносцирање терена, инжењерскогеолошко картирање терена,
инжењерскогеолошку реамбулацију терена, инжењерскогеолошка осматрања (мониторинг)
терена, теренске истражне радове (истражно бушење, истражни раскопи и јаме, пенетрациони
опити тла, геофизичка испитивања и друго), израду оелата које се односе на
инжењерскогеолошку класификацију (литогенетска класификација, дефинисање литолошких
типова и комплекса), израду допунских олеата, израду релационе базе података,
лабораторијске радове (геомеханичке, геотехничке, петролошке, седиментолошке, хемијске
анализе стијена и подземне воде) и кабинетске радове у које спада обрада података, израда
периодичних и годишњих извјештаја, фазних пројеката, израда финалне инжењерскогеолошке
карте и ауторског оригинала и тумача и
3) завршни радови који обухватају израду ОИГК-100, ревизију ОИГК-100, припрему за
штампу карте и тумача и штампање карте и тумача.
26. ОИГК-100 ради се на основи претходно израђеног Програма истраживања, а садржај

програма је прописан Правилником којим се прописује садржина програма, пројеката и
елабората геолошких истраживањима.
27. Програм истраживања из тачке 25. овог упутства ради се у складу са Дугорочним

програмом развоја основних геолошких истраживања и подацима о претходном познавању
терена, а по потреби и подацима прикупљеним инжењерскогеолошким рекогносцирањем терена,

гдје се Програмом предвиђају цјелокупна истраживања за израду Основне инжењерскогеолошке
карте, на једном листу 1 : 100.000, са разрадом динамике истраживања по фазама.
28. За сваку наредну фазу истраживања ради се фазни програм кроз посебни анекс који

садржи сљедећа поглавља:
1) увод,
2) кратак преглед ранијих истраживања,
3) кратак приказ резултата претходне фазе истраживања,
4) инжењерскогеолошка проблематика која ће се рјешавати у предметној фази истраживања,
5) концепција и методологија предметне фазе истраживања,
6) динамика истраживања и
7) предмјер радова и предрачун трошкова.
29. Уз Анекс из тачке 28. овог упутства прилаже се прегледна карта досадашњих истраживања

на предметном листу и програмирана истраживања дате фазе, у размјери1 : 200.000.
30. При програмирању истраживања за израду ОИГК-100 врши се категоризација терена за

потребе нормирања инжењерскогеолошких истраживања и инжењерскогеолошког картирања
терена и теренских истражних радова.
31. На степен тежине инжењерскогеолошког истраживања терена за потребе израде ОИГК-100

утичу:
1) степен инжењерскогеолошке истражености терена гдје се издвајају сљедеће
категорије терена и то терени чија је инжењерскогеолошка пробеламтика ранијим радовима:
- на подручју листа у великом степену ријешена (20 поена),
- дјелимично ријешена (10 поена) и
- није рјешавана (5 поена),
2) степен сложености инжењерскогеолошких услова, који се утврђује на бази
расположиве документације и рекогносцирања терена, а одређује према степену сложености
геолошке грађе, литолошком саставу и степену измјене стијенских маса као и развоја
савремених егзодинамичких процеса и појава и угрожености терена, гдје се издвајају сљедеће
категорије терена и то терени са:
- једноставном инжењерскогеолошком проблематиком (80 поена),
- мање сложеним инжењерскогеолошким проблемима који су ранијим радовима на
подручју листа, дјелимично ријешени (50 поена) и
- сложеном инжењерскогеолошком проблематиком која ранијим истраживањима није
ријешена или су то подручја гдје нису вршена инжењерско геолошка истраживања (20 поена),
3) морфолошки услови који се оцјењују према висинским разликама и разуђености рељефа
гдје су издвојене сљедеће категорије терена и то терени:
- са висинским разликама, мањим од 300 м (50 поена),
- са висинским разликама 300 - 600 м, (30 поена)
- са висинским разликама 600 - 1200 м, (20 поена) и
- високопланинског типа са висинским разликама већим од 1200 м и љутог крша,
смањује се број поена (12,5 поена),
4)
степен покривености терена, при чему се издвајају сљедеће категорије терена:
- откривени терени - без или са врло танким квартарним покривачем погодни за
фотогеолошку обраду и теренску идентификацију литолошких типова и комплекса (30 поена),

- средње откривени терени - са неуједначеном заступљеношћу генетски различитих
квартарних покривача који се могу јасно дефинисати према саставу, својствима и дебљини (15
поена) и
- слабо откривени терени - терени скоро потпуно покривени квартарним покривачем, са
ријетким изданцима матичног субстрата, ријетким отвореним профилима и знатно отежаним
рашчлањавањем инжењерскогеолошких јединица (7,5 поена),
5) проходност терена, односно густина комуникација, при чему се издвајају терени:
- са добрим и довољно густим комуникацијама (20 поена),
- са ријетким и лошим комуникацијама(10 поена) и
- практично без комуникација (5 поена).
32. Код израде инжењерскогеолошке карте, нормирање дневног учинка на картирању, по једном
истраживачу износи за:
1) I категорију терена (терени алувијалних и терасних заравни, пространих заравњених
висоравни и благо заталасаних побрђа) - 3 km2,
2) II категорија терена (терени средње морфолошке разуђености са висинским разликама до
300 м, изграђени од слабо карстификованих кречњака, магматских и метаморфних стијена) 2 km2 и
3) III категорија терена (терени средње до велике разуђености са висинским разликама до
300 и преко 300 m, изграђени од терцијарних седимената, флиша, шкриљаца ниског степена
кристалинитета, дијабаз - рожначке формације, пирокластита (вулканокластита), терени љутог
крша са веома израженом инжењерскогеолошком проблематиком) - 1 km2.
33. У теренима, у којима је започета израда Основне инжењерскогеолошке карте према
Упутству из 1988. године, умјесто инжењерскогеолошког картирања врши се само
инжењерскогеолошка реамбулација, а она се рачуна 70% у односу на инжењерскогеолошко
картирање одређене категорије терена.
34. Истражно бушење се предвиђа углавном у теренима изграђеним од квартарних и неогених
седимената, а рјеђе у теренима са дебелом кором површинског распадања у седиментним,
магматским и метаморфним стијенама.
35. За нормирање броја истражних бушотина из тачке 34. овог упутства утврђени су сљедећи
критеријуми:
1) Према тачки 31. подтачка 1), за степен истражености терена, за алинеју 1 је 0 поена, за
алинеју 2 је 20 поена и за алинеју 3 је 40 поена,
2) Према тачки 31. подтачка 2), за степен сложености инжењерскогеолошких услова, за алинеју 1
је 0 поена, алинеју 2 је 15 поена и алинеју 3 је 30 поена,
3) Према тачки 31. подтачка 4), за степен покривености терена, за алинеју 1 је 0 поена,
алинеју 2 је 15 поена и алинеју 3 је 30 поена.
36. На основу укупног броја поена, које носи терен из тачке 34. овог упутства, за пројектовање
броја истражних бушотина, број бушотина на 10 km2 површине треба да износи:
1) до 30 поена за ниједну бушотину,
2) преко 30 поена за 1 бушотину и
3) 100 поена за 2 бушотине.
37. Дубина бушотина одређује се директно на терену зависно од геолошких и
инжењерскогеолошких услова (дебљине покривача, дубине до клизне површине код
клизишта, дебљине коре распадања субстрата и сл.).

38. Остали теренски истражни радови као што су истражне јаме, динамичка пенетрација,
геофизичка испитивања и др., као и лабораторијска геомеханичка испитивања планирају се
и пројектују тако, да се обезбиједи минимум потребних података за сваку издвојену
инжењерскогеолошку јединицу, а врста и број ових истражних радова одређује се у току
израде фазних пројеката за сваку наредну годину истраживања.
39. Динамика реализације истраживања ОИГК-100 предвиђена је пројектом истраживања,
како по врстама, тако и по обиму, за цијели лист и све фазе истраживања и то у: почетној фази
истраживања врше се припремни радови и израда прелиминарне инжењерскогеолошке карте
у размјери 1 : 100.000, у сљедећој фази истраживања изводи се инжењерскогеолошко
картирање једног дијела листа, на секцијама размјере 1:25.000, а у свим наредним фазама
истраживања, наставља се са инжењерскогеолошким картирањем и врши прикупљање
постојећих података на сљедећим дијеловима листа размјере 1 : 100.000, те предвиђају и
пројектују и остали истражни радови и то на дијелу листа на коме је извршено
инжењерскогеолошко картирање у претходној фази.
40. Израда финалне ОИГК-100 са тумачем и потребном документацијом предвиђа се
програмом, а њена се реализација врши тек након завршетка свих потребних и програмираних
истраживања, без обзира на динамику утврђену програмом.
41. Програм израде ОИГК-100 прије своје реализације подлијеже ревизији коју врши стручна
Комисија коју рјешењем именује министар енеретике и рударства у складу са Законом о
геолошким истраживањима („Службени гласник Републике Српске“, број 64/22).
ГЛАВА III
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА ЗА ИЗРАДУ ОИГК-100
42. Детаљна инжењерскогеолошка истраживања која су потребна за израду ОИГК-100треба
да омогуће утврђивање и дефинисање основних литолошких типова и комплекса и њихових
важнијих инжењерскогеолошких својстава, утврђивање динамике развоја и појављивања
савремених егзодинамичких и техногених процеса и појава, као и свих других видова
деформабилности тла и терена, оцјену и издвајање рејона према степену стабилности,
утврђивање степена угрожености и могућности заштите животне средине, оцјену
геопотенцијала подручја и генерални сеизмолошки ризик.
43.
Обим и врсте истраживања за потребе израде ОИГК-100 утврђени су критеријумима
датим у овом упутству, а условљени су специфичном проблематиком на конкретном терену.
44. Извођење инжењерскогеолошких истраживања врши се сукцесивно по фазама, а послије
сваке фазе истраживања која је везана за једногодишњи период, ради се коначни извјештај који
садржи синтезно обрађене податке истраживања, у току предметне фазе и кратак приказ
постигнутих резултата истраживања.
45. Коначни извјештај за предметну фазу истраживања састоји се од текстуалног дијела и
графичких прилога.
46.

Текстуални дио коначног (годишњег) извјештаја из тачке 45. овог упутства садржи:
1) увод,
2) преглед изведених истражних радова,
3) резултате изведених истраживања и

4) закључак са приједлогом даљих истраживања.
47. Графички дио коначног извјештаја из тачке 45. овог упутства садржи прегледну:
1) инжењерскогеолошку карту истраживаног дијела листа 1 : 100.000 и
2) карту изведених истражних радова у размјери 1 : 200.000.
48. Прикупљање и анализа података из постојеће документације изводи се како у припремној,
тако и у главној фази истраживања, при чему се прије израде Програма истраживања врши
претходно прикупљање и анализа дијела података из постојеће документације, потребних за
цјеловито сагледавање степена истражености простора и основне проблематике која ће се
рјешавати током израде ОИГК-100.
49. Инжењерскогеолошка обрада авионских снимака - фото инжењерскогеолошка обрада
(уколико се располаже са сателитским и авиоснимцима) врши се у припремној и главној фази
истраживања, а материјали даљинске детекције користе се за рад на терену, као извори
геолошких, геоморфолошких и инжењерскогеолошких информација и као средство за повезивање
и допуњавање теренских и других података.
50. Инжењерскогеолошко рекогносцирање терена изводи се у I фази истраживања прије
извођења инжењерскогеолошког картирања, а по потреби и прије фазе израде Програма.
51. Инжењерскогеолошко рекогносцирање из тачке 50. овог упутства врши се у циљу
добијања прелиминарних података о инжењерскогеолошким условима терена, на бази којих се
врши даље планирање инжењерскогеолошког картирања у погледу приоритета и потребног
обима њиховог извођења, а подаци инжењерскогеолошког рекогносцирања терена уносе се у
теренски дневник и наносе на топографску основу размјере 1:25.000.
52.
Инжењерскогеолошка реамбулација терена врши се прије, у току и након завршених
главних теренских радова и то, у циљу допуне новим подацима раније истраживаног терена
у инжењерскогеолошки интересантним дијеловима терена, нарочито са аспекта стабилности
као и након завршетка вишегодишњег истраживања при изради основне инжењерскогеолошке
карте, по раније важећем упутству.
53.
Подаци инжењерскогеолошке реамбулације терена из тачке 52. овог упутства уносе се
у теренски дневник и наносе на топографску основу, односно претходно урађену верзију
инжењерскогеолошке карте, размјере 1:25.000.
54. Инжењерскогеолошко картирање терена представља основну врсту истражног процеса на
изради ОИГК-100 и претходи осталим теренским и лабораторијским истражним радовима.
55. Основна метода инжењерскогеолошког картирања своди се на обилажење и праћење
изданака стијена и појава на терену, са циљем прикупљања података о инжењерскогеолошким
одликама стијенских маса и терена.
56. Код инжењерскогеолошког картирања примјењују се метода попречних профила, метода
праћења граница и детаљног картирања ради утврђивања јасних граница између појединих
литолошких класа и комплекса, састава, структурно - текстурних својстава, степена дијагенезе,
повезаности, степена промјенљивости литолошког састава, карактера и степена површинске
распаднутости и издијељености стијенских маса и свих других података који битно утичу на
формирање инжењерскогеолошких услова терена.

57. У току инжењерскогеолошког картирања прикупљају се и обрађују подаци о:
1) морфологији терена, геоморфолошким облицима и појавама, хидролошки и хидрографски
подаци, као и сви остали подаци неопходни за сагледавање узрока формирања одређених
инжењерскогеолошких услова и карактеристика терена,
2) хидрогеолошким својствима терена, битним са инжењерскогеолошког аспекта уз
анализу утицаја хидрогеолошких појава на измјенљивост стијенских маса, стабилност и
уопште деформабилност стијенских маса и терена,
3) квартарним наслагама, њиховом територијалном распрострањењу и издвајањем на радним
теренским картама према генетском поријеклу, материјалном саставу и дебљини, од значаја је
утврђивање дебљине и врсте коре распадања преко матичног субстрата уз исцртавање
локалних инжењерскогеолошких профила,
4) савременим егзодинамичким и инжењерскогеолошким процесима и појавама којима се
посвећује посебна пажња код инжењерскогеолошког картирања, уз обавезно утврђивање
њиховог просторног обухвата, процјене и анализе стања тренутне активности, степена
угрожености животног простора, динамике њиховог даљег развоја, успјешности примјене
евентуалних санационих мјера и друго,
5) свим видовима техногене (антропогене) активности који угрожавају животну средину,
реактивирање условно стабилних и потенцијално нестабилних падина, терена угрожених
грађевинском и рударском активношћу, слабо носивог тла и друго и
6) појавама и лежиштима минералних сировина и геолошких грађевинских материјала при
чему се региструју и све појаве и облици у терену који су настали експлоатацијом тих ресурса
(површински копови, одлагалишта, јаловишта, дубоки земљани ископи и слично).
58. Подаци инжењерскогеолошког картирања уносе се у теренски дневник, а опсервационе тачке
наносе на топографску основу 1 : 25.000 (карта тура), при чему свака евидентирана тачка на
терену добија свој теренски број на теренској карти и (исти број) у теренском дневнику, као
и ИД број у бази инжењерскогеолошких података.
59. Теренски дневник може бити конципиран у виду одговарајућих образаца.
60. Подаци о егзодинамичким процесима и појавама и геолошким грађевинским
материјалима уносе се у теренски дневник и у базу инжењерскогеолошких података.
61. Успостављање осматрачке мреже за праћење динамике развоја процеса нестабилности
терена врши се изузетно, након завршетка инжењерскогеолошког рекогносцирања и у току
инжењерскогеолошког картирања терена.
62. Осматрачка мрежа из тачке 61. овог упутства успоставља се на изузетно критичним
мјестима гдје процеси нестабилности (најчешће клизишта) директно угрожавају живот људи и
материјална добра, а осматрање се врши геодетским мјерењем кота и координата на уграђеним
осматрачким тачкама (реперима), у тијелу регистроване појаве са стајних тачака утврђених на
стабилном дијелу терена.
63. Осматрање нестабилних терена врши се у трајању од три године, а 4 пута у сваком
хидролошком циклусу у току једне године, а резултати осматрања се анализирају и корелишу
са хидрометеоролошким подацима и успоставља веза и са другим факторима, како посредним
тако и непосредним могућим узрочницима настанка и развоја процеса.
64. Подаци о извршеним осматрањима приказују се табеларно и графички у документационом
дијелу ОИГК-100.

65. Осматрање нестабилних терена може се изводити, фототеодолитским снимањем или
преко уграђених инклинометара и пијезометара по истом режиму као и за геодетске методе
осматрања.
66. Осим инжењерскогеолошког картирања, остали теренски радови односе се на истражно
бушење, истражне ископе (јаме, раскопи), динамичку пенетрацију тла и геофизичка
испитивања, која се изводе према потреби у циљу рјешавања одређене проблематике утврђене у
току инжењерскогеолошког картирања, а која није ријешена у току претходних истраживања.
67. Врста истражног рада изведена у току теренских и лабораторијских истраживања и
испитивања приказују се на документационој и инжењерскогеолошкој карти ознакама које су
приказане у Прилогу 1.
68. Раније изведени истражни радови задржавају ознаке из изворне документације и приказују
се на документационој карти са ознаком елабората из којег је та документација коришћена.
69. На Основној инжењерскогеолошкој карти 1 : 25.000, истражни простор се означава
границом у црној боји ознаком документа (D1... Dn).
70. Остали теренски истражни радови су:
1) истражно бушење које се изводи у слабо истраженим и слабо откривеним теренима, у
којима се инжењерскогеолошким картирањем не могу прикупити довољно поуздани подаци о
грађи терена по дубини и ради узимања узорака стијена за лабораторијска геомеханичка
испитивања, истражно бушење се изводи у невезаним и слабо везаним литолошким типовима и
комплексима, најчешће у регистрованим клизиштима и квартарним покривачима, а подаци
истражног бушења приказују се на стандардним формуларима који се налазе у Прилогу 2 и
прилажу у документациони материјал ОИГК-100,
2) истражно раскопавање у виду раскопа, јама или засјека, изводи се у теренима са
квартарним покривачима релативно мале дебљине. Резултати ископа приказују се у виду
профила и развијених блок профила у размјери 1 : 50 или 1 : 100.
3) пенетрациони опити тла који се изводе у оним теренима гдје не постоје подаци истражног
бушења и физичко - механичких својстава тла, а у циљу добијања података који се корелишу
са осталим сигурнијим подацима у профилу терена, при чему се добијају подаци о збијености
невезаних и степену чврстоће везаних стијена. У истражним бушотинама изводи се
стандардни пенетрациони опити (у даљем тексту: СПТ), статички пенетрациони опити-ЦПТ (у
даљем тексту: ЦПТ) динамичким пенетрометром са континуираним утискивањем конуса од
површине терена до пројектоване дубине. Резултати СПТ и ЦПТ опита, уносе се у посебан
записник и добијене вриједности наносе се на стуб профила бушотина.
4) геофизичка испитивања на изради ОИГК-100 врше се на теренима покривеним
квартарним покривачем и дебелом кором површинског распадања, при чему се углавном
примјењују рефракционо - сеизмичке и геоелектричне методе у циљу добијања података о
грађи, саставу, дебљини, измјенама, анизотропији и структурним својствима појединих
инжењерскогеолошких јединица. Рефракционо - сеизмички профили су обично дужине до
100,0 m, а од геоелектричних метода примјењује се геоелектрично картирање и сондирање.
Нормирање геофизичких испитивања врши се по истим принципима као и за бушотине,а
подаци геофизичких испитивања терена приказују се графички (у виду карата и профила) и
текстуално са нумеричким подацима.
5) геодетска мјерења врше се код осматрања и праћења развоја егзогених геолошких процеса и
појава и за утврђивање кота и координата изведених истражних радова,
6) лабораторијска испитивања обављају се упоредо са извођењем теренских радова,
сукцесивним достављањем узорака са терена, а то су: одређивање гранулометријског састава са

прорачуном коефицијента филтрације, специфичне и запреминске тежине, природне влажности,
границе пластичности и течења, индекса пластичности и конзистенције и отпорности на смицање, и
то према важећим стандардима, а добијени резултати се приказују табеларно и прилажу у
стандардним формуларима. Узорци за лабораторијска испитивања узимају се из истражних
бушотина, изведених ископа и откривених профила у терену, а број узетих узорака из сваке
инжењерскогеолошке јединице је неограничен али је условљен степеном претходне
истражености предметне локације и инжењерскогеолошком сложеношћу геолошке грађе.
7) петролошка, седиментолошка и палеонтолошка испитивања врше се само у изузетним
случајевима, уколико то није ријешено у фази израде Основне геолошке карте.
8) испитивање хемијског састава подземних вода врши се у току израде Основне хидрогеолошке
карте, а изузетно и у оквиру израде ОИГК-100 када се одређује агресивност на бетон и
природне грађевинске материјале или испитују корозивна својства тла, а такође се врши и
скраћена хемијска анализа одређивањем основних анијона и катијона, те карбонатна, сулфатна и
хлорна агресивност, а подаци испитивања приказују се табеларно и у виду дескриптивне
интерпретације резултата.
71. Технички услови извођења истражних радова прописују се Програмом истраживања.
72. Кабинетски радови подразумијевају: обраду података истраживања, који се врше
континуирано у току трајања Програма, израду коначних извјештаја (техничко - оперативног
карактера) након завршетка сваке фазе истраживања, израду Извјештаја, односно финалних
оригиналних инжењерскогеолошких карата 1 : 25.000, и финалне ОИГК-100, са тумачем и
документационим дијелом Извјештаја.
73. Коначни извјештаји, поред текстуалног дијела, илустрованог табелама и дијаграмима
садрже и прегледну карту изведених истражних радова и резултата истраживања у датој фази, на
прегледном дијелу листа, у размјери 1 : 100.000.
ГЛАВА IV
ПРИНЦИПИ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ СТИЈЕНА
74. Код израде ОИГК-100, за издвајање стијена и стијенских комплекса примијењена је
инжењерскогеолошка класификација стијена према UNESCO-вом упутсву, предложеном од
стране Интернационалне асоцијације за инжењерску геологију и животну средину, а основаза
издвајање стијена по овом упутству базира се на литогенетским критеријумима, према којимасе
све стијене и тла, разврставају на сљедеће таксонометријске јединице: инжењерскогеолошки
тип (ET), литолошки тип (LT), литолошки комплекс (LC) и литолошка свита (LS), дате у
Прилогу 3.
75.
Инжењерскогеолошки тип (ET) представља најнижи степен физичког хомогенитета који
обједињава литолошки карактер и физичко стање.
76.
Јединице из тачке 74. овог упутства могу бити дефинисане преко индивидуалних
детерминанти физичких и механичких својстава.
77.
Литолошки тип (LT) је хомоген у погледу састава, текстуре и структуре, али није
униформан у погледу физичког стања.

78.
Литолошки тип (LT) је основна јединица из које су изведене све друге јединице,
односно јасно детерминисан тип стијене, нпр. гранит или пјешчар, одређене структуре,
текстуре, минералошког састава и слично, али не увијек са униформним физичким стањем.
79.
Степен распаднутости, испуцалости, физичко - механичка својства и опште стање у
грађи терена, могу се у њима мијењати, али сва та својства не искључују ове стијене изван
захтијеваних критеријума за литолошки тип, а сваки од различитих стања испуцалости или
распаднутости може бити издвојен као могући тип стијене са различитим
инжењерскогеолошким
својствима
што
представља
основу за
препознавање
инжењерскогеолошког типа (ЕТ), значи да унутар једног литолошког типа може постојати
неколико инжењерскогеолошких типова, од којих сваки има сопствена инжењерскoгеолошка
својства и специфичности.
80.
Инжењерскогеолошки тип има највиши степен хомогенитета у односу на било коју
картирану јединицу и он треба да буде униформан у погледу литолошког карактера и физичког
стања и овај принцип треба да буде у основи за издвајање картираних јединица код израде
основне инжењерскогеолошке карте.
81.
Принцип из тачке 80. овог упутства може се примијенити и код израде
инжењерскогеолошких карата средње и ситне размјере када се укључују различите комбинације
литолошких типова у виду литолошких комплекса (LC) и литолошких свита - формација (LS),
сведених на униформност континуитета геолошких, палеогеографских и геотектонских услова.
82.Литолошки комплекс (LC) обједињава низ генетски сродних литолошких типова насталих
под специфичним палеогеографским и геотектонским условима, унутар кога је просторно
уређење литолошких типова униформно и посебно за тај комплекс који се може јединствено
рашчлањавати у друге литолошке карактере или физичка стања, због чега је унутар појединих
комплекса могуће дефинисати само податке о појединим литолошким типовима садржаним у
комплексу и указати на њихово опште физичко стање и техничка својства.
83. Литолошка свита (LS) или формација подразумијева више литолошких комплекса
насталих при релативно једноставним палеогеографским и тектонским условима, а постоје
главне заједничке карактеристике свите преко којих је литолошки могуће јасно дефинисати
интегритет једне свите, по чему се она може разликовати од других свита.
84. Код литолошких свита из тачке 83. овог упутства могу се дати само уопштена
инжењерскогеолошка својства.
85. Класификација литолошких типова састоји се у одређивању основног назива стијене и она
обједињава све генетске групе стијена: магматске (интрузивне, ефузивне), метаморфне
(регионалне, контактне, динамометаморфне и хидротермалне) и седиментне стијене
(неконсолидоване и консолидоване, кластичне, хемијске - карбонатне, сулфатне, силицијске и
биогене).
86. Критеријум за подјелу стијена из тачке 85. овог упутства је крупноћа зрна, квантитативно
класирана на: грубозрна, крупнозрна, средњезрна, ситнозрна и врло ситнозрна.
87. Класификација литолошких типова садржи и друге атрибуте тј. основни тип структуре стијена
и њихов основни минералошки састав.
88. Унифицирана класификација основних литолошких типова чврстих стијена, дата је у
Прилозима 4 и 5.

89. За невезана и полувезана тла предлаже се употреба геомеханичке класификације, која је
приказана у Прилогу 6.
90. Литолошки типови и литолошки комплекси у фази инжењерскогеолошког картирања
дефинишу се према критеријумима предложеним од стране Интернационалне асоцијације за
инжењерску геологију.
91. У фази инжењерскогеолошког картирања основни задатак је одређивање назива основне

стијене и припадност одређеној категорији тла.
92. Опис својстава стијена садржи сажет опис састава и инжењерскогеолошких својстава, као
помоћни начин за одређивање основног назива за сваки литолошки хомогени тип стијене (LT,
ET), односно подразумијева утврђивање сљедећих карактеристика, као што су: дескриптивне
карактеристике (описне), физичка својства (боја, текстура, крупноћа зрна), физичко стање
(испуцалост, релативна густина - запреминска тежина, конзистенција, степен распаднутости),
механичка својства (чврстоћа, деформабилност), водопропусност и постојаност.
93. Дескриптивне карактеристике се детаљније обрађују у Тумачу, односе се на опис
литогенетских својстава као што су: главне таксонометријске јединице (ET,LT, LC, LS),
основне картиране јединице и њихове литогенетске карактеристике, ознака (број) картиране
јединице, симбол на карти (шрафура,боја, итд.), дебљина картиране јединице, старост,
стратиграфски симбол и генетска група.
94. Карактеристике својстава стијена и тла одређују се за све категорије чврстих и меких
стијена, крупнозрна невезана, шљунковита и пјесковита, као и ситнозрна невезана тла.
95. Постоје три врсте карактеристика својстава стијена и тла и то:
1) класификационе карактеристике које служе за систематски опис и груписање стијена
у различите класе као и за међусобну компарацију различитих типова стијена,а процјењују се
код картирања и у прелиминарном стадијуму теренских истраживања, једноставним, а
јефтиним методама,
2) индиректне карактеристике које подразумијевају она физичка својства која се не користе
код директних инжењерских класификација, појединачно су корелативне са чврстоћом,
деформабилношћу, или својствима пермеабилности и омогућавају утврђивање показатеља својстава
за индиректно утврђивање физичког стања стијена и њиховог инжењерског понашања и
3) директне карактеристике које подразумијевају процјену главних физичких својстава стијена
(чврстоћа, деформабилност, пермеабилност) и служе директно за инжењерске прорачуне.
96. Инжењерскогеолошке карактеристике стијена и тла одређују се на основу:
1) класификационих карактеристика за главне литолошке (LT) и инжењерскогеолошке
типове (ET),
2) полуквантитативне и квантитативне вриједности индиректних и директних
карактеристика стијена, за стијене главних литолошких (LT) или инжењерскогеолошких
типова (ET), и
3) карактеристике својстава стијенских маса и структура индивидуалних комплекса, за
литолошке комплексе (LC) "ин ситу".
97.
Квантитативни параметри стијена укључују физичке карактеристике (запреминска
тежина, порозност, степен водозасићења, пластичност), својства чврстоће (на притисакмоноаксијална и триаксијална, чврстоћа на смицање), деформациона својства (модули еластичности
и деформација, Поасонов број), водопропусност и постојаност стијена, пр и чему се код

одређивања појединих квантитативних параметара укључују и теренска испитивања за
детерминацију показатеља физичко - механичких својстава појединачних хомогених типова стијена
и тла (опити крилном сондом, пенетрациони опити, пресиометријска испитиванања, као и
различита испитивања "ин ситу" за одређивање водопропусности).
98.
Квантитативне карактеристике стијена и тла могу се табеларно приказати на тзв.
проширеној легенди која се углавном ради за пратеће карте (олеате) инжењерскогеолошких
услова, на којима су све основне компоненте геолошке средине приказане суперпозиционо (осим
подземних вода, рељефа и процеса, посебна пажња се поклања графичком приказивању
(исцртавању) репрезентативних и општих карактеристика просторног размјештаја својстава и
физичког стања издвојених јединица стијена (ET,LT,LC или LS-зависно од размјере карте)).
99.
Квантитативне карактеристике стијена највише се обрађују у Тумачу, у виду кратког
сажетог описа или извештаја који прати карту, а пошто је улога таквих информација значајна,
у опису појединих поглавља Тумача, оне се дају по појединим издвојеним јединицама стијена
и њихових својстава (обично су те јединице поредане по стратиграфским секвенцама
стијенских комплекса, тако да се добије сажета техничка процјена стијенских маса, без обзира
на детаљно приказивање индивидуалних карактеристика, а сумирају се и њихова својства у
виду табела, графикона, дијаграма и слично).
100. Полуквантитативни параметри служе за класификацију и процјену водећих феномена
(појава) у класама које су лимитиране квантитативним вриједностима, а користе се када је потребно
успоставити информације о својствима стијена на подесан начин, која иначе нити су могућа,
потребна, нити прикладна да се изразе егзактним нумеричким вриједностима.
101. Полуквантитативна карактеристике стијена приказују се на картама помоћу граница
које оконтурују хомогена тијела или поља, за нпр. дефинисани степен пластичности,
консистенције или релативне густине или такве карактеристике, као што су степен испуцалости
или стање распаднутости.
102. Квантитативна процјена може бити приказана или изражена линијама једнаке
вриједности (изолинијама), преко картираних површина, иако је свака картирана јединица
већ издијељена изолинијама у оквиру сажете полуквантитативне класификације и оба типа
карата су примјери аналитичких карата.
103. Полуквантитативне и квантитативне вриједности појединих литолошких и
инжењерскогеолошких типова приказују се преко директних и индиректних карактеристика
стијена.
104. Класификација карактеристика за потпуни опис хомогених врста стијена и типова тла се
врши за сва својства стијена, укључујући чак и она која су слабо обрађена, а могу бити одређена
на узорцима мале запремине или комплексним тестирањем великог броја узорака.
105. Најважније класификационе карактеристике за опис стијена и тла дате су у Прилогу 7 и

укључене су у систем композитног описа имена литолошких типова.
106. За класификацију текстурних елемената, најважнија је крупноћа зрна.

107. Да би се класификација текстурних елемената квалитетно урадила, потребно је да се из
постојећих класификација за различите групе стијена истакне један изразито реалан технички
критеријум крупноће зрна који се може прихватити и адаптирати за све врсте стијена и тла.
108. Границе између класа су фиксиране, физички утврђеним границама крупноће зрна које се
користе код разврставања инжењерског тла.
109. Крупноћа зрна мора бити садржана у самом називу стијена пошто неповољно делује на
физичка својстава стијена.
110. За израду инжењерскогеолошких карата, користе се сљедеће класе крупноће зрна:
1) класа 1. - гранична вриједност > 60мм – врло крупна зрна,
2) класа 2. – гранична вриједност од 60-2,0мм – крупна зрна,
3) класа 3. – гранична вриједност од 2,0-0,06мм – средња зрна,
4) класа 4. – гранична вриједност од 0,06-0,002мм – ситна зрна и
5) класа 5. – гранична вриједност < 0.002– врло ситна зрна.
111. Релативна крупноћа зрна може бити униформна, неуниформна, порфиритска и друго.
112. Облик зрна се даје у општој форми описно за облик фрагмената и честица, чиме ће се

индицирати степен заобљености ивица и њихова површинска текстура.
113. Зрна се дијеле према:

1) заобљености зрна на: угласта, полуугласта, полузаобљена и заобљена,
2) облику зрна на: једнодимензионална, пљосната, издужена, пљосната и издужен и
неправилног облика и
3) површинској текстури зрна на: храпава (неравна) и глатка.
114. Просторни размјештај зрна односи се на структуру стијена и тла (нпр. који се односи на
оријентацију или њено одсуство, узорци настали неуниформним размјештајем минерала, зрна или
земљане масе итд.).
115. Текстура за поједине генетске категорије стијена приказује се и стандардним петролошким
ознакама на профилима изведених истражних радова и то за:
1) седиментне стијене слојевитост може бити: листаста, плочаста, танкослојевита,
средње слојевита, дебелослојевита, банковита и масивна,
2) магматске стијене лучење може бити: плочасто, паралелопипедно, стубасто, кугласто
и неправилно и
3) метаморфне стијене шкриљавост може бити: листаста, шкриљава и масивна.
116. Боја стијена или тла се одређује према терминима за утврђивање освијетљености,
нијанси и боји.
117. Према освијетљености боја може бити свијетла и тамна, нијанса љубичаста, црвенкаста,
жућкаста, браонкаста, зеленкаста, плавкаста и сивкаста, а боја љубичаста, црвена, жута, браон,
зелена, плава, бијела, сива и црна (нпр. тамно црвенкасто жута, тамно браон итд).
118. Квалитативне класификације засноване на процјени (прорачуну) и опису физичке
дезинтеграције и хемијске декомпозиције свјеже стијене користе се за потребе
инжењерскогеолошког картирања.

119. Одговарајућа класификација за израду ОИГК-100 је она, где су стијене међусобно
раздвојене према факторима који су проузроковали стање распаднутости, односно да ли је
распаднутост узрочно везана за деколоризацију (D), хемијску декомпозицију (CH), физичку
дезинтеграцију (M) или је настала услијед хидротермалне или друге алтерације.
120. Признато је пет степени распаднутости, при чему резидуално тло може одговарати типу
M (као резултат дезинтеграције) или типу CH (као резултат декомпозиције).
121. За израду инжењерскогеолошке карте користи се сљедећа класификација према категорији
степена (стању) распаднутости стијена подијељена у 5 класа гдје је степен распаднутости
изражен у процентима и то:
1) класа 1 – слабо распаднуто гдје је степен распаднутости 0-25%,
2) класа 2 – умјерено распаднуто гдје је степен распаднутости 25-50%,
3) класа 3 – јако распаднуто гдје је степен распаднутости 50-75%,
4) класа 4 – потпуно распаднуто гдје је степен распаднутости 75-100% и
5) класа 5 – резидуално тло гдје је степен распаднутости 100%.
122. Степен испуцалости за полуквантитативну класификацију дисконтинуитета чврстих и
меканих стијена, је врло значајан фактор. Предложена подјела на класе која је приказана у
тачки 121. овог упутства заснована је на статистичкој репрезентативној процјени величине
блокова стијенске масе одређених на основу најмањих растојања пукотина.
123. Класификација растојања дисконтинуитета приказана је у 5 класа са називом, растојањем

између пукотина у (cm) и степеном испуцалости стијена и то:
1) класа 1 – растојање између пукотина веће од 200 cm назива се врло велико растојање, а
према степену испуцалости спада у категорију – врло слабо испуцала стијена,
2) класа 2 – растојање између пукотина веће од 200-60 cm назива се велико растојање, а
према степену испуцалости спада у категорију – слабо испуцала стијена,
3) класа 3 – растојање између пукотина од 60-20 cm назива се средње растојање, а према
степену испуцалости спада у категорију – средње испуцала стијена,
4) класа 4 – растојање између пукотина од 20-6cm назива се мало растојање а према степену
испуцалости спада у категорију – јако испуцала стијена и
5) класа 5 – растојање између пукотина мање од 6cm назива се врло мало растојање, а
према степену испуцалости спада у категорију – врло јако
испуцала
стијена.
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124. Релативна збијеност је дефинисана изразом: I =
гдје су
e d emax emin
max
коефицијенти порозности врло растреситог тла (лабораторијски опит), emin-коефицијенти
порозности збијеног тла (лабораторијски опит) и
en- коефицијент порозности на терену.
125. Приједлог за одређивање релативне збијености пијескова и шљункова изражене у
процентима подијељена је у 5 класа и то:
1) класа 1 – врло растресито тло гдје је релативна збијеност мања од 20%,
2) класа 2 – растресито тло гдје је релативна збијеност од 20-33%,
3) класа 3 – умјерено растресито тло гдје је релативна збијеност од 33-66%,
4) класа 4 – збијено тло гдје је релативна збијеност од 66-90% и
5) класа 5 – врло збијено тло гдје је релативна збијеност од 90-100%.
126. На бази теренског теста, процјена консистенције заснована је на једноставном мануелном
опиту који може бити прихватљив за картирање, а може се користити и као апроксимативан
индикатор чврстоће везаног тла.

127. Класификација везаног тла одређује се на терену у 5 класа и то:
1) врло мека консистенција (ослобађа се вода између прстију када се стисне узорак у шаци, те је
апроксимативна чврстоћа на притисак мања од 20 kPa),
2) мека консистенција (лако се гњечи узорак под прстима, те је апроксимативна чврстоћа на
притисак мања од 20-40 kPa),
3) тврда консистенција (узорак се може гњечити под прстима јаким притиском и тада је
апроксимативна чврстоћа на притисак мања од 40-75 kPa),
4) крута консистенција (узорак се не може гњечити, па је одређена апроксимативна чврстоћа на
притисак мања од 75-160 kPa) и,
5) врло крута или чврста консистенција (узорак је ломљив или врло жилав и у том случају је
апроксимативна чврстоћа на притисак већа од 150 kPa).,

128. Индекс конзистенције (Ic) може бити одређен преко нумеричких вриједности природне
влажности (), границе течења (L) и индекса пластичности (IP) а формула је I  ωL  ω .
C

IP

129. Уколико се у току испитивања примјењује стандардни пенетрациони опит, тада се

збијеност и конзистенција за пјесковите и глиновите материјале, одређују на основи броја
удараца (N) прибора (према Терзагхи-у и Пецк-у), са сљедећом подјелом:
1) врло слабо збијен пијесак, број удараца N=4,
2) слабо збијен пијесак, број удараца N=4-10,
3) нормално збијен пијесак, број удараца N=10-30,
4) збијен пијесак, број удараца N=30-50,
5) врло збијен пијесак, број удараца N>50,
6) врло мекана конзистенција глина, број удараца N=2,
7) мекана конзистенција глина, број удараца N=2-4,
8) нормална конзистенција глина, број удараца N=4-8,
9) крута конзистенција глина, број удараца N=8-15,
10) врло крута конзистенција глина, број удараца N=15-30 и
11) тврда конзистенција глина, број удараца N>30.
130. Поуздан индикатор чврстоће стијена је добро изражен преко моноаксијалне чврстоће у
сувом стању са бочним ширењем и користи се као основа за полуквантитативну
класификацију стијена према чврстоћи.
131. Стијене са чврстоћом мањом од 1,5 MPa су по правилу чврста тла и зато их треба посебно
тестирати.
132. Меке стијене имају чврстоћу < 50 MPa, а чврсте > 50 MPa.
133. Класификација стијена према чврстоћи на притисак чврстих и меканих стијена
подијељена је у 5 класа и то:
1) класа 1 – чврстоћа од 1.5-15 MPa – слаба чврстоћа,
2) класа 2 - чврстоћа од 15-50 MPa – умјерено чврста,
3) класа 3 – чврстоћа од 50-120 MPa – чврста,
4) класа 4- чврстоћа од 129-230 MPa – врло чврста и
5) класа 5 - чврстоћа већа од 230 MPa – екстремно чврста.
134. Деформабилност стијена се приказује на сљедећи начин:

1) стијена је крта када се на дијаграму напон - деформација показује да се тачка слома
приближава граници слома, а резерве пластичности су врло мале,
2) стијена је дуктилна (еластична) када је тачка слома удаљена од границе слома, а резерва
пластичности је велика и

3) стијена показује понашање пластичног течења када долази до лаганог пластичног
пузања - течења.
135. Деформабилности чврстих и меканих стијена може се разликовати на основу стандардних
статичких модула деформација који се одређују лабораторијским испитивањима, а
подијељени су у пет класа и то:
1) класа 1 – врло висока деформабилност гдје је Модул деформација мањи од 5 MPax103,
2) класа 2 – висока деформабилност гдје је Модул деформација од 5 – 15 MPax103,
3) класа 3 – умјерена деформабилност гдје је Модул деформација од 15 – 35 MPax103,
4) класа 4 – ниска деформабилност гдје је Модул деформација од 35 – 60 MPax103 и
5) класа 5 – врло ниска деформабилност гдје је Модул деформација већи од 60 MPax103.
136. Код описа издвојених картираних јединица дају се сљедеће категорије: крте, врло слабо
деформабилне, дуктилне (еластичне), умјерено деформабилне, пластично пузање, врло јако
деформабилне.
137. Деформабилност тла је изражена као полуквантитативан модул компресије и дијели се у
5 класа:
1) класа 1 – врло велика деформабилност гдје је величина компресије (компресибилност)
мања од 5 MPa,
2) класа 2 – велика деформабилност гдје је величина компресије од 5 - 15 MPa,
3) класа 3 – умјерена деформабилност гдје је величина компресије од 15-25 MPa,
4) класа 4 – мала деформабилност гдје је величина компресије од 25-50 Mpa и
5) класа 5 – врло мала деформабилност гдје је величина компресије већа од 50 MPa.
138. Степен водопропусности (пермеабилности) стијена и тла даје се према вриједностима
коефицијента филтрације Kf, односно водопропусности мјерене на узорцима или
квантитативном процјеном релативног физичког стања стијена "ин ситу" (порозност,
микроиспуцалост, степен распаднутости), а у хомогеним типовима тла, испитивање
водопропусности на узорцима, може бити у доброј сагласности са стањем у стијенском
масиву, пошто тло није тако поремећено као стијенски масив и што су узети узорци довољно
репрезентативни.
139. Препоручује се полуквантитативна класификација за описно коришћење или приближно
одређивање водопропусности стијена и тла, подијељена у 6 класа и то:
1) класа 1 – врло висока водопропусност са коефицијентом филтрације < 10- 2 m/s,
2) класа 2 – висока водопропусност са коефицијентом филтрације од 10-2 - 10-4 m/s,
3) класа 3 – умјерена водопропусност са коефицијентом филтрације од 10-4 - 10-5 m/s,
4) класа 4 – слаба водопропусност са коефицијентом филтрације од 10-5 - 10-7 m/s,
5) класа 5 – врло слаба водопропусност са коефицијентом филтрације од 10-7 - 10-9 m/s и
6) класа 6 – практично водонепропусно са коефицијентом филтрације > 10-9 m/s.
140. Вриједности водопропусности стијенских маса, одређене узлазним или силазним
фронталним тестирањем и испитивањем помоћу пакера су најпоузданије у односу на оне које
се добијају испитивањем директно на узорцима стијена.
141. За постојаност као класификациону карактеристику не постоји општа сагласност око метода за
одређивање индекса постојаности чврстих и меканих стијена, а за везана тла и мекане стијене као
једноставан показатељ може да послужи индекс бубрења или скупљања, али методе њиховог
одређивања још нису поуздано утврђене.

142. Преглед одабраних индиректних и директних карактеристика најчешће коришћених за
квантитативну процјену својстава стијена дат је у Прилогу 8.
143. Карактеристике из тачке 142. овог упутства се приказују у полуквантитативном или
нумеричком (квантитативном) облику у дијелу проширене легенде карте, а својства су
процијењена на основи статистичких прорачуна извршених за довољан број хомогених типова
стијена и тла.
144. Чврсте и мекане стијене, невезано пјесковито - шљунковита и везана тла класификују се на
начин дат у Прилогу 7 овог упутства.
145. Нумеричке вриједности директних карактеристика односе се на својства чврстоће,
деформабилности и водопропусности стијена.
146. Нумеричке вриједности се могу користити за неке конкретне инжењерске прорачуне, а
њихове полуквантитативне класе служе као класификациони параметри за прелиминарне
намјене и циљеве и за груписање и компарацију различитих типова стијена, углавном код
картирања.
147. Индиректне карактеристике нису директно значајне за техничке прорачуне (уз изузетак
запреминске тежине), али су значајне за детаљније дефинисање физичких својстава, физичког
стања и понашања стијена, а неке од ових карактеристика су потпуно корелативне садиректним
карактеристикама: чврстоћом, деформабилношћу и порозношћу стијена и обично се користе као
"индекс" карактеристике за брзо одређивање типова стијена.
148. Индиректне карактеристике дају се у сажетом тексту у виду табела, графикона, дијаграма,
од којих се поред наведених у прилогу 8, одређују:
1) запреминска тежина која је значајан индикатор физичких својстава стијена и добро се
корелише са минералним саставом, порозношћу и чврстоћом и издвојено је 5 класа суве
запреминске тежине за тла и чврсте и мекане стијене са сљедећим називима и вриједностима:
- класа 1 – врло ниска запреминска тежина, вриједност за тло <14, а за стијене <18
kN/m3,
- класа 2 – ниска запреминска тежина, вриједност за тло од 14-17, а за стијене од 18-22
3
kN/m ,
- класа 3 – умјерена запреминска тежина, вриједност за тло од 17-19, а за стијене од
22-25.5 kN/m3,
кКласа 4 – висока запреминска тежина, вриједност за тло од 19-22, а за стијене од
25.5-27.5 kN/m3 и
- класа 5 – врло висока запреминска тежина, вриједност за тло >22, а за стијене > 27.5
3
kN/m .
2) порозност је значајна за процјену физичких својстава стијена као што су запреминска
тежина, нарочито код утврђивања односа према водопропусности, а препоручена је сљедећа
полуквантативна класификација коришћењем вриједности порозности и коефицијента
порозности. Класификација порозности чврстих и меканих стијена и тла је следећа:
- класа 1 - за чврсте и мекане стијене – врло висока порозност гдје је коефицијент
порозности >0.43, а порозност > 30.
- класа 2 - за чврсте и мекане стијене – висока порозност гдје је коефицијент порозности
0.43-0,18, а порозност 30-15,
- класа 3 - за чврсте и мекане стијене – средња порозност, коефицијент порозности је 0.180.05 , а порозност 15-5,
- класа 4 - за чврсте и мекане стијене – мала порозност, коефицијент порозности је 0.050.01, а порозност 5-1 и

- класа 5 - за чврсте и мекане стијене – врло мала порозност , коефицијент порозности је <
0.01, а порозност <1,
- класа 1 - за тло – врло висока порозност, коефицијент порозности је >1.00, а порозност
> 50.
- класа 2 - за тло – висока порозност, коефицијент порозности је 1.00-0.80, а порозност
50-45,
- класа 3 - за тло – средња порозност, коефицијент порозности је 0. 08-0.55, а порозност
45-35,
- класа 4 - за тло – мала порозност гдје је коефицијент порозности 0.55-0.43, а порозност
35-30 и
- класа 5 - за тло – врло мала порозност, коефицијент порозности је < 0.43, а порозност
<30,
3) степен засићености је значајан класификациони параметар за одређивање физичког
стања невезаног тла, углавном пијескова и може се приказати преко степена засићености у 5
класа:
- класа 1 – природно суво тло са степеном засићености 0-0.25 %,
- класа 2 – влажно тло гдје је степен засићености од 0.25-0.50 %,
- класа 3 – врло влажно тло гдје је степен засићености 0.50-0.80 %,
- класа 4 – високо водозасићено тло гдје је степен засићености 0.80-0.95 % и
- класа 3 – потпуно водозасићено тло гдје је степен засићености 0.95-1.00 %.
4) према индексу пластичности издвојено је 5 класа тла и то:
- класа 1 – није пластично тло са индексом пластичности <1,
- класа 2 – ниска пластичност тла са индексом пластичности од 1-7,
- класа 3 – умјерена пластичност тла са индексом пластичности од 7-17,
- класа 4 – висока пластичност тла са индексом пластичности од 17-35,
- класа 5 – екстремно висока пластичност тла са индексом пластичности >35 (за врло
масне глине).
149. Издвајање литолошких комплекса врши се према генетској припадности у складу са
класификацијом стијена из тачке 74. овог Упутства, структурно - текстурним својствима и
најзаступљенијим литолошким типовима који битно одређују инжењерскогеолошка својства
комплекса у цјелини.
150. Уколико је у литолошком комплексу заступљено више литолошких типова тада се у

ознаци комплекса издвајају највише три најзаступљенија литолошка типа, а остали литолошки
чланови приказују се детаљније у тумачу ОИГК-100.
151. Квантитативне карактеристике појединих литолошких комплекса у цјелини или

литолошких типова у природним условима, су много значајније, него карактеристике својстава
стијена одређене на узетим узорцима.
ГЛАВА V
НАЧИН ПРИКАЗИВАЊА ЛИТОЛОШКИХ ТИПОВА И ЛИТОЛОШКИХ КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВOJ НЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКOJ КАРТИ 1:100.000
152. Литолошки типови магматских стијена издвајају се на ОИГК-100 према генетској
припадности, минералошком саставу, физичким својствима, физичком стању, механичким
својствима, водопропусности и постојаности, а на ОИГК-100 се приказују словним симболима
и графичким ознакама са ознаком боје, датим у табели која се налази у Прилогу 9.

153. За магматске стијене које карактерише присуство неког одређеног минерала, симбол се
означава комбиновањем општег симбола за фамилију стијена и симбола за минерал према
ЈУС.Б.А4.057;2001 или BAS ISO 710-5:2010 који се ставља иза њега.
154. На обојеним картама ознаке за литолошке типове пирокластита се исцртавају у боји која

одговара њиховој старости.
155. Петрографски карактер пирокластита се означава додавањем симбола за фамилију
стијена иза симбола за пирокластит.
156. На ОИГК-100 пирокластити се приказују словним симболима и графичким ознакама
приказани у Прилогу 10.
157. Метаморфне промјене у магматским стијенама и стијенама које се налазе у контакту са
њима означавају се на ОИГК-100 шрафуром црвене боје исцртаном преко основне картиране
јединице, према ознакама приказани у Прилогу 11.
158. На ОИГК-100 литолошки типови магматских стијена приказују се грчким словним
симболима и бојом, а на инжењерскогеолошким профилима одговарајућом шрафуром према
прилогу 9 овог упутства.
159. Уколико се картирањем утврде зоне повећане испуцалости, унутар истог литолошког

члана тада се поред словне ознаке за врсту литолошког типа, посебно издваја
инжењерскогеолошки тип означавањем у индексу категорије испуцалости према т. 122. и 123.
овог упутства.
160. На начин из тачке 159. овог упутства се за исти литолошки тип, издваја
инжењерскогеолошки тип према степену распаднутости, а у складу са т. 118,119, 120. и 121.
овог упутства.
161. Уколико стијене нису захваћене овим процесима тада се литолошки тип приказује само

бојом и словном ознаком, што уједно значи да је стијена монолитна, свјежа и компактна.
162. Код категорија распаднутости стијена значајно је утврдити да ли је оно везано за

деколоризацију (D), хемијску декомпозицију (CH), физичку дезинтеграцију (M) или је настала
хидротермалним или другим алтерацијама.
163. Категорије распаднутости стијена се не наносе на ОИГК-100 већ се детаљније обрађују у

Тумачу.
164. Уколико су магматске стијене толико измијењене да у саставу преовлађују секундарни

минерали, на ОИГК-100 и профилима ова се подручја шрафирају у црвеној боји мрежасто
распоређеним линијама под правим углом, дебљине 0,5 mm, на међусобном растојању 3,5 mm.
165. Изучавање и приказивање литолошких типова и комплекса седиментних стијена
подијељено је у више литолошких група са различитим бојама на карти и профилима.
166. Седиментне кластичне средњезрне и крупнозрне стијене приказују се у жутозеленој боји
а ознака боје R:180 G:225 B:110,седиментне кластичне финозрне стијене су свијетло
жутозелене боје R:195 G:220 B:130, сулфатне и халоидне стијене приказују се на карти и
профилима најсвијетлије смеђом бојом R:195 G:175 B:13, карбонатне стијене су тамније

жутозелена боја R:160 G:190 B:95, а вулканокластичне стијене су зелено плаве са ознаком боје
R:110 G:205 B:175.
167. Поједини литолошки типови седиментних стијена на ОИГК-100, стубовима и
профилима приказују се великим словним симболима и бојом за одговарајућу литолошку
групу датим у Прилогу 12.
168. Уколико су на Основној геолошкој карти 1:100.000, посебно издвојени главни типови

кречњака тада се за њихово приказивање користе ознаке за типове кречњака такође према
литолошким ознакама приказани у Прилог 13.
169. Код литолошких комплекса, када се поједини литолошки типови јављају у виду
алтернирајућих секвенци означавају се на исти начин као у тачки 166. огог упутства, али према
редослиједу заступљености у одређеном литолошком комплексу.
170. Литолошки комплекси се издвајају и приказују тако, што ће основне особине
издвојеног литолошког комплекса задржати стијенска маса која битно утиче и одређује
инжењерскогеолошка својства комплекса у квалитативном и квантитативном смислу па ће се,
најзаступљенији литолошки тип у комплексу, на карти приказати словним симболом односно
бојом припадајућег литолошког типа док ће сљедећи литолошки типови бити приказани само
словним симболом, највише до три члана, а остали литолошки чланови детаљније се обрађују
у текстуалном дијелу Тумача.
171. У оквиру литолошког комплекса дијабаз - рожначке формације, уколико је то могуће,
(због размјере карте) посебно се издвајају инжењерскогеолошки значајнији литолошки типови
или дијелови комплекса карактеристични за поједине терене.
172. За изучавање и приказивање квартарног покривача при изради ОИГК-100 разврставање
квартарних наслага врши се према генетском поријеклу, материјалном саставу и евентуално
дебљини.
173. Према генетском поријеклу на ОИГК-100 квартарни парагенетски низови разврставају се
према Прилогу 14.
174.
На ОИГК-100, у легенди и профилима, ознаке квартарних фација, означавају се
симболима и бојом.
175. Боје за означавање појединих парагенетских низова, на обојеним ОИГК-100 имају
свјетлији тон од боје којом се означава старост седиментних стијена.
176.
Генетске категорије квартарних покривача приказују се на ОИГК-100 малим словима
и одговарајућом бојом, а симбол за генетску припадност је величине 4,0 mm.
177. Комбинације појединих генетских низова приказују се као комплекси (нпр.
делувијално-пролувијални нанос (d-pr) или пролувијално-алувијални нанос (pr-al).
178. Инжењерскогеолошке особине квартарних фација одређују се према минералошком
саставу, класификационим параметрима, физичким својствима, физичком стању, механичким
својствима, водопропусности и постојаности.
179. Материјални састав појединих генетских низова ставља се послије назива одређене
генетске групе као десни индекс уз симбол одређеног генетског типа.

180. У току теренских радова, или картирања, врши се идентификацијља тла до нивоа
основних група тла према Прилогу 5 овог упутства, на: G - шљунак, GО - муљевит шљунак,
GF - шљунак са прашинастом фракцијом, S - пијесак,SО - муљевити пијесак, ОG - муљ
шљунковит, FS - пјесковита прашина и сл.(нпр - пијескови и шљункови алувијалног наноса
- als,g. алувијални пијесковити муљеви - alоs, пролувијалне заглињене дробине - prdc,
пјесковите глине поводањске фације -apcs, делувијални пијесак глиновит - dsc итд).
181.
Дефинитивна припадност одређеној подгрупи тла утврђује се након завршених
лабораторијских опита у складу са USC класификацијом тла.
182.
Код израде завршне верзије инжењерскогеолошке карте, разврставање издвојених
литолошких чланова унутар појединих генетских типова квартарних фација, уколико нису вршена
лабораторијска испитивања, треба да се изврши до нивоа подгрупа тла, приказано у Прилогу 6 овог
упутства.
183. На ОИГК-100 елувијалне и делувијалне наслаге издвајају се као посебни литолошки
комплекси и типови, уколико су дебљине веће од 2,0 m и континуираног распрострањења преко
0,10km2.
184. Уколико је дебљина покривача из тачке 176. овог упутства мања од 2,0 m, а има
континуирано распрострањење у терену и посебан инжењерскогеолошки значај, у погледу
услова стабилности, еродибилности, или услова изградње, онда се испод површинског
покривача, означеног одговарајућом бојом, приказује и основна стијена у подлози,
вертикалном шрафуром у боји предвиђеној за ту основну стијену.
185. Инжењерскогеолошка јединица се означава симболима тако што се ознака основне
стијене у подлози приказује у имениоцу, а ознака квартарног покривача у бројиоцу, додатком
ознаке за материјални састав у десном индексу (напр. dlpg/GL- ако је глинац прекривен
делувијалним пјесковитим глинама).
186. На ОИГК-100 се приказују подаци о грађи терена по дубини уколико за то постоје
поуздани подаци из претходних истраживања или подаци добијени у току израде ОИГК-100.
187. Уколико за поједине генетске типове квартарних фација постоје подаци о дебљини тада
се у оквиру издвојене јединице поред словне ознаке за генезу уносе и подаци о дебљини у
загради.
188. Изучавање и приказивање литолошких типова метаморфних стијена подијељено је у

више основних група са различитим бојама на карти и профилима.
189. Аутометаморфне стијене приказују се у маслинасто зеленој боји а ознака боје је R:100
G:150 B:100, контактно метаморфне стијене су свијетло маслинасто зелене боје R:150 G:190
B:105
190.
Шкриљаве стијене – ниског степена кристалинитета приказују се на карти и
профилима свијетлозеленом бојом R:50 G:205 B:100, шкриљаве стијене-високог степена
кристалинитета су зелене са ознаком боје R:0 G:150 B:50.
191. Масивне карбонатне стијене су тамнозелене са ознаком боје R:0 G:100 B:50, а масивне,
силикатно-карбонатне стијене су тамнољубичасте са ознаком боје R:105 G:10 B:135.

192. Литолошки типови метаморфних стијена издвајају се на ОИГК-100 у складу са
симболима, бојом и ознаком приказани у Прилогу 15.
193. Називи појединих литолошких типова шкриљаца дају се на основи процентуалне

заступљености појединих минерала, додавањем ознаке за два најзаступљенија минерала са
десне стране уз ознаку за шкриљац (напр.Sqm - кварц мусковитски шкриљац).
194. Ознаке минерала које се стављају уз ознаку за врсту стијене су сљедеће: албит-ab, амфиболam, анортит-an, аугит-au, биотит-b, дијалаг-dl, доломит-do, епидот-ep, хлорит-co, кварц-q, калцит-ca,
микроклин-mi, мусковит-m, оливин-ol, пироксен-py, плагиоклас-p, серицит-se и серпентин-s.

195. Разне комбинације литолошких типова шкриљаца које се јављају у виду литолошких
комплекса или пакета означавају се на исти начин као и тачки 192. овог упутства.
196. Уколико се у току картирања утврде неки литолошки типови који нису заступљени у
тачки 192. и 193. овог упутства, оне се сврставају у одговарајуће припадајуће генетске групе.
197. Границе између појединих литолошких типова и комплекса на ОИГК-100 приказујусе
према стандардима за израду Основне геолошке карте, а мјерне ознаке, дебљина линије и
стварни изглед ознаке граница приказани су у Прилогу 16.
198. Структурно - тектонске особине изучавају се ради лакшег
инжењерскогеолошких особина појединих литолошких типова или комплекса .

објашњења

199. Структурне ознаке мјерених планара (слојевитости и фолијације) на терену приказују
се на ОИГК-100 ознакама приказаним у Прилогу 17.
200.

Елементи пада пукотина, кливажа и шкриљавости приказани су у Прилогу 18.

201. Пукотине у свим врстама стијена испитују се због утврђивања каракатера и степена
испуцалости стијенских маса.
202. У току картирања пукотине се класификују према генези, кинематском типу, дужини,
зијеву (отвору), врсти испуне и општем облику.
203. Према генези пукотине могу бити примарне (услојеност, лучење, шкриљавост), секундарне
(тектонске, распадања, гравитационе), а према кинематском типу (тензионе, релаксационе и
смичуће).
204. Тектонско изучавања терена обухвата изучавање руптурних и наборних облика, при чему
се посебна пажња се поклања утврђивању расједа, мјерењу просторног положаја њиховог
распрострањења и положаја у грађи терена, одређивању дебљине расједних зона и промјена
склопа терена у околним творевинама и евентуалних трагова неотектонске активности.
205. Тектонски елементи терена се приказују на ОИГК-100 ознакама црвене боје датим у
Прилогу 19.
206. Наборне структуре се на ОИГК-100 приказују према Прилогу 20.
207. За изучавање и приказивање геоморфолошких елемената, на ОИГК-100 користе се ознаке
у сивој боји приказане у Прилогу 21.

208. За изучавање и приказивање хидролошких појава на изради ОИГК-100 примјењују се
ознаке у плавој боји према табели датој у Прилогу 22.
209. За изучавање и приказивање хидрогеолошких појава на изради ОИГК-100 примјењују се
ознаке у плавој боји према табели приказаној у Прилогу 23.
210. Изучавани падински процеси и појаве - клизишта, одрона, сипара, тецишта и пузишта се
приказују на ОИГК-100 у размјери карте, а у случају да су поменуте појаве мањих размјера,
оне се наносе шематском ознаком величине 5,0 mm.
211. Клизишта и сипари класификују се према активности на: активна и умирена, одрони
на активна и потенцијално активна, а тецишта и пузишта на активна и смирена.
212. Егзодинамички процеси и појаве се на инжењерскогеолошкој карти приказују у размјери
ОИГК, а уколико су појаве мање од 15,0 m, означавају се ванразмјерним знаком величине 5,0
mm, сљедећим ознакама црвене цинобер боје приказане у Прилоги 24.
213. Дубина до клизних површина утврђена или претпостављена, означава се редним бројем
према сљедећој класификацији:
1) површинска, дубина до клизне површине до 1,0 m,
2) плитка са дубином до клизне површине 1,0 - 5,0 m,
3) дубока са дубином до клизне површине 5,0 - 20,0 m и
4) врло дубока са дубином до клизне површине преко 20,0 m,
214. Уколико су нека од регистрованих клизишта раније истраживана и изведене
санационе мјере онда се то означава на карти посебном ознаком.
215. У крашким теренима, уколико су огољени, врши се класификација терена према степену

скаршћености.
216. На ОИГК-100, изолинијама љубичасте боје дебљине 0,2mm, издвајају се категорије
скаршћености, и то:
1) тачкастом линијом слабо скаршћен терен до 20 појава на 1км2,
2) испрекиданом линијом средње скаршћен терен са 20-50 појава на 1км2 и
3) пуном линијом јако скаршћен терен преко 50 појава на 1км2.
217. Критеријуми за утврђивање интензитета скаршћености терена су: врсте карстних појава
и облика, учесталост појављивања појава и облика, активност карстног процеса и услови
коришћења карстних терена.
218.

Под појмом карстна појава подразумијевају се вртаче и увале (макрокарстни облици).

219. У току инжењерскогеолошког картирања региструју се све антропоморфолошке појаве и

облици који посредно и непосредно утичу на укупне инжењерскогеолошке одлике терена.
220. Антропоморфолошке појаве и облици приказују се на карти ознакама датим у Прилогу
25.
221. Појаве настале под утицајем техногене активности у терену изучавају се и
одговарајућим ознакама приказивају на ОИГК-100, према Прилогу 26.

222. Изучавање потенцијалности литолошких типова и комплекса који се могу користити као
геолошки грађевински материјали представља један од битних видова инжењерскогеолошких
истраживања терена, при чему се посебна пажња посвећује оним локалитетима гдје се могу
економично отварати мајдани, каменоломи, шљункаре, пјескаре и глиништа, као и различите
врсте неметаличних сировина.
223. Лежишта геолошких грађевинских материјала приказују се на ОИГК-100 ознакама црне
боје, приказани у Прилогу 27.
224. У току инжењерскогеолошког картирања региструју се и на карти приказују сви
значајнији мелиорациони и санациони захвати и анализира успјешност њихове примјене.
225. Радови из тачке 224. овог упутства се на ОИГК-100 приказују ознакама у зеленој боји, а

приказаним у Прилогу 28.
226. На допунској карти, карти опште инжењерскогеолошке рејонизације терена, размјере

1:100.000, врши се зонирање терена према истим или сличним инжењерскогеолошким
својствима.
227. Основни критеријуми и елементи за категорисање терена према инжењерско-геолошкој

погодности су:
1) морфолошки услови терена,
2) геолошка грађа,
3) укупни инжењерскогеолошки и хидрогеолошки услови, нарочито са аспекта развоја
егзодинамичких појава и процеса, и
4) угроженост животне средине антропогеним захватима.
228. Егзодинамичка активност терена анализира се и оцјењује према степену развоја,
учесталости појављивања и динамике развоја, заступљености и активности геолошких и
техногених процеса и појава као и других видова деформабилности терена.
229. На допунској карти инжењерскогеолошке погодности терени се категоришу означавањем
рејона одговарајућим растер ознакама и шрафуром у боји, за терене неповољних и повољних
инжењерскогеолошких својстава.
230. Терени неповољних инжењерскогеолошких својстава су нестабилни терени (клижење,

одроњавање, сипари), стишљива тла (веома стишљива, средње стишљива и условно стишљива
тла), еродибилни терени (ерозија падине, флувијална ерозија), абразиони процеси, плављење
терена и карстификација, а њихове катергорије, ознаке и боја су приказани у Прилоги 29.
231. У терене повољних инжењерскогеолошких својстава спадају:
1) нискоравничарски терени (растер ознака у боји) и то: терасне заравни (свијетлосива),
алувијалне заравни (свијетложута), и лесне заравни (жута),
2) неогена побрђа (растер ознака у тамножутој боји), и то: заравни и падине благог нагиба
и
3) брдско - планински терени са морфолошки повољним условима (растер ознака у
жутозеленој боји), изграђени од чврстих слабо алтерисаних стијена.
232. У случају заступљености више различитих појава на једном мањем простору, на карти
се приказују оне категорије, које одређују битна инжењерскогеолошка својства терена или се

приказују све врсте појава комбиновањем шрафура и боја (напр.стабилност и еродибилност и
слично).
233. На допунској прегледној карти размјере 1:200.000 која се прилаже у Тумачу, врши се

категоризација терена према степену стабилности, а критеријуми за издвајање терена према
степену стабилности су: заступљеност и дебљина површинских покривача, учесталост
појављивања и закономјерност развоја егзодинамичких процеса и појава у појединим
литофацијалним срединама, морфологија терена, климатски режим и степен антропогене
активности.
234. Према критеријумима

из тачке 233. овог упутства издвојене су три категорије
стабилности терена, које се на карти приказују шрафурама у црвеној боји а то су:
1) нестабилни терену који се на карти приказују вертикалним линијама,
2) условно-стабилни терени који се на карти приказују косим линијама и
3) стабилни терени који се на карти приказују хоризонталним линијама.
ГЛАВА VI
САДРЖАЈ И ОПРЕМА ОСНОВНЕ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРТЕ
235. Један лист ОИГК-100, чији је изглед приказан у Прилогу 30, састоји се од:
1) основне карте у размјери 1 : 100.000, која садржи све елементе који дефинишу основне
инжењерскогеолошке одлике терена, са легендом, инжењерскогеолошким профилима и
геохронолошким приказом (стубом) инжењерскогеолошких јединица,
2) допунске карте у размјери 1 : 100.000, различитих садржаја и намјена,
(3) тумача ОИГК-100, односно текстуалног приказа инжењерскогеолошких карактеристика и
услова терена, са потребним графичким и табеларним прилозима,
3) документационог материјала, са приказом пројектованих и изведених истраживања за
потребе израде ОИГК-100 и синтезним приказом резултата тих истраживања и
4) банке инжењерскогеолошких података (дио инжењерскогеолошког информационог
система у дигиталном облику.
236. Основна карта из тачке 235. овог упутства

ради се у финалном облику, у размјери
1:100.000 и оригиналним манускриптним картама у размјери 1 : 25.000.
237. Основна карта из тачке 235. овог упутства садржи сљедеће податке, означене
одговарајућим ознакама и симболима:
1) литолошке типове и комплексе издвојене и приказане према усвојеној
инжењерскогеолошкој класификацији стијена,
2) податке о структурним и тектонским одликама стијенских маса и терена,
3) податке о геоморфолошким облицима и појавама и рејонизацији према генетски
различитим облицима рељефа,
4) податке о хидрогеолошким својствима терена,
5) податке о заступљености, распрострањености и активности савремених егзодинамичких
процеса и појава,
6) податке о техногеној активности и степену угрожености животне средине,
7) податке о појавама и лежиштима геолошких грађевинских материјала и минералних
сировина,
8) основне податке о сеизмичким и сеизмогеолошким карактеристикама терена и
9) основне податке са основне геолошке и основне хидрогеолошкекарте који утичу
на формирање и даљи развој инжењерскогеолошких услова терена.

238. Графички дио ОИГК-100, састоји се од једног листа размјере 1 : 100.000, и приказује на
сљедећи начин:
1) у горњем дијелу листа, на средини уписује се Основна инжењерскогеолошка карта
Републике Српске, а испод се означава размјера 1 :100.000, непосредно изнад карте даје се
назив обрађиваног листа,
2) у лијевом горњем углу изнад карте је име извођача радова и аутора, а десно у истом
нивоу институција која је наручила истраживање,
3) са лијеве стране основне инжењерскогеолошке карте је легенда издвојених
инжењерскогеолошких јединица расврстаних према литолошким типовима и комплексима, у
складу са усвојеном инжењерскогеолошком класификацијом стијена и за сваку издвојену
јединицу даје се кратак, сажети систематизовани приказ према редослиједу датом у тексту
Тумача.
4) са десне стране листа се налази грб Републике Српске, а испод грба легенда
стандардних ознака које су приказане на карти (структурних, савремених егзодинамичких
појава и др.), а за елементе и податке чије означавање није предвиђено Упутством о изради
ОИГК-100, примјењују се стандардне ознаке из Југословенског стандарда за геолошке ознаке
и симболе (Легенда се односи за карту размјере 1 : 100.000 и за свих 16 листова размјере 1 :
25.000),
5) са десне стране легенде стандардних ознака, ради се геохронолошки приказ
инжењерскогеолошких јединица ради сагледавања геохронолошке припадности и сукцесије
развоја издвојених литолошких типова и комплекса,
6) испод листа ОИГК-100 дају се карактеристични инжењерскогеолошки профили у
погодној размјери која омогућава задовољавајућу прегледност зависно од општих
морфолошких услова и сложености инжењерскогеолошке грађе терена, позиција профила се
на карти означава пуном линијом чији су крајеви означени великим словима (А-Б, В-Г), а
профили садрже поред распореда инжењерскогеолошких јединица, орјентацију, вертикални
размјерник, нулту линију и топографске орјентире. Инжењерскогеолошке јединице су на
профилима означене истом бојом и симболима као на инжењерскогеолошкој карти.
Инжењерскогеолошки профили могу се радити и приказати уз ОИГК-100, манускриптне карте
1 : 25.000, као и појединачне локалне профиле у Тумачу, за неке посебно интересантне и
карактеристичне локације и
7) у доњем десном углу ОИГК-100 приказује се скица Републике Српске-БиХ са
означеном позицијом листа.
239. Шема за представљање ОИГК-100 налази се у Прилогу 31.

240. Допунске карте односно допунске олеате („layer“) су саставни дијелови ОИГК-100 и
задржавају се у дигиталној графичкој форми.
241. Тумач ОИГК-100 представља текстуални приказ инжењерскогеолошких својстава терена
за одређени лист 1 : 100.000, и садржи прегледне карте, дијаграме и табеле у којима се
анализирају и синтезно приказују подаци о физичко - механичким и инжењерскогеолошким
својствима стијенских маса и терена.
242. Текстуални

дио се илуструје и локалним карактеристичним профилима терена,
инжењерскогеолошким стубовима, фотографијама и скицама.
243. Као прилози у тумачу раде се прегледна:

1)
2)
3)
4)

карта географског положаја листа,
геолошка карта са легендом,
тектонска карта,
хидрогеолошка карта,

5)
карта заступљености егзодинамичких појава и процеса,
6)
карта стабилности терена,
7)
карта угрожености животне средине (екогеолошка карта) и
8) карта геолошких потенцијала - геолошких грађевинских материјала и минералних сировина.
244. Тумач садржи сљедећа поглавља:

1) увод у коме се приказују основни подаци о геолошкој карти и листу који се израђује,
подаци о одговорном пројектанту и екипи која учествује на изради карте, а затим преглед
изведених истраживања, динамика реализације планираних истраживања по фазама и слично,
2) физичко-географске карактеристике терена у којем се приказује географски положај
истраживаног терена, морфологија, клима, хидрографија, вегетативни покривач, насељеност и
путне комуникације, привредна и техногена активност у функцији одређене
инжењерскогеолошке проблематике и карактеристика терена,
3) преглед досадашње истражености са оцјеном степена претходне истражености терена - даје
се приказ резултата претходних истраживања из области геологије, инжењерске геологије,
хидрогеологије, геофизике, геомеханике, геотехнике, истраживања природних грађевинских
материјала и сировина и других података од интереса за рјешавање инжењерскогеолошке
проблематике. На основи ове анализе даје се оцјена о степену претходне истражености,
4) геолошка грађа терена приказује се у скраћеном синтетском облику, у циљу приказа
хроностратиграфских, литофацијалних и литогенетских карактеристика терена. Поред тога
обрађују се и регионални структурно - тектонски односи и структурни елементи унутар
издвојених структурно - фацијалних јединица са аспекта њиховог утицаја на формирање и
развој инжењерскогеолошких својстава стијена и терена,
5) геоморфолошке карактеристике терена - генетски типови и морфоскулптурни облици
савременог рељефа, веза морфолошких облика рељефа са инжењерскогеолошким појавама и
процесима, геоморфолошке форме и подаци на основној инжењерскогеолошкој карти
приказују се према значају за формирање инжењерскогеолошких својстава истраживаног
терена и то: геоморфолошке појаве и облици као индикатори стабилности падина и вјештачки
формираних косина, као индикатори хидрогеолошпких услова, неотектонске активности и
слично,
6) хидрогеолошке карактеристике терена гдје се врши издвајање стијенских маса према
хидрогеолошким функцијама, оводњеност терена, хидрогеолошка функција у формирању
инжењерскогеолошких услова терена, заводњеност као ограничавајући фактор при
различитом коришћењу терена и друго,
7) инжењерскогеолошке карактеристике стијенских маса у тумачу се приказују кроз опис
састава и основних инжењерскогеолошких одлика литолошких типова и комплекса, затим
инжењерскогеолошке карактеристике терена и инжењерскогеолошку рејонизацију према
погодности терена. За опис састава и основних инжењерскогеолошких одлика литолошких типова
и комплекса даје се текстуални приказ издвојених литолошких типова и комплекса приказаних на
карти. За сваки издвојени литолошки тип и комплекс, дају се класификациони параметри и
евентуална квантификација нумеричких података систематизована у виду табела или
дијаграма. Изучавају се и приказују она физичка, механичка и инжењерскогеолошка својства
стијенских маса која су неопходна за дефинисање појединих инжењерскогеолошких типова
до нивоа основних истраживања. Вриједносни параметри физичко - механичких својстава могу
се приказати у тексту тумача и табеларно. Код уношења вриједности, поједини параметри уносе
се у одређеним интервалима уз назначавање средњих вриједности. Код текстуалног описа
треба се придржавати сљедећег редослиједа: литолошки и литофацијални састав,
територијално распрострањење и дебљина стијенске масе; начин појављивања, структурно текстурна својства и физичко - механичка својства стијенских маса; инжењерскогеолошка
својства литолошких типова и комплекса и терена, везано за издвајање појединих
инжењерскогеолошких типова према испуцалости, постојаности, распаднутости, порозности,
пропусности и заводњености, деформабилности и степену стабилности; развој

савремених егзодинамичких процеса и заступљеност појава у терену и коришћење стијена као
геолошки грађевински материјал. За инжењерскогеолошке карактеристике терена даје се
текстулани приказ формирања инжењерскогеолошких услова у терену; настанак и развој
процеса савремених егзодинамских процеса, заступљеност појава, закономјерност појаваљивања
и динамика развоја падинских процеса, њихово категорисање према врсти и активности,
прогнози њиховог развоја како у природним условима тако и под утицајем техногене
активности; степен стабилности терена, врсте примијењених метода геотехничких мелиорација
у терену. Текст може бити илустрован локалним инжењерскогеолошким профилима, стубовима,
картама, фотографијама или скицама. За инжењерскогеолошку рејонизацију према погодности
терена даје се прво опис терена неповољних инжењерскогеолошких карактеристика
(категоризација према степену развоја савремених егзогених процеса и појава и других видова
деформабилности терена, стишљивости тла, нестабилности падина, еродибилности падина,
бујичној активности, активности водотокова, абразивној
активности, плављености
површинским и подземним водама, степену карстификованости). За терене повољних
инжењерскогеолошких карактеристика даје се категоризација у оквиру морфолошкии геолошки
сличних терена (алувијалне и терасне заравни, заравни у неогеним басенима, благепадине у
брдским теренима, простране висоравни у чврстим стијенама). Оцјена степена угрожености
животне средине даје се како у природним условима тако у условима разноврсногкоришћења
терена.
8) сеизмичке и сеизмолошке карактеристике терена - даје се општи приказ сеизмичности
подручја (сеизмотектонске карактеристике, основни степен сеизмичности, епицентри јачих
потреса и магнитуда; хазард и ризик, општа оцјена могућих прираштаја сеизмичности у
зависности од инжењерскогеолошких услова терена,
9) потенцијалност истраживаног подручја - овдје се углавном презентују подаци преузети из
постојеће документације о хидрогеолошким условима (водоснабдијевање) и термалним водама,
појавама и лежиштима минералних сировина и активна лежишта и потенцијална налазишта
грађевинских материјала и сировина.
10) екогеолошка угроженост и заштита – врши се анализа утицаја природних и техногених
чинилаца екогеолошког ризика, преко геолошке средине (во де и тла) на живо тну ср едину;
посебно екогеолошки угрожени објекти и простори и елементи њихове заштите и
11) закључак - даје се кратка анализа ријешене проблематике изведеним истраживањима,
шта је ријешено истраживањима и шта је потребно рјешавати у наредном кораку истраживања,
анализа употребљивости података са ОИГК-100 за рјешавање конкретних проблема на
предметном листу.
245. Документациони дио ОИГК-100 представљају документи и подаци пројектованих и
изведених истраживања у изворном облику, који су били потребни за израду ОИГК-100, а то
су:
1) програм за израду ОИГК-100,
2) анекси програма (фазни, годишњи програми),
3) коначни (годишњи) извјештаји,
4) теренски дневници у току израде карте (у изворном облику),
5) резултати теренских и лабораторијских истраживања и испитивања, систематизовани по
фазама и врстама истраживања са прегледном картом изведених истражних радова чије су
локације назначене на оригиналима ОИГК-100 размјере 1 : 25.000 и карти 1 : 100.000,
нумерисање докумената који се односе на поједина истраживања се обиљежавањем предметне
фазе истраживања и године у којој су радови изведени (напр. документација истражног
бушења, II фаза,2008/09), остали истражни радови, динамичка пенетрација, истражне јаме и
др. обиљежавају се на исти начин,
6) катастар егзодинамичких процесних појава, односно базу података, при чему свака од
појава има регистарски број и ознаку на карти 1 : 25.000 и на листу ОИГК-100,

7) регистар постојећих активних, напуштених и потенцијалних локација природних
грађевинских материјала и сировина врши се на исти начин као и код егзодинамичких процеса,
при чему свака од појава има регистарски број и ознаку на карти 1 : 25.000 и на листу ОИГК100 размјере 1 : 100.000 и
8) документациона карта размјере 1 : 25.000 и 1 : 100.000 на којој су нанијете локације
свих раније изведених истражних радова које су коришћене при изради ОИГК- 100 и свих
новоизведених истражних радова, прописно означени у складу са успостављеним регистром
документационог материјала, односно базом података.
246. Основа за БИП чини формирање базе података и конверзија расположивих подлога у

дигитални формат (графички и алфанумерички).
247. Пројектовање БИП заснива се на традиционалном моделу „објекти и везе”.
248. Сви подаци основне карте и допунских карти садржани су у заједничкој бази података.
249. Приликом формирања базе података, пројектује се “информациони систем” илиприхвата

модел базе већ израђених карата.
250. У бази 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 где сваки слој садржи одговарајућу графичку подлогу
повезану са базом података.
251. БИП се израђује на бази Relational Database Management Systems (RDBMS), а која се
најчешће израђује у Microсoft Access, Oracle или Microsoft SQL сервери.
252. ОИГК-100 садржи:
1) рељеф терена (изохипсе, коте и географски назив),
2) насељена мјеста (градови, села),
3) комуникације (путеви, пруге, аеродроми),
4) хидрологију (дренажна мрежа, бране, језера-акумулације, сливно подручје, канали),
5) геоморфологију (површински и подземни геоморфолошки облици),
6) инжењерску геологију (инжењерскогеолошка класификација, структурно-тектонски
елементи, стратиграфска припадност),
7) хидрогеологију (хидрогеолошке појаве и изворишта, пиштевине, копани бунари),
8) техногене утицаје (рударски радови, грађевински радови, одлагалишта, депоније)
9) егзодинамичке процесе (клизишта, одрони, спирање и линијска ерозија, абразиони
процеси)
10) лежишта геолошких грађевинских материјала (камен, шљунак, пијесак, глина,
цементни лапорац, позајмиште дробинског материјала) и
11) сеизмичке и сеизмолошке карактеристике терена (сеизмотектонска рејонизација,
основни степен сеизмичности).
ГЛАВА VII
ПРИХВАТАЊЕ, ШТАМПАЊЕ И АРХИВИРАЊЕ ОИГК-100
253. Након завршетка израде листа основне карте ОИГК-100, допунских карата и Тумача, цио

материјал се у штампаној радној верзији и у дигиталној форми предаје наручиоцу посла.

Ознаке истражних радова
Ознака у
Врста рада
ценој боји

ПРИЛОГ 1

Истражна бушотина
Група истражних бушотина
Истражна јама
Истражни раскоп
Динамичка пенетрација тла
Статичка пенетрација тла
Мјесто узетог поремећеног узорка
Мјесто узетог непоремећеног узорка
Мјесто узетог узорка за испитивање хемијског
састава подземних вода (ознака плаве боје)
Осматране савремене егзодинамичке појаве
(црвена боја)
Мјесто рефракционо - сеизмичког профила
Мјесто геоелектричних испитивања

Формулар истражне бушотине

ПРИЛОГ 2

Основна подјела стијена у инжењерскогеолошком смислу према IAEG
Инжењерскогеолошки тип

Литолошки
тип

Литолошки
комплекс

ПРИЛОГ 3
Литолошка
свита

ET. 1
ET. 2

LT. 1



LS.

ET. 3



ET. 4
ET. 5

LC. 1

LT. 2



ET. 6



ET. 7



ET. 8

LT. 3

LC. 2

ET. 9



LT. 4



ET. 10
ET. 11

Инжењерскогеолошка класификација магматских и метаморфних стијена
Метаморфне стијене
Шкриљаве
Кварц,фелдспат,
лискуни,
игличасти тамни
минерали
-гнајс (орто и
Мермери
пара)смењивање
љуспастих и
др.минерала
Гранулити
-мигматити
-шкриљци

М

а

с

Магматске стијене
и
в
н

Свијетло обојени
минерали кварц,
фелдспат и лискуни
Киселе

Неутралне

Тамнообојени минерали
фелдспати, пироксени

Базичне

Пегматити

Гранит

Диорит

Ултрабазичне

Састав
зрна
(мм)
Врло
крупнозрне

пироксенит

кварцити

-филити,

е

ПРИЛОГ 4
Генетске групе
Најчешћа текстура

Габро

перидотит
дунит

Крупнозрне

60

2

хорнфелси
-аргилошисти
-милонити

амфиболити

-филонити

Микро
гранит

Микро
диорит

Долерит

харцбургит

Средњезрне

0,06

серпентинити
-скарнови
-корнити

Риолит

Андезит

Базалт

Обсидијан и тахилит
Вулканско стакло

лерцолит

Финозрне
Врло
финозрне

0.002

Инжењерскогеолошка класификација седиментних стијена
ГЕНЕТСКЕ
ГРУПЕ
Обична структура

ДЕТРИТИЧНИ СЕДИМЕНТИ
С

Блокови
и крупне
валутице

Крупно
зрне

Врло
финозрне
Аморфно
стакло

В

И

Најмање 50% су
карбонатног састава

Заобљена зрна
Конгломерати

Карбонатни
шљунак

Угласта зрна
Брече
Зрна углавном од фраг. минер.
Пјешчар:
зрна
од
фрагмената минерала
Кварцни пјешчар: 95% је
кварц, међупростор празан
или
са
цементом
Аркозе:75% је кварц, >од
25% је фелдспат,а међупростор је празан или
цементован Грауваке:75%
је кварц, 15% фини детрити
и фрагменти фелдспата
Алевролити, 50% финих
честица
Глинац, 50%
финих цестица

Калцирудит

СИТНОЗРНА ТЛА
КРУПНОЗРНА ТЛА
адрже више од 50% зрна
(садрже више од 50% зрна већих од 0,075mm)
итнијиих од 0,075 mm)

ШЉУНАК
(садржи више
од 50% зрна
већих од
2,0 mm)

Карб.
прашина
Карбона.
брашно

ПИЈЕСАК,
(садржи више
од 50% зрна
ситнијих
од 2,0 mm)

% финих
зрна
< 0,075 мм

Групе
тла

0-5

шљунак

5 - 35

0-5

5 - 35

Калцисилтит
Калцилутит

Симболи Симболи
групе
подгрупе
G

шљунак
прашинаст

GМ

шљунакглиновит

GC

Пијесак

S

Пијесак,
прашинаст

SF

Пијесак,
глиновит

SC

Муљ

ПРАШИНА
И ГЛИНА

65 - 100

О
С
Т
најмање 50%зрнаод
финозр. маг.
стијена
Заобљена зрна:
агломерати
Угласта зрна:
вулканскебрече
лапили,туф
Туф

Класификација невезаног и полувезаног тла
Главна подјела основних
група тла

Т

Карбонат
ни
пијесак

Пијесак

Финозрне

0,002

Е

Шљунак

Средњезрне

0,06

Ј

муљев. тло

O

Прашина

M

Глина

C

Хемијскоорганогене

ПИРОКЛАСТИТИ

Зрна су од фрагм.стијена

Врло
крупно
зрне

2

О

Зрнастијена:кварц, фелдспат
минерали глина

Састав

60

Л

ПРИЛОГ 5

GW
GU
GP
GМs
GМc
GCL
GCH
SW
SU
SP
SF
SFc
SCL
SCH
OL
OH
ML
MH
CL
CH

Халоидне
стијене:
халит
анхидрит
гипс
Карбонатне
стијене:
кречњак
доломит
Силицијске
стијене:
рожнац
кремен
Органогене
стијене:
-тресет
-лигнит
-угаљ

Финозрни
туф
Врлофинозр.туф

ПРИЛОГ 6
Назив тла
-шљунак добро гранулисан
-шљунак, униформан
-шљунак, слабо гранулисан
-шљунак, прашинасто-пјесковит
-шљунак, прашинасто-глиновит
-шљунак, са глиненом испуном ниске(L)
или
високе пластичности(H)
-пијесак, добро сортиран
-пијесак, униформан
-пијесак, слабо сортиран
-пијесак, прашинаст,
-пијесак, прашинасто-глиновит
-пијесак, са глиновитом испуном,
ниске(L) или високе
пластичности(H)
-муљ, ниске(L)и високе (H) пластичности,
(праш. глиновито тло органског
поријекла)
-прашине, ниске (L) и високе (H)
пластичности
анорганског поријекла
-глине, ниске (L) и високе (H)
пластичности
анорганског поријекла

Преовлађују састојци биљака који могу
Pt
бити фиброзни или аморфни
Уколико се у току истраживања констатују дробине, тада се њихова класификација врши према критеријуму за шљункове с тим
што се за дробине ставља ознака D (дебрис)

Тресет

Одабране класификационе карактеристике за опис стијена и тла

Класификацио
не
карактеристик
е

Карактеристике хомогених
типова стијена (ЕТ, ЛТ)
Назив карактеристика
Минерални састав
Текстура (крупноћа зрна)
Боја
Стање распаднутости

Чврсте и меке
стијене
I
II
III
(К)
К
S
S
S
S
К
К
К
К
S
S

ПРИЛОГ 7

Невезана тла
I
(К)
S
К
-

II
К
S
К
К

Везана тла

III
S
S
К
S

I
(К)
S
К
-

II
К
S
К
К

III
S
S
К
S

Степен испуцалости
К(S)
S
S
Релативна густина
S
S
S
Конзистенција
S
S
S
Чврстоћа
S
S
S
Деформабилност
S
S
S
S
S
Водопропусност
К
S
S
S
S
S
К
S
S
Постојаност
Напомена за прилог 6:
1. Карте у табели подијељене су према размјери на: I- ситне, II- средње и III- крупне размјере.
2. Карактеристике стијена су означене са: S-полуквантитативни подаци; К-квалитативни подаци
3. Подаци у загради нису потребни за ту размјеру.

Одабране индиректне и директне карактеристике стијена и тла

б) Директне
карактеристик
е

а)

Индиректне
карактеристике

Карактеристике хомогених типова стијена
(ЕТ,LT)
Назив карактеристика
Крупноћа зрна (фракција)
Специфична тежина
Запреминска тежина
Порозност
Природна садржина воде
Степен водозасићења
Граница пластичности
Граница течења
Индекс пластичности
Индекс конзистенције
Брзина еластичних таласа
Чврстоћа на притисак
Чврстоћа на затезање
Угао унутрашњег трења
Кохезија
Модул деформација
Дин.модул еластичности

Чврсте и мекане
стијене
I
II
III
(N)
(N)
N
(SN)
N
N
(SN)
N
N
(N)
N
S,N
N
N
N
N
N
(N)
N
(N)
(N)
N
N
N
N

N

N-

ПРИЛОГ 8

Невезана тла

Везана тла

I
(SN)
(SN)
S
-

II
(N)
(N)
N
N
N
(N)
-

III
N
N
N
N
N
N
-

I
(N)
(SN)
SN
(N)
(N)
SN
S
-

II
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
-

III
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
-

-

-

-

-

-

-

Поасонов коефицијент
(N)
N
Коефицијент водопропус.
(N)
N
N
N
N
N
Напомена за прилог 7:
Карте у табели подијељене су према размјери на: I- карте ситне, II- средње и III - крупне размере, 2. Карактеристике
стијена се одређјују преко: S-полуквантитавних података и N- нумеричких (квантитативних) података, 3. Подаци у
загради нису обавезни за ту размјеру карте

Приказивање магматских и метаморфних стијена на ОИГК
ПРИЛОГ 9
СимСимВрста стијене
Боја и ознака
Врста стијене
Боја и ознака
бол
бол
Интрузивне магматске стијене (дубинске)
Ефузивне магматске стијене (површинске)
Кармин црвена
Наранџаста
Киселе
Киселе


R:160 G:5 B:5
R:200 G:80 B:5
Гранити



Риолит



Гранодиорити



Дацити

q

Кварцсијенит

q

Неутралне



Кварцдиорит

Кварцкератофир

q

Неутралне



q

Андезит



Диорит



Трахит



Сијенит



Кератофир



Базичне



Базичне



Алкални габро



Базалт



Ултрабазичне



Дијабаз



Дунит

o

Спилит

ab

Перидотит



Мелафир



Серпентинит

Se

Ултрабазичне



Кармин црвена
R:160 G:5 B:5

Зелена
R:5 G:100 B:80

Наранџаста
R:200 G:80 B:5

Зелена
R:5 G:120 B:90

Сивозелена
R:105 G:115 B:100

Приказивање литолошких типова пирокластита
Врста стијене
Симбол
Боја која одговара старости стијене


примарни и реседиментовани пирокластити





примарни ситнозрни пирокластити (туфови)





реседиментовани ситнозрни пирокластити
(туфити)
примарни грубозрни пирокластити, вулканске брече
и агломерати




реседиментовани грубозрни пирокластити





Љубичаста
R:95 G:5 B:125

ПРИЛОГ 10
Ознака

Приказивање метаморфних промјена у магматским стијенама
ПРИЛОГ 11
Ред.
Ознака
Ознака
Врста промјене
Врста промјене

Ред.
бр.

(црвена шрафура)

Термоминералне
промјене
Контактни
метаморфизам
Хидротермалне
промјене (уопште)

1
2
3

Бр.

(црвена шрафура)

8

Аргилитизација

9

Карбонитизација

10

К-фелдспатизација

4

Пропилитизација

11

Хлоритизација

5

Пиритизација

12

Зеолитизација

6

Силификација

13

Пнеуматолизација

7

Серицитизација

Приказивање литолошких типова седиментних стијена на ОИГК
ПРИЛОГ 12
Литолошки тип Симбол
Ознака
Литолошки тип
Симбол Ознака
Боја литолошке групе
Растресити
Конгломерат,
површински
Gp
KG
слојевит
покривач
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

AL

Гипс и анхидрит

Пјешчар, масиван

PŠ

Угаљ

GI,AN
U

Пјешчар, слојевит

PŠ

Руде, уопште

R

Конгломерат,
КG
масиван
Издвајање и приказивање главних типова кречњака
Типови кречњака
Литолошка ознака
Типови кречњака
Микрит

Интрамикрит

Пјесковити микрит

Калкаренит

Пелмикрит

Биомикрит

Псеудомикрит

Оомикрит

Спарит

Калцирудит

ПРИЛОГ 13
Литолошка ознака

Приказивање генетских типова квартарних наслага
ПРИЛОГ 14
Генетски тип
Симбол
Ознака
1. Падински низ - смеђа боја (R:210 G:170 B:95)
Сипар

s

Делувијум

d

Делувијум - пролувијум

dpr

2. Флувијални низ - плава боја (R:155 G:240 B:245)
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. Глацијални низ - сива боја (R:178 G:178 B:178)
Моренски материјали

gl

Глациофлувијални седименти

gf

Глациолимнички седименти

gli

tn
t

4. Лимнички низ - љубичаста боја (R:215 G:185 B:240)
j

Језерски седименти
5. Барски низ – зелена боја (R:175 G:245 B:165)
Барски седименти

b

Органогено - барски седименти

ob

Барски тресет

tr

Тера роса (црвеница)

ts

Изворски седименти

i

7. Марински низ - бијела боја (R:255 G:255 B:255)
pl

Морске плаже и жала-бијела са жутом шраф.

8.Антропогени низ –Свијетлоружичаста боја (R:255 G:204 B:204)
Техногени материјал хетерогеног састава

tm

Депонија пепела и шљаке

tmp

Депонија металуршке јаловине

tmm

Депонија смећа

tms

Елувијум–смеђа (R:230 G:200 B:135)

el

Слатина - сива (R:204 G:204 B:204)

sl

Приказивање литолошких типова метаморфних стијена
Литолошки тип
Симбол
Боја
свијетлозелена
Кристаласти
S
R:50 G:205 B:100
шкриљци
смеђа
Филит
F
R:150 G:100 B:50
смеђа
Аргилошисти
AR
R:170 G:100 B:50
наранџаста
Микашист
Sm
R:220 G:150 B:50
ружичаста
Гнајс
G
R:250 G:130 B:100
зелена
Амфиболити
A
R:50 G:170 B:50
кобалтплава
Кварцит
Q
R:80 G:150 B:180
зелена
Еклогит
E
R:115 G:200 B:115
свијетлосива
Гранулит
Gr
R:165 G:165 B:165
свијетлоплава
Корнити
Ko
R:20 G:200 B:255

ПРИЛОГ 15
Ознака

Скарнови

SK

Мермер са фолијацијом

M

Мермер, масиван

M

свијетлоплава
R:20 G:215 B:255
свијетлоплава
R: 0 G:200 B:250
свијетлоплава
R:30 G:180 B:250
свијетлоплава
R:20 G:190 B:250
маслинасто зелена
R:100 G:100 B:50

Mm

Циполин
Серпентинит

Se

Катаклазит

Kt

Милонит

Mi

Филонит

Fi

плава
R:0 G: 0 B:250
плава
R:0 G:0 B:250
плава
R:0 G:0 B:250
тамноплава
R:70 G:80 B:170

DBr

Дислокацијске брече

Приказивање граница између појединих литолошких типова и комплекса
Мјере
ознаке

Карактер границе

Дебљина
линије

ПРИЛОГ 16
Стварни изглед
ознаке

Ознаке црне боје

Нормална граница: утврђена и покривена

0.1

Постепен бочни прелаз, утврђен

0.1

Ерозиона или ерозионо - тектонска граница,
утврђена и покривена

0.1

Граница утиснутог магматског тијела,
утврђена и покривена

0.1

Граница изливног магматског тијела,
утврђена и покривена

0.1

Приказивање планарних елемената склопа (слојевитости и фолијације)
Мјере
ознаке

Дебљина
линије

Стварна
величина

ПРИЛОГ 17

Структурни елемент

Ознаке црне боје

0.2

Елементи пада слоја, појединачно мјерење

0.3

Елементи положаја слоја, статистички

0.2

Вертикални слој, појединачно мјерење

0.3

Вертикални слој, статистички

0.2

Хоризонтални слој, појединачно

0.3

Хоризонтални слој, статистички

0.2

Преврнути слој

0.2

Елементи пада фолијације, појединачно мјерење

0.3

Елементи пада фолијације, статистички

0.2

Вертикална фолијација, појединачно мјерење

0.2

Вертикална фолијација,статистички

0.2

Хоризонтална фолијација, појединачно мјерење

0.2

Хоризонтална фолијација, статистички

0.2

Преврнута фолијација

Приказивање елемената пада пукотина, кливажа и шкриљавости
Мјере
ознаке

Дебљина
линије

Стварна
величина

ПРИЛОГ 18

Структурни елемент

Ознаке црвене боје
0.2

Елементи пада пукотине (појединачно)

0.2

Елементи пада фамилија пукотина

0.2

Вертикална пукотина

0.2

Систем вертикалних пукотина

0.2

Хоризонтална пукотина

0.2

Систем хоризонталних пукотина

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

Ознаке црне боје

Приказивање структурних елемената
Мјере
ознаке

Дебљина
линије

ПРИЛОГ 19

Стварна
величина

Ознаке црвене боје
0.3-0.4

Структурни елемент

Расјед, утврђен и претпостављен

0.3-0.4

Расјед, вертикалан

0.3-0.4

Расјед, покривен али сигуран

0.3-0.4

Расјед, са падом

0.3-0.4

Релативно спуштен блок гравитационог расједа

0.3-0.4

Краљушти, утврђена и апроксимативно лоцирана

0.3-0.4

Навлака, утврђена и апроксимативно лоцирана
Расједна зона

0.2

Дијапирски контакт

0.3-0.4

Приказивање наборних структура
Мјере ознаке

Дебљина
линије

Стварна
величина

ПРИЛОГ 20
Структурни елемент

Ознаке црвене боје
0.3

Оса синклинале

0.3

Оса синклинале, преврнуте или полегле

0.3

Оса антиклинале

0.3

Оса антиклинале, преврнуте или полегле

0.3

Тоњење осе синклинале или антиклинале

0.3

Дома

0.3

Басен

0.3

Брахисинклинала

0.3

Брахиантиклинала

0.4

Оса синклиноријума

0.4

Оса антиклиноријума

ПРИЛОГ 21

Ознаке геоморфолошких елемената на ОИГК
Ред.
бр

Мјере
ознаке

Дебљина
линије

Стварна
величина

Назив
геоморфолошког елемента

1. Облици падинског рељефа - сива боја
1.1

0.2

Појаве јаружања

1.2

0.2

Сипар

2. Облици флувијалног рељефа - сива боја
2.1
2.2
2.3

0.2

Терасни одсјек, број означава висину у
метрима

0.2-0.3

Клисуре и кањони

0.2-0.3

Епигенетска долина

2.4

0.2-0.3

2.5

0.2-0.3

Смањење нагиба уздужног профила
водотока
Повећање нагиба уздужног профила
водотока

3. Облици крашког рељефа - сива боја
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

0.2

Већа вртача или суфозионо удубљење

0.2

Увала

0.2

Крашко поље

0.2

Сува крашка долина

0.2

Слијепа долина

0.2

Јама

0.2

Пећина

4. Облици глацијалног рељефа - сива боја
4.1

0.2-0.3

Цирк, већи

4.2

0.2-0.3

Валов

4.3

1.0

4.4

0.2-0.3

Најниже чеоне морене
Смјер кретања некадашњих глечера

5. Облици маринског рељефа - сива боја
5.1

0.2

Абразиони клиф

Приказивање хидролошких појава на ОИГК
ПРИЛОГ 22
Ред.бр
Ознака
Објашњење ознаке
Ознаке плаве боје
1

Стални већи површински водоток

2

Стални мањи површински водоток

3

Брзаци

4

Слапови

5

Мртваје

6

Сува ријечна долина

7

Повремени површински водоток

8

Мелиоративни већи канал

9

Мелиоративни мањи канал

10

Одводни канал

11

Природно језеро

12

Вјештачко језеро

13

Терен стално под водом

14

Повремено плављен терен подземним и
површинским водама

15

Кота максималног нивоа ријечног тока

Ред
бр

Приказивање хидрогеолошких појава на ОИГК
ПРИЛОГ 23
Ознака
Дебљина
Објашњење ознаке
(плава боја)
линије

1

0.2

Минерални извор

2

0.2

Термоминерални извор

3

0.2

Термални извор

4

0.2

Дубина до максималног нивоа подземне воде на
профилу

б

а. једна појава

а
5

б. скуп више појава

< 0,1 (l/s)
0,1 - 1,0 (l/s)

Сталан извор, најмање издашности
(l/s)

> 1,0 (l/s)
6

< 1,0 (l/s)
> 1,0 (l/s)

Повремени извор, средње
издашности (l/s)

7

Пиштевина

8

Копани бунар са дубином до воде (у m.)

Приказивање егзодинамичких процеса и појава
ПРИЛОГ 24
Мјере ознаке
Врста процеса и појаве
Ознаке у размјери карте - црвене боје
1. Процеси спирања и линијске ерозије
Површине интензивног спирања
Активна јаруга са ознаком дубине
Јаруга на којој су спроведени санациони радови
Допунска ознака за бујични нанос, умирена бујица
Допунска ознака за бујични нанос, активна бујица
2. Клизишта и одрони
а
б

Клизиште, активно; а - у размјери карте
б - шематски приказано
Клизиште умирено; а - у размјери карте
б - шематски приказано

Клизиште на којем је вршена санација:
а. у размјери карте, б. шематски приказано
Секундарни клизни ожиљци у активном клизном
тијелу
Нестабилна падина
Тециште: а. активно, б. смирено
Пузиште: а. активно, б. смирено
Појава солифлукције
Одрон, активан; ; а у размјери карте
б. шематски приказано
Одрон, потенцијално активан: а. у размјери карте,
б. шематски приказано
Одрон на коме је вршена санација:
а. у размјери карте, б. шематски приказано
Сипар, активан
Сипар, умирен
3. Абразиони процеси и појаве
Дио ријечне, језерске и морске обале угрожен
обрушавањем под дејством таласа или матицом
ријеке са ознаком висине одсјека
4. Шематске ознаке на карти
Дебљина
Ознаке линије
mm
0.2

Клизиште, активно

0.2

Клизиште, умирено

0.2

Клизиште на којем је вршена санација

0.2

Одрон, активан

0.2

Одрон, потенцијално активан

0.2

Одрон на којем је вршена санација

0.2

Тециште

0.2

Пузиште

Приказивање антропоморфолошких појава и облика
ПРИЛОГ 25.
Ознака (зелена боја)
Појава
Вјештачка пећина или лагум
Вертикални ископ
Удубљење на површини терена створено
израдом ископа
Вјештачки створен одсјек у терену са
ознаком висине
Површински коп
Подземни рударски радови
Индустријски објекти, са депонијама шљаке и
пепела
Термоелектране са пепелиштима
Хидроелектране
Депоније комуналног и индустријског отпада
уређене
неуређене

Приказивање појава техногене активности
Ознака на
Врста техногене активности
карти
1. Границе зона утицаја рударске активности

ПРИЛОГ 26

на стабилност терена, ознака црвене боје
на пропадање и улијегање тла, ознака у црвеној боји
на промјену хидрогеолошког режима у терену, ознака у плавој боји
2. Границе зона површинских акумулација
на измјене хидрогеолошког режима у терену (ознака у плавој боји)
на стабилност терена (ознака у црвеној боји)
3. Зоне утицаја депонија на терен и животни простор преко загађености воде и тла
комуналног отпада , ознака у црној боји
индустријског (опасног) отпада, ознака у црној боји
радиоактивног отпада, ознака у љубичастој боји
4. Зоне утицаја одлагалишта при експлоатацији минералних сировина

на деформације тла, ознака у црвеној боји
на загађеност воде и тла, ознака у црној боји
5. Граница зоне утицаја осталих грађевинских објеката
на стабилност терена, ознака црвене боје
на деформабилност тла, ознака љубичасте боје
на измјену хидрогеолошких услова у терену, ознака плаве боје
на загађеност воде и тла , ознака црне боје

Приказивање лежишта геолошких грађевинских материјала
Мајдани
Ред.
потенцивише
активни
напуштени
бр
јални
мајдана
Ознака црне боје
1

ПРИЛОГ 27
Врста сировине

ломљени камен

2

украсни камен

3

шљунак, шљункаре

4

пијесак, пјескаре

5

глиништа

6

7

лежишта цементног лапорца
позајмишта дробинског
материјала

ПРИЛОГ 28.
Приказивање значајнијих мелиорационих и санационих захвата на терену
Ред.бр
Ознака
Врста санационог објекта
Ознаке зелене боје
1

насип

2

канал

3

обалоутврда

4

регулисани ток

5

одводни канал

6

ток регулисан преградама

7

дренажа у терену

8

потпорни зид у терену

Категорије терена неповољних инжењерскогеолошких својстава
ПРИЛОГ 29
Ознака
Инжењерскогеолошка својства
1.Стишљиво тло (шрафура у боји)
а. Веома стишљиво: алувијално - барски седименти, претежно
водозасићени, (љубичаста боја)
б. средње стишљиво тло, алувијални седименти, периодично
водозасићени (свијетлољубичаста боја)
ц. Условно стишљиво тло, деформабилно под утицајем воде и већих
оштећења (смеђа боја)
2. Нестабилни терени
а
б
Клижење, растер ознака у боји;
а - активно, б - умирено (црвено)
а

б

Одроњавање (шрафура у боји), а - активно (смеђа), б - потенцијално,
активно (тамносмеђа боја).
а
б
Сипаришни процеси (шрафура у боји), а. активно (црвена кармин),
б- умирено (наранџаста)
3. Еродибилни терени
а
б
Ерозија падина (шрафура у боји), а. активна (тамнозелена),
б. умирена (свијетлозелена)
а
б
а. флувијална ерозија , б. Смјер бујичне активности (црвена боја)
4. Абразиони процеси (шрафура у тамноплавој боји)
а
б
а. активни
б. примарни
5. Плављење терена (растер ознака у боји)
а
б
а. периодично (у вријеме високих вода), свијетлоплаве боје
б. стална замочвареност у равничарском терену, (тамније плава)
Карстификација (растер ознака у боји)
а
б
ц
а. слабог интензитета (жутозелена), б. средњег интензитета (зелена),
ц-љути крш (плаво зелена)

Шема структуре ОИГК-100

Шема листа ОИГК-100

ПРИЛОГ 30

ПРИЛОГ 31

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ ОСНОВНЕ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1:100 000
I ПРАВНИ ОСНОВ
Законски основ за доношење Упутства за израду Основе инжењерскогеолошке карте Републике
Српске 1:100 000 (у даљем тексту ОИГК-100) садржан је у члану 7. став 4. Закона огеолошким
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 инжењерскогеолошке карте Републике Српске
1:100 000 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 због указане потребе
за израдом Основне инжењерскогеолошке карте 1:100.000 територије Републике Српске, јер
она до сада није урађена. Да би се почела израда ове карте, неопходно је направити Упутство
према коме би се радила, обзиром да овакво Упутство не постоји.
Упутство прописује захтјеве у погледу методике истраживања, обима и врсте података које
треба прикупити и начина приказивања резултата истраживања и испитивања. Упутство је
прилагођено савременим трендовима у свијету и омогућава израду дигитализоване
инжењерскогеолошке карте и обраду података у геолошком информационом систему, односно у
складу је са препорукама Интернационалне асоцијације за инжењерску геологију и животну
средину и међународним стандардима и упутствима за израду инжењерскогеолошке карте.

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Упутство за израду Основне инжењерскогеолошке карте Републике Српске представља
подзаконски акт, односно обавезан приручник за регионално и детаљно изучавање
инжењерскогеолошких одлика терена.
Основна инжењерскогеолошка карта је врста геолошке карте која садржи генералну
презентацију свих оних елемената геолошке средине, значајних код просторног планирања,
пројектовања, грађења и експлоатације објеката у грађевинарству, рударству, водопривреди,
шумарству, заштити животне средине и др. сродним дисциплинама.
Упутство за израду Основне инжењерскогеолошке карте 1:100 000 садржи 35 страница
текста и 31 прилог, који су саставни дио овог Упутства. Текстуални дио се састоји од седам
поглавља која су означена римским бројевима од I-VII.
У поглавље I - Основне одредбе (од тачке 1.-24.) овог Упутства приказана је намјена и начин
израде ОИГК-100, захтјеви у погледу методике истраживања, обим и врстa података које треба
прикупити и начин приказивања резултата истраживања, могућност израду

дигитализоване инжењерскогеолошке карте, састав карте, као и објашњење појединих појмова
употријебљени у овом Упутству.
У поглављу II - Израда Основне инжењерскогеолошке карте (од тачке 25.- 41.) врши се
анализа и синтеза постојећих података, и нових резултата добијених савременим методама,
теренским, кабинетским и лабораторијским радовима са динамиком реализације истраживања
у фазама, а све то према претходно израђеном Програму истраживања за израду ОИГК-100
кога израђује Геозавод а ревидује Комисија за ревизију.
Поглавље III – Методологија истраживања за израду Основне инжењерскогеолошке карте (од
тачке 42.- 73.) – овог Упутства приказује детаљна инжењерскогеолошка истраживања која су
потребна за израду ОИГК-100, а која треба да омогуће утврђивање и дефинисање основних
литолошких типова и комплекса и њихових важнијих инжењерскогеолошких својстава,
утврђивање динамике развоја и закономјерности појављивања савремених егзодинамичких и
техногених процеса и појава, као и свих других видова деформабилности тла итерена, оцјену и
издвајање рејона према степену стабилности, утврђивање степена угрожености и могућности
заштите животне средине, оцјену геопотенцијала подручја и генерални сеизмолошки ризик.
Поглавље IV – Принципи инжењерскогеолошке класификације стијена (од тачке 74.-151.)
- За издвајање стијена и стијенских комплекса код израде ОИГК-100 примијењена је
инжењерскогеолошка класификација стијена према UNESCO-вом упутсву, предложеном од
стране Интернационалне асоцијације за инжењерску геологију и животну средину, а основа
за издвајање стијена по овом упутству базира се на литогенетским критеријумима, према
којима се све стијене и тла, разврставају на сљедеће таксонометријске јединице:
инжењерскогеолошки тип (ET), литолошки тип (LT), литолошки комплекс (LC) и литолошка
свита (LS).
Поглавље V – Начин приказивања литолошких типова и литолошких комплекса на ОИГК100 (тачка 152.-234.) – Ово поглавље Упутства садржи начин изучавања и приказивања на
карти литолошких типова и комплекса магматских, седиментних и метаморфних стијена,
квартарног покривача, затим начин приказивања граница између појединих литолошких
типова и комплекса, приказивање геоморфолошких елемената, хидролошких и
хидрогеолошких појава, падинских процеса и појава, степен скаршћености у крашким
теренима, антропоморфолошке појаве и облици и техногене акривности. У току
инжењерскогеолошког картирања региструју се и приказују на карти сви значајнији
мелиорациони и санациони захвати као и потенцијалност литолошких типова и комплекса који
се могу користити као геолошки грађевински материјали. На допунским картама се приказују
терени неповољних и повољних инжењерскогеолошких својстава, и врши се категоризација
терена према степену стабилности а према одређеним критеријумима за издвајање таквих
терена. Начин приказивања литолошких типова и комплекса на ОИГК-100 је приказан и
табеларно у прилозима од 9-29 који се саставни дио овог Упутства.
Поглавље VI – Садржај и опрема Основне инжењерскогеолошке карте (од тачке 235.-252.)
– приказује садржај листа ОИГК-100, односно садржај основне карте, допунске карте, тумача,
документационог материјала и банке инжењерскогеолошких података, а шематски приказ је
дат у прилогу 30 овог Упутства.
Поглавље VII – Прихватање, штампање и архивирање ОИГК-100 (од тачке 253.-262.) Након
завршетка израде листа ОИГК-100, допунских карта и Тумача, цио материјал се у штампаној
радној верзији и у дигиталној форми просљеђује Комисији за ревизију. Након прихватања од
стране Комисије за ревизију или стручно/техничке дораде, штампа се само

основни лист карте и тумач. Непосредну израду свих листова ОИГК-100 као и периодично
ажурирање/допуњавање врши Републички завод за геолошка истраживања у координацији са
ресорним Министарством, а комплетна документација се архивира и чува у фонду стручне
документације Геозавода.
V КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ УПУТСТВА
Код израде Упутства коришћена су позитивна искуства из Упутства за израду „Основне
инжењерскогеолошке карте СФРЈ 1:100 000” кога је израдио Савезни геолошки завод Београд
1988.године, као и уз коришћење нових технологија на рјешавању различитих
инжењерскогеолошких проблема, а консултовани су и еминентни стручњаци из предметних
области. Није било неопходно консултовати јавност.

