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АИНС- ИЗБОРИ 2018. ГОДИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ РУДАРСКИХ И ГЕОЛОШКИХ НАУКА

ДОПИСНИ ЧЛАН
Проф. др Адам Дангић

На седници Одељења рударских и геолошких наука, од 23. марта 2018. године одређени смо за
чланове комисије за писање реферата за избор дописног члана АИНС проф. др Адама Дангића,
дипл.инж. геол. На основу увида у достављену документацију и у складу са Статутом и Правилником
АИНС достављамо вам следећи:

РЕФЕРАТ
1. Биографски подаци

Адам Дангић је рођeн у Љубовији 1942. године. Завршио је средњу Геолошку техничке школу у Београду, а
дипломирао је на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду (1966.) из научне области –
економска геологија. На истом факултету је магистрирао и докторирао (Геохемија хидротермалне алтерације
стена око сулфидних минерализација и еволуција хидротермалне алтерације на примеру подручја Сребренице и
Кижнице). По  дипломирању запослио се у Геолошком заводу у Сарајеву. Потом је, од  1970. до одласка у
пензију 2008. год.,  радио на Рударско-геолошком факултету у Београду, као асистент на предмету Геохемија, а
потом је биран у сва друга универзитетска звања. На РГФ је одржавао наставу, на основним и магистзарским
студијама из предмета: Геохемија, Геохемија минералних лежишта и Методе у геохемији, Геологија и
заштита животне средине. Био је шеф Катедре за геохемију (од оснивања), шеф Смера за петрологију и
геохемију и шеф Смера за геохемију на последипломским студијама. На Рударско-металуршком факултету у
Косовској Митровици, као хонорани професор, одржавао је наставу из предмета Геохемија. По дипломирању
обавио је студијске боравке/заједничка истраживања у низу научних институција, у: Русији (МГУ Ломоносов;
Институт за експерименталну минералогију АН СССР), З. Немачкој (Универзитет у Гетингену), Француској
(C.N.R.S.- Center for Researches in Petrology and Geochemistry, Nancy), Мађарској (МАН Геохемијска
истраживачка лабораторија, Будимпешта – више пута). Био је визитинг професор у САД – Универзитет
Висконсин- Факултет за геологију и геофизику, Медисон, 1990. год. Био је предавач по позиву у Мађарском
геолошком друштву и на више универзитета у САД (Висконсин, Медисон; Индијана, Блумингтон; Илиноиса).
Био је и научни саветник Геоинститута у Београду и експерт је за геохемију и заштиту животне средине СМН
СРЈ.

2. Научни резултати
Упоредо са наставном делатношћу, веома је активан и на научно-истраживачком пољу. Учeствoвao је у изрaди
великог броја студиja и нaучнo-истрaживaчких прojeкaтa из oблaсти геохемије и геологије. Обавио је студијске
бораваке/заједничка истраживања у иност. научним институцијама у: Русији, Немачкој, Француској, Мађарској.
Kо-лидер међународног научног пројекта IGCP-а (геолошке корелације УНЕСКО-а и Међународне уније геол.
друштава) Thetyan Bauxites и члан више IGCP-пројеката и радних група (Laterite Processes; Medical Geology; и
др.). Резултат тог обимног научно-истраживачког рада је публиковање бројних радова и саопштења (247
наслова) у домаћим и страним часописима, на међународним и домаћим симпозијумима, саветовањима и
конгресима монографијама, чији списак је наведен. Неки од тих радова су:

1. Dangić, A., 1985: Minor element distribution between galena and sphalerite as a geothermometer - application to two lead-zinc
areas in Yugoslavia.-Economic Geology, v. 80. p. 180-183.

2. Dangić, A., 1985: Kaolinization of bauxite - A study in the Vlasenica bauxite area, Yugoslavia. I. Alteration of matrix. Clays &
Clay Minerals33, 517-524.

3. Dangić, A., 1988: Kaolinization of bauxite - A study in the Vlasenica bauxite area, Yugoslavia. II. Alteration of oolites.-Clays &
Clay Minerals36, 439-447.

4. Dangić, A., 2007: Arsenic in surface- and groundwater in central parts of the Balkan Peninsula (SE Europe). In: eds. P.
Bhattacharya, A.B. Mukherjee, J. Bundschuh, R. Zevenhoven, R.H. Loeppert, Arsenic in Soil and Groundwater Environment,
Trace Metals and other Contaminants in the Environment, volume 9, 127-156. Elsevier B.V. ISSN 0927-5215, doi
10.1016/s0927-5215(06)09005-9

5. Dangić, A., Dangić, J., 2007: Arsenic in the soil environment of central Balkan Peninsula, southeastern Europe: occurrence,
geochemistry and impacts. In: eds. P. Bhattacharya, A.B. Mukherjee, J. Bundschuh, R. Zevenhoven, R.H. Loeppert, Arsenic in
Soil and Groundwater Environment, Trace Metals and other Contaminants in the Environment, volume 9, 207-236. Elsevier
B.V.ISSN 0927-5215, doi 10.1016/s0927-5215(06)09007-2

3. Инжењерски резултати
Руководилац или сарадник бројних стручних тимова у оквиру сарадње са привредним организацијама, пре
свега за потребе рударства (боксит, олово, ретке земље, угаљ и др.). Резултати тих истраживању се
верификовани од стране Стручних савета тих организација. На пример  Стручни савет ЕПС-а (2008.) је
закључио: „Препоруке и закључке Студије применити при предстојећим геолошким истраживањима у
западном делу Костолачког басена. Наставити са студијско-истражним радовима из ове области у угљоносним
басенима ЕПС-а.“Главни инжењерски резултати из те активности су:
1. Максимовић, З., Дангић, А., 1985: Студија елемената ретких земаља и других ретких метала у бокситима Власенице

и могућности њиховог искоришћења. РГФ- Лабораторија за геохемију (278 стр.).



2' {aHruh' A'(pyKosoaurau)' 1988:feorlolll*e' 
Tgi:y4,.*. r, xl4rporeoxeuajcre xapaxrepr4cruKe Merar,roreHercKor pejoua"o'roeo" Pf@, ctyanja, 244 crp.I'Iurecrrlrop: coYP,,"Eseprorru.*';cupu;eao, pea,ru:oraH y nepr4ory l9g7-gg. r.3' lauruh' A" Curuoxonuh, E., )0.06: nerporpa(rcrce, ;;;rj;;, 6,rirrno-r.r.*.rJcrexapax.reprrcrrz*e yr,.ra Ko,ry6apcnor

3ffirXffiXlff#rT]rlg':,,nvr.rr.1v, Beorpa.u, z,is .'p.-rir"ecrr4rop: Jrr Eaerrponpr4Bpera cp6zje, Eeorpaa.

{auruh' A"cunouonuh,- B', 2008: cryauja reoxeuujcxux, Qu:auro-xeuujclyl , rrerporrorx*zx oco6reua yn,uaKoc'rora.rxon yrJ'bo'ocHor 6j.^.I1, l4n"rrryi z^"onrxry 14 $u:zrxy _*":r, u."., al,,Z4gcrp.{aHnuh, A.,canouoruh, 8.2010: crylrzja 
"orarrpu*u 

MuHepaJrHrzx'rparc$oplraurju', puanorare MHxpoeneMeHara yrr'*Hr'rrc*r'rM 6aceuuva ErIC-a. Hucraryr 3a onrxry ,z 4rz:ravr<yxerar:v, s."ip*, 4g3 crp.

4.

Hacrasna arcTrrBHocr
Ha Pf@ je o6an"rao HacraBy Ha ocHoBItI'IM cryrujaua 3a rpeAMere: I-eoxeuuja u r-eoxeuuja .L,uHepclttHux neucltu.tma,xao u Memode y eeoxeuuju (1979-1995)' zuuurlpao je ynofene HoBor rlpeAMera, 6uo xoopArzuarop H jeaan oaHacraBHI,IKa :ajeAnn.rxor [peAMera ua leo,rourxoM oAcexy _ I-eoaoeuja , ,o**u*j *u6omHe cpeduue.Bwoje rueSKareApe :a reoxeuujy (oA rcesor ocHl{Barba 1990' roa.) , ,,.0 Cr.pa 3a rrerpoJro rnjy ureoxelrzjy, a rues ie cr,repa:a reoxenauj y Ha [ocJreAr4[JroMcKrdM cryanj alra.
flpeAasao je raxole (1982-lgg3) 

' np.l*., leoxeuuia na Yunrepsulery y rlpr.,uruur.r, Ha pyqapcxo-rexHor,rorrr*oM
$axynrery y Kocoacxoj Mrarpoe,,u.Bzo je vlan crpyvne xolruczje;; -;4jy, 6*^ny xerrar.rjy n 6uoxeuajyvrHnepsrrera y Beorpagy I{ nornpeAceAHl'lK je Koulrcuje ,u 

"runoupoe 
y o6,racrr KBaJn4rera eoAa caaesFrorI{Hcrl'Iryra 3a craHnapAe. Ezo je MeHTop y rr;pa/;lr Hr.r3a Ar{rrJroMcr(r4x paAoBa r,r Marr,rcrapcKr.rx 14 Ao6Topc6r.rx re3a Kao r4vaau 6pojuux rouucuja 3a rbl'IxoBy oaoputy (na Pfo-y, MeAuquncxona saxynrery yunnep:urera y 6eorpa4y,flpr'rpo4no-uareMarlrrlKoM Saxynrery vnuuep:urera y Huury). Euo je MeHrop 14 r{JraH rouucaja :a 6pojne ar{flnoMc(ePaAose, Kao u Marr{crapcKe r{ AoKropcKe 4ucepraqrje: '

1. 9ryu"I:aquja HayrrHorcrpaxuBarrKor paAa
A' B' [anruh je 6r'ro Ko-JIuAep BeJII4Kor uebyuapoauor HayqHof upojexra IGCp-a (International Geological correlationProgramme of UNESCo und Irt' Union oi ceological s";i;;il; ,,Thetyan Bauxites,'(6o Kcrmu Temuca). Kaopy*oBoAIrnau ilustw capagur'rx y 6pojnrarr,t HarrHrrM npJl"nrrru r<oje cy Quuacupara ,rrr.iup.rra c<DpJ, cpJ n pc,anu u [paBpeAHa [peAy3eha u xourasvje. Bao.le pyxo"oaanuu ua"rrno. MyJrrr.rAr4cur.in!.rHHapHor HayqHor npojerra yo6racrt{ 3alljrl4re xplBorHe cPeAaue (6 nayvnax rucrrzryuuja,26 ncrpaxnoa.ra) MHI,l3xt cponle: ,,feoxeuujcxu,xudpoaeonoutxu' nedonorur<u u eeoued"w"ir*1r^1yr1myc )rcu,omHe cpeduue fuaceua ,[yuaaa - npoyqa.atua cucme,vapexa-cedrweum-axeu$.ep-cJ,tu6Ho nodpyaje,,(2_0OZ_ZO'OS1.SIo;e .rr#uu ie yp.ar,rn ;t;;". qaconuca ,,Journal ofMining and Geologicql sciences"utliiui Pfo u unan ype4rznarn* oaoopu"urru. ,uyrir* ru.orr.u (Transection oJ.Geoinstitute); leoaowxu auqilu EqnxaHcKoe^ 

!?,yo:mpsq; Ecologia i Ecologica. .IJraH je caaera Eepoucreacouujaquje 3a urr{He (European Associationof Clay Croip;'_ tac;'), .r,ras paAHe rpyne 3a reoxeuujy CAHy. g,rauje uu:a MefynapogHl'Ix HiyuHrx/crprlHr'rx yApyxerba: The Geo.chemical society; Socie|, /br EnvironmentalGeochemistry and Health); AIPEA (Assoc. Int. p. Eiude Argille); tcsoBA(tnt. commiit.. ro, stray Bauxite, Atumina,Aluminum); Int' Association for Geochemistty a.nd cos,;ocni*irii; The Clay Minerlats-sociee; sAG (society forGeology Applied to Minerai Deposits);M; niralogi cqrqssociatio,n"'of coroio, ir;;;;r;;ronment u dp. Htan 1eCpncxoe eeorotttKoz dpywmaa 
^ 

grailrc-a (Caisa ?eonou.tK$ uHatetuepq u mexHwlapa Cp6uje).I4nuqujarop jeocHLIBaIba Ir [peAceAHlrx leotowxoe dpyutmea 3a sawmumy aculomHe cpeduue I1EI,ITC-a (Carc Rottumem 3ueeonoeujy u 3qwmumy aculomHe cpeduui).

5. 3arc;ry.rax
Hs npaxasa Aocaaalulbe aKTI4BHocrI'I KaHAI'Inara.qp AaaN,ra .(anrnha, Ha floJ'by o6pa:onama Buco^ocrpyrrHrrx KanpoBam o6"Iacru reoxerraaje, Ha ocHoBHI4M 14 nocneArlnroMcKrrM cryaujaua, Moxe ce KoHCTaroBar u m je oH 3ar.rcra:aauajau' crpyvna - LlHxeH']epc*a axrl4BHocr, KaH.{IrAara, noceono yo6rua* olrrJTe aao*arria, reoxeuuje Mr{Hepiua,creHa' MI'IHeparHHx rlexl4lllra, xuAporeoxeuraje H 3alurrzre xr.rBor'e rp.or*-nuo'; ;;;;;;" cpeAnHe y uelu'ra, jeeBI'IAeHraHa. flpna je y cBery [crpaxr{o , odlucnro nuorr"rruurjy Oo*"rru nuo ,nr.ar"raKu ,,poqec aurepaxqrajeBoAa-creua (6orcnr) u flocraBrro repMoAr4MarrKr.r u reoxeMrz;cxrl rnroaen [poueca. Hayuna aKrr{BHocr A. ,{aHrnha je3avcra rIMrIo3aHrHa' He caMo no 6pojy caollrlrelba '247, Pezytrare re aKTrrBHocrr.r je npe:eurouao, Ha 6pojnuuir,refyHapo4nrnr u .{ouahuu .*yno"rru, wtrw o6januo y ,p".rr*r^ Aorr.rahuu , ,ri.rpirrM qacorrrcuMa rraelyxojnua v 4 ca SCI Jlrlcre I't + naouorpa4r,,ie. vrepeuu cMo Aa flpuMelbeHa r.rHxerbepcKa ocrBape*a u Hayq*LrAolprrHocxoju cy y BIIAy pe3l{Mea npI{Ka3aHI'I y b"o, rpeA,T ory npoO. ap AAaua AaHrr.rha rcna,rrzsuxyjy ra a:6op 3a aorrprcHorqrana AxaAeuuje unxeraepcKr4x HayKa Cp6uje. 36or'csera np.*urn--.*o Oae,,remy pvo"ir^ir,^ n FeoJrrouKHx HayKa LanpIIxBarI'I oBy oueHy a cxynurrzuw ALLHC rPeA,'IoNI4 aa ce npoQ. np Aaau lian.rn'rruo"p.3a AorHCHor rrJraHaAxaaenrzj e r.rHxerbepcKrrx HayKa Cp6uj e.

*_-.-)Kouracrzja W,llpo0. ap lyurxo Cynapuh, peAosua ,nu" f,nHC
[poQ.,qp Mu,reuxo llyrur.rh, t$Via
IIpoO.ap Cno6oaau Byjnh, petoa

Beorpa4, 20.04.2019.
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