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Драги чланови ДГЕИТС-а,  
 

        Пред Вама је четврти број нашег билтена, Билтена ДГЕИТС-а.   

        Главне активности руководства ДГЕИТС-а у периду између претходног и овог броја 
Билтена су биле везане за доношење закона којим се регулишу геолошка истраживања, 
проблематику лиценци за инжењере геологије, добијање пословног простора у СИТС-у, 
реактивирање рада Комитета за хидрогеологију ДГЕИТС-а и организовање симпозијума о 
хидрогеологији и  инжењерској геологији и геотехници у 2012. години 

        Народна Скупштина Србије је 22.11.2012. усвојила Закон о рударству у геолошким 
истраживањима. Закон је објављен у Службеном гласнику Србије бр. 88 и ступио је на снагу. 
Доношењем овог закона нису уважени ставови ДГЕИТС-а, СГД, Геолошког одсека РГФ и 
више геолошких организација о потреби постојања посебног закона о геологији/геолошким 
истраживањима. О активностима ДГЕИТС-а везаним за припрему овог закона имате више 
информација на стр. 3 Билтена.  

        У наредном периоду предстоји доношење подзаконских аката Закона о рударству и 

геолошким истраживањима. Веома је значајно да се ДГЕИТС-а укључи пуним капацитетом 
у све активности везане за подзаконска акта. Законом се уводе геолошке лиценце и то је 
једно од најзначајнијих питања у чијем решавању ДГЕИТС може и треба да има важну улогу.  

        Процедура добијања пословног простора у СИТС-у је завршена и од 01.12.2012. године 
ДГЕИТС се уселио у канцеларије на IV спрату  “Дома Никола Тесла”, Кнеза Милоша 9. 

        Одлуком Управног одбора активиран је Комитет за хидрогеологију. Председник 
Комитета је проф. др Петар Милановић (комплетан састав руководства Комитета дат је на 
страни 2 Билтена).    

        У првој половини 2012. године одржавају се 14. симпозијум из инжењерске геологије и 
геотехнике и 14. симпозијум из хидрогеологије, у организацији/суорганизацији ДГЕИТС-а 
(детаљније на стр. 4 и 10 Билтена).  

                   Очекујем Ваше коментаре, предлоге и прилоге, као и помоћ у учлањењу нових 
индивидуалних и корпоративних чланова.      

        Желим Вам много здравља, среће и успеха у Новој 2012. години.  
 

                                                                  Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.
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ИЗДАВАЧ  И УРЕДНИК БИЛТЕНА 

САДРЖАЈ 

 

Вулкан Етна, ерупција 30. октобра 2002. год. (снимак са Међународне орбиталне станице): тамни дим који се диже са врха вулкана је 
облак вулканског пепела а бели расплинути облак на  нижим нивоима је дим шумских пожара у боровој шуми коју је упалила врела лава. 

Етна, највећи и најактивнији вулкан у Европи, је по типу стратовулкан. Налази се на на острву Сицилији, на врху планине Етна, високе 
3.330 м. Први документовани податак о ерупцији Етне је из 1500. године пре Христа и од тада је било преко 200 ерупција, већином малих. 
Најјача ерупција,1669. године, делом је разорила врх планине а лавични слив дуг 10 км доспео је до мора и града Катаније. Јака ерупција 

1852. године је избацила >56 милиона кубних метара лаве. Најдужа ерупција је почела 1979. године и трајала је 13 година.  

Главни вулкани у Италији   
( АВ= профил преко вулкана Етне) 

Геолошки схематски профил   
А-В преко вулкана Етне 

Вулкан Етна се налази изнад субдукционе 
зоне настале на судару афричке и 

евроазијске плоче 

Вулкан Етна (Италија)   
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НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а  
 

• ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
  
          Иницијатива коју су ДГЕИТС-а, ЦИП-а и Институт за путеве као и истоветне иницијативе Геолошког одсека РГФ-а и Српског 
геолошког друштва  упућене Влади Србије и Министарству за животну средину, рударство и просторно планирање (МЖСРПП) да се 
донесе нови Закон о геолошким истраживањима нису наишле на разумевање наведених институција. МЖСРПП је уместо тога 
припремило нацрт хибридног закона под називом Закон о рударству и геолошким истраживањима и у кратком року организовало   
кратку јавну расправу о Нацрту Закона. На основу увида у Нацрт Закона, ДГЕИТС-а је покушао да обезбеди допунску јавну расправу  
о Нацрту Закона, али није успео у томе (опширније на стр. 3 Билтена).   

           Закон о рударству и геолошким истраживањима је усвојила Народна скупштина Србије 22.11.2012. године а објављен је у 
Службеном гласнику Србије бр. 88. Чл. 2 Закона гласи: “Образује се Геолошки завод Србије, као посебна организација, са 
својством правног лица”. Заправо, ради се о новом устројству садашњег Геолошког института Србије које треба да се успостави у 
року од три месеца од дана ступања на снагу Закона. Чланом 168 прописан је рок од 2 године за доношење прописа за спровођење 
овог закона.  
 

• КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А 
 

        Реактивиран је рад Комитета за хидрогеологију ДГЕИТС-а и очекујемо да се чланови ДГЕИТС-а активно укључе у његов рад. 

        Члан ДГЕИТС-а може истовремено да буде члан више комитета. Члан Комитета се постаје регистрацијом код руководства 
Комитета, односно у приступници за чланство у ДГЕИТС-y (која се налази на 9-ој страни овог броја Билтена).  
 

• СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ ДГЕИТС-А  
 

        ПОСЛЕ ВИШЕМЕСЕЧНИХ НАПОРА УСПЕЛИ СМО ДА ДГЕИТС ДОБИЈЕ ПРАВО СЛУЖБЕНОГ КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ СИТС-А “ДОМ 
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ”, У КНЕЗА МИЛОША 9. У ПИТАЊУ СУ ТРИ ПРОСТОРИЈЕ НА НА IV СПРАТУ (БР. 416-418) КОЈЕ ЈЕ ДЕЦЕНИЈАМА КОРИСТИО САВЕЗ 
ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА РУДАРСТВА, ГЕОЛОГИЈЕ И МЕТАЛУРГИЈЕ, ПРЕТЕЧА ТРИ САДАШЊА УДРУЖЕЊА — ДГЕИТС-А И УДРУЖЕЊА РУДАРА И 
МЕТАЛУРГА. ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНА ПРОСТОРИЈЕ СУ СЛУЖБЕНО КОРИСТИЛИ САМО УДРУЖЕЊА РУДАРА И МЕТАЛУРГА.  
        ДГЕИТС КОРИСТИ ОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ОД 01.12.2011. ГОДИНЕ, ЗАЈЕДНО СА ДРУГА ДВА УДРУЖЕЊА.  
 

• СТРУЧНИ ИСПИТИ  
  
        СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ГЕОЛОШКУ СТРУКУ ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ ГЕОЛОГИЈЕ ПОЛАЖУ ПРЕД КОМИСИЈОМ КОЈУ СУ НА ОСНОВУ ОВЛАШЋЕЊА 
НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА ОБРАЗОВАЛИ СИТС И ДГЕИТС. РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ СУ: ФЕБРУАРСКИ (ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДО  15. НОВЕМБРА, 
ИСПИТ КРАЈ ФЕБРАУАРА/ПОЧЕТАК МАРТА), ЈУНСКИ (ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДО 01. МАРТА, ИСПИТ ПОЧЕТКОМ ЈУНА) И НОВЕМБАРСКИ (ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДО 
01. СЕПТЕМБРА, ИСПИТ КРАЈЕМ НОВЕМБРА). ДЕТАЉИЈE О ПРИЈАЉИВАЊУ И ПОЛАГАЊУ ИСПИТА НА САЈТУ www.sits.org.rs. 

         НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2011. ГОДИНЕ ЈЕ ОДРЖАН 28. НОВЕМБРА, ИСПИТ ЈЕ ПОЛАГАЛО 12 КАНДИДАТА.           
 

  ПРЕДСЕДНИК И ЗАСТУПНИК ДГЕИТС-А: проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж.   adangic@eunet.rs  

  ПОТПРЕДСЕДНИК: мр МАРКО БАБОВИЋ, дипл. инж.   marko.babovic@eps.rs 

  Секретар: Јелена Милошевић, дипл. инж.   јelena.milosevic@eps.rs 
 

  УПРАВНИ ОДБОР:  проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), мр МАРКО БАБОВИЋ, дипл. инж. (ПОТПРЕДСЕДНИК),  
  ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. (СЕКРЕТАР), др МИЛЕНКО ВАСИЉЕВИЋ, дипл. инж., др ЈОВАН КОВАЧЕВИЋ, дипл. инж.,  
   мр ВЛАДЕТА ВУЈАНИЋ, дипл. инж., МЛАДЕН КОНСТАНТИНОВИЋ, дипл. инж., СНЕЖАНА БАЈИЋ, дипл. инж., ЗОРАН МИЛОВАНОВИЋ, дипл. инж.  
 

  НАДЗОРНИ ОДБОР: проф. др ДУШКО СУНАРИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), проф. др БУДИМИР ФИЛИПОВИЋ, дипл. инж.,  

  ПЕТАР ВОЈНОВИЋ, дипл. инж., БОРИВОЈЕ ИЛИЋ, дипл. инж., МАРИЦА ШАРИЋ, техничар  
 

  СУД ЧАСТИ: проф. др СТАНИМИР ПУТНИК, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ, дипл. инж., РАДОЉУБ МАРКОВИЋ, дипл. инж.,  

  МАРКО НЕНАДОВИЋ, дипл. инж., РАТКО РАДОИЧИЋ, техничар  

КОМИТЕТ ЗА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА:  проф. др Радуле Тошовић, дипл. инж. (председник), др Јован Ковачевић, дипл. инж. 

(потпредседник), Богољуб Вучковић, дипл. инж. (секретар), Лајош Секе, дипл. инж., Рајко Стојаковић, дипл. инж.  
 

КОМИТЕТ ЗА ИНЖЕЊЕРСКУ ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОТЕХНИКУ:  проф. др Душко Сунарић, дипл. инж.(председник), проф. др Драгутин Јевремовић, 
дипл. инж. (потпредседник), Младен Константиновић, дипл. инж. (секретар), мр Владета Вујанић, дипл. инж.,  
Милутин Игњатовић, дипл. инж., Добрица Дамњановић, дипл. инж., Горан Љумовић, дипл. инж.  
 

КОМИТЕТ ЗА ХИДРОГЕОЛОГИЈУ: проф. др Петар Милановић, дипл. инж. (председник), др Миленко Васиљевић, дипл. инж. (потпредседник), 
др Владимир Беличевић, дипл. инж. (секретар), проф. др  Зоран Стевановић, дипл. инж., проф. др Дејан Миленић, дипл. инж., Милан 
Радовановић, дипл. инж., Владимир Живановић, дипл. инж.  
 

КОМИТЕТ ЗА ГЕОФИЗИКУ:  др Милан Милојевић, дипл. инж. (председник), Зоран Миловановић, дипл. инж. (потпредседник),  Бошко 
Килибарда, дипл. инж. (секретар), Петар Војиновић, дипл. инж., Петар Трифуновић, дипл. инж.  
 

КОМИТЕТ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:  проф. др Адам Дангић, дипл. инж. (председник), мр Марко Бабовић, дипл. инж. 

(потпредседник), Јелена Милошевић, дипл. инж. (секретар), Боривоје Илић, дипл. инж., Радојица Милановић, дипл. инж.  

Органи ДГЕИТС-а 

      КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А 



 

• Доношење Закона о рударству и геолошким истраживањима 
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ДГЕИТС И ЗАКОНИ 

 

     Министарство за животну средину, рударство и просторно планирање (МЖСРПП), као надлежно за геолошка 
истраживања, и Влада Србије нису реаговали на предлог, који су им у јуну 2011. године упутили у свом заједничком допису 
ДГЕИТС, ЦИП и Институт за путеве и у својим дописима Српско геолошко друштво и Геолошки одсек Рударско-геолошког 
факултета, да врати у процедуру усвајања Закон о геолошким истраживањима, који је повучен из процедуре у Народној 
скупштини Србије крајем 2010. године, и упозорење да би “хибридни закон” под називом Закон о рударству и геолошким 
истраживањима био веома лоше решење не само за геологију у Србији већ и за привреду и државне интересе.   
   

     Крајем августа 2011. године Министарство за животну средину, рударство и просторно планирање (МЖСРПП) је припремило  

Нацрт Закона о рударству и геолошким истраживањима и незванично смо дошли до њега као и до сазнања да се планирају  
три јавне расправа о њему, и то у Лазаревцу (07.09.), Бору (09.09.) и Београду (12.09.). На седници УО ДГЕИТС-а у проширеном 
саставу (са члановима Надзорног одбора и Суда части) одржаној 08.09.2011. год. разматран је Нацрт Закона и цела ситуација 
везана за његово доношење и донет је закључак да ДГЕИТС тражи од МЖСРПП-а да заједно са ДГЕИТС-ом и другим геолошким 
институцијама организује јавну расправу о Нацрту Закона са тежиштем на геологији.  
 

    Јавна расправа у Београду одржана је дана 12.09.2011. године  у Привредној комори Србије, а водили су је државни секретар 

З. Радосављевић и помоћник министра З. Теодоровић. На расправи проф. А. Дангић, председник ДГЕИТС-а, и проф. Д. Сунарић, 
председник Надзорног одбора, су изнели ставове УО ДГЕИТС-а.  Заједнички допис са овим ставовима упутили  су  МЖСРПП-у 
13.09.2011. год.  ДГЕИТС, Српско геолошко друштво, Геолошки институт Србије и Саобраћајни институт ЦИП (допис у прилогу). 

 
 
 - Г. министру др Оливеру Дулићу  

 - Г. државном секретару Златку Драгосављевићу 

 - Г. помоћнику министра Зорану Теодоровићу 

 Министарство за животну средину, рударство и просторно планирање 
 
 

     Предмет: Јавна расправа о Нацрту Закона о 
          рударству и геолошким истраживањима 
 

 Поштована господо,  
 

На јавној расправи о Нацрту Закона о рударству и геолошким истраживањима одржаној у Привредној 
комори Србије дана 12.09.20011. године изнет је став Управног одбора Друштва геолошких инжењера и техничара 

Србије (ДГЕИТС), подржан од више других учесника расправе, да су досадашње (три) јавне расправе о Нацрту 
Закона имале тежиште на рударству и да је неопходно да се одржи и јавна расправа са тежиштем на геологији. 

 

Стога Вам шаљемо и у писаној форми предлог, изнет на јавној расправи у Привредној комори Србије, да 
Министарсто за животну средину, рударство и просторно планирање, односно радна група Министарства задужена 
за Нацрт Закона, заједно са групацијом геолошких организација и института са великим геолошким секторима 
организује јавну расправу о Нацрту Закона са тежиштем на геологији (геолошким истраживањима). Сигурни смо да 
би ова јавна расправа помогла да се значајно унапреди текст Нацрта Закона и да се добро трасирају подзаконска акта 
која треба да проистекну из овог Закона. 

 

Групацију која би заједно са Министарством организовала ову јавну расправу чине: Друштво геолошких 
инжењера и техничара Србије; Српско геолошко друштво; Геолошки институт Србије; Саобраћајни институт ЦИП. 

 
  
Очекујући Ваш одговор, 
с поштовањем 
 

       Председник Друштва геолошких инжењера      Председник Српског геолошког 

       и техничара Србије                                                  друштва 
       проф. др Аадам Дангић, дипл. инж. геол.               проф. др Ненад Бањац, дипл. инж. геол. 
       аdangic@eunet.rs                                                         nenadb@beotel.net 
 

       Директор Геолошког института Србије              Генерални директор Саобраћајног 
       Борислав Вукићевић, дипл. инж. геол.                     института ЦИП 
       office@gis.co.rs                                                            Милутин Игњатовић, дипл. инж. геол. 
                                                                                          office@sicip.co.rs 
 

Београд, 13.09.2011. год. 

 

To: kabinet@ekoplan.gov.rs  Sent: Tuesday, September 13, 2011 12:48 PM 
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Тачан термин и место одржавања као и 
рокови за пријаве и услови за израду радова 
биће дати у другом саопштењу, које се планира 
крајем фебруара 2012.г. Сви радови биће 
рецензирани. Програмски одбор симпозијума 
извршиће избор радова према њиховом 
садржају и квалитету. 
 

Контакти 
 

За све информације у вези са симпозијумом, за 
пријаву учешћа и доставу радова, можете 
контактирати секретаре Организационог одбора 
Симпозијума: 

 

Срђан Костић, дипл.инж. 
Рударско-геолошки факултет 
Универзитет у Београду 
Ђушина 7, 11000 Београд 
Тел/факс: 011/3223-809 
Моб: 064/284-84-06 
email: srdjan.kostic@rgf.rs 
 

Саша Цупаћ, дипл.инж. 
Геолошки институт Србије 
Ровињска 12, 11000 Београд 
Моб:063/318-058 
email: sasa.cupac@gis.co.rs 
 

 Oрганизатор Симпозијума је Рударско-
геолошки факултет, у сарадњи са Друштвом 
геолошких инжењера и техничара Србије, 
Српским геолошким друштвом и Националним 
комитетом IAH 
 

Важни датуми:  
  - Достава абстраката         15.01.2012. 
  - Прихватање абстраката 01.02.2012. 
  - Достава радова               01.03.2012.  
  - Прихватање радова        01.04.2012. 
 

Контакти 
 

Проф. др Дејан Миленић, дипл.инж. 
председник Организационог одбора 
тел: 011/3346-000 
email: dmilenic@yahoo.ie 
 

Невена Савић, дипл.инж. 
генерални секретар Симпозијума 
Моб:064/172-3728 
email: miss.nevena@gmail.com 
 

Ђуро Миланковић, дипл.инж. 
генерални секретар Симпозијума 
Моб:064/195-9881 
email: djuro2703@yahoo.com 
 

Рударско-геолошки факултет 
Универзитет у Београду 
Ђушина 7, Београд 
 

СИМПОЗИЈУМИ  

 

 



ГЕОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

ЗЕМЉОТРЕС У Л´АКВИЛИ (ИТАЛИЈА) 06. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 

  

      Област Абруцо, у централној Италији погодио је 6. априла 2009. године земљотрес јачине 6,3 степени, са главним ударом у 3:32 

сата ноћу по локалном времену, са епицентаром близу Л`Аквиле, главног града области, и са хипоцентром на дубини од 9,46 km. 
Земљотрес се осетио у целој централној Италији, укључујући и Рим (удаљен 92 km). Средњевековни град Л`Аквила, у Апенинима, и 
његова околина су претрпели јака оштећења: живот је изгубило 308 људи, око 1.500 је рањено, делимично или потпуно је разрушено 
око 10.000 објеката а без крова над главом остало је око 65.000 људи. Ово је најсмртоноснији земљотрес у Италији од земљотреса у 
Ирпинији 1980. године  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

    Град Л`Аквила има дугу историју разарања изазваних земљотресима. Био је погођен снажним земљотресима 1315., 1349., 1452., 

1501., 1646., 1703. и 1706. године. Земљотрес од 3. фебруара 1703. године, који је изазвао разарања већег дела централне Италије, 
у великој мери је разрушио Л`Аквилу у којој је смртно страдало  5.000 људи.  
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(Наставак на следећој страни) 

    Земљотреси у подручју Л`Аквиле и у централној Италији  

настају услед кретања крила регионалног нормалног раседа 
пружања СЗ-ЈИ, који представља део сложене тектонике плоча 
у ширем региону. Наиме, тектоника у централном делу Апенина 
од почетка плиоцена се одликује истезањем дуж активних 
раседа, већином нормалног типа, пружања СЗ-ЈИ. Истезање је 
последица тога што се бек-арк базен у Тиренском мору отвара 
брже него што се афричка плоча судара (колидује) са 
евроазијском плочом.  

   Земљотресу од 6,3 степени у Л`Аквили  претходили су бројни 

потреси почев од децембра 2008. године од којих су десетине 
биле јачине преко 3,5  степени, а после главног удара био је низ 
слабијих удара. Земљотрес се осетио чак у Риму (удаљеном 92 
км) и у другим деловима покрајине Лацио као и у другим 
покрајинама централне Италије. Већина становника Л`Аквиле је 
после земљотреса напустила своје домове и сам град. У граду 
као и у околном селу Паганица, које је такође тешко страдало, 
многе улице су биле непроходне, затрпане обрушеним 
зидовима кућа. Болницу у Л`Аквили, у коју су доношене многе 
жртве разрушио је накнадни удар од 4,8 степени, који се десио 
сат после главног удара.  Смртна страдања људи десила су 
поред града Л`Аквиле и у шест околних села.  
    Међу 308 смртно страдалих било је: 286 Италијана, 6 
Македонаца, 5 Румуна, по два Чеха, Украјинца и Палестинца и 
по један Грк, Француз, Израелац, Аргентинац и Перуанац.  

Географски положај Средње Италије и 
Л`Аквиле.  

Геотектонски положај Средње Италије, 
Л`Аквиле и епицентра земљотреса. 

Средња Италија: локације покрајине 
Абруцо и епицентра земљотреса. 

Карта потреса коју је урадила Геолошка служба Сједињених Држава 
(USGS) одмах по потресу од 6,3 степени.  
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ЗЕМЉОТРЕС У Л´АКВИЛИ (ИТАЛИЈА) 06. АПРИЛА 2009. ГОДИНЕ 
(НАСТАВАК) 

Слике последица земљотреса (Викимедиа): Горе лево и десно — рушевине у улицама Л`Аквиле. Доле лево —  Срушена префектура у 
Л`Аквили. Доле десно: разрушене куће у једном кварту Л`Аквиле.  

    Многа од средњевековних здања у Л`Аквили су тешко оштећена. Црква Санта Марија ди Колемађио из 13 века и више других 
цркава из 13-18 века су делом срушене или тешко оштећене. Трећи спрат тврђаве Спањоло из 16 века, у којој се налази 
Национални музеј Абруца, се срушио а такође се срушила и купола барокне цркве Цветог Аугустина, оштетивши државни архив 
Л`Аквиле. Ова црква је поново подигнута пошто је ну земљотресу 1703. године била порушена.  

    Мада је у Л`Аквили већина средњевековних објеката претрпела оштећења ипак су највише оштећене многе од модерних 
зграда. Неке су, као студентски дом Универзитета, потпуно разрушене. Чак и неке зграде за које се веровало да су потпуно 
безбедне од удара земљотреса значајно су оштећене. Ново крило болнице, саграђено 2000. године, претпело је таква 
оштећења да је морало да буде затворено.  

    За велики број људских жртава у земљотресу од 6. априла многи становници Л`Аквиле, а нарочито породице жртава, 
окривљују научнике сеизмологе чланове државне комисије која је недељу дана пре земљотреса одржала конференцију у 
Л`Аквили и изнела своје процене о даљим сеизмичким дешавањима.  

    Наиме, током шест месеци пре 6. априла 1999. године у Л'Аквили и околини често су се догађали земљотреси ниског 
интензитета. Иако навикли на потресе, становници су током времена постајали све узнемиренији јер никада раније сеизмичка 
активност није трајала непрекидно  толико дуго. Месец дана пре земљотреса узнемирење грађанства је силно порасло  када је 
на телевизији локални нуклеарни стручњак Ђанпаоло Ђулијани упозорио да расте концентрација радона у региону и да је то  
најава великог земљотреса. Директор Цивилне одбране Гвидо Бертоласо је оптужио Ђулијанија да изазива неосновано панику 
код становништва и тражио је да се његове изјаве уклоне са интернета. Међутим, то није смањило страх код становништва. Да 
би се смирио страх грађанства, власти су закључиле да је неопходно да се образује државна комисија стручњака сеизмолога 
која треба да проучи проблем, процени опасност и то саопшти јавности. Сходно томе, директор владине Агенције за цивилну 
одбрану је образовао комисију од 7 чланова, коју су чинили шест истакнитух италијанских сеизмолога и његов заменик 
Бернардо Де Бернадинис. Комисија је 6 дана пре земљотреса одржала састанак у Л`Аквили 6 дана пре катастрофалног 
земљотреса и потом организовала конференцију за штампу. Ставови Комисије изнети на конференцији за штампу углавном су 
деловали умирујуће на становништво.  

   После земљотреса, родбина жртава земљотреса и више удружења грађана су закључили да је државна комисија  дала    
некомплетне, непрецизне и контрадикторне информације о природи, узроцима и будућем развоју сеизмичких опасности и 
тиме обманула становништво тако да се нису могли благовремено да спасавају када се десио земљотрес. Стога су поднели 
тужбу Суду у Л`Аквили против свих чланова државне комисије, захтевајући њихову кривичну и материјалну одговорност. Суд је 
прихватио тужбу и започео суђење у септембру 2011. године (опширније на стр. 7 и 8 Билтена).  



 

 Суђење сеизмолозима у Италији због земљотреса у Л'Аквили!!! 

 Ново суђење науци или научницима?  

 Савремена реприза суђења Галилеју?  
 

    Медији широм света су пренели сензационалну вест да је у Италији, у градићу Л'Аквили, у Апенинима, 20.09.2011. године почео 

несвакидашњи судски процес, први такав у свету – суђење научницима-сеизмолозима под оптужбом за убиства из нехата, због 
погрешне процене везане за земљотрес који је погодио 2009. године Л'Аквилу. У многим коментарима у јавности широм света је 
постављено питање да ли се италијанске власти враћају у Средњи век и да ли заправо репризирају средњевековно суђење Галилеју.  
 

      У уторак, 20.09.2011. године у Л'Аквили, главном граду покрајине Абруцо, почело је суђење групи од 7 људи, чланова бивше 

државне комисије за процену сеизмичких активности у Л'Аквили, од којих су шесторица истакнути италијански сеизмолози а седми 
високи јавни функционер. Сви су оптужени за убиства људи из нехата, због погрешне процене везане за земљотрес јачине 6,3 степена, 
који се десио у ноћи 06. априла 2009. године у Л'Аквили и који је проузроковао смрт 308 људи и рушења и оштећења 10.000 објеката и 
друге велике штете.  
 

      Током шест месеци пре овог земљотреса у Л'Аквили и околини догађали су се учестало земљотреси ниског интензитета. Како 

никада раније сеизмичка активност није непрекидно трајала толико дуго грађанство је постајало све узнемиреније. Узнемиреност 
грађана је силно порасла када је локални нуклеарни научник Ђанпаоло Ђулијани упозорио да расте концентрација радона у региону и 
да би то могла да буде најава јачег земљотреса.  

     У таквој ситуацији, да би се смирило грађанство, директор владине Агенције за цивилну одбрану је образовао комисију од 7 чланова, 

коју су чинили шест истакнитух италијанских сеизмолога и његов заменик Бернардо Де Бернадинис, који је одређен за председника 
комисије. Комисију су чинили:  
 (1) Енцо Бошчи, председник Националног института за геофизику и вулканологију (ИНГВ ) у Риму,  
 (2) Франко Барбери, професор вулканологије на Универзитету Тре у Риму,  
 (3) Мауро Долче, шеф канцеларије за сеизмички ризик у Националној служби за цивилну одбрану,  
 (4) Клаудио Ева, професор геофизике и сеизмологије на Универзитету у Ђенови,  
 (5) Ђулио Селвађи, директор Националног центра за земљотресе у ИНГВ у Риму,  
 (6) Ђан Микеле Калви, председник Европског центра за тренинг и истраживање у земљотресном инжењерству у Павији, и  
 (7) Бернардо Де Бернардинис, заменик директора владине Агенције за цивилну одбрану, стручњак за поплаве.  
Задатак комисије је био да проучи дотадашње сеизмичке активности у подручју Л'Аквиле и Абруца и саопшти јавности да ли постоји 
могућност да се убрзо догоди снажан земљотрес.  
 

      Комисија је одржала састанак у Л`Аквили 6 дана пре катастрофалног земљотреса и потом организовала конференцију за штампу. 

На конференцији професору Бошчију је постављено питање да ли сеизмички потреси могу да сравне град као што се десило 1703. 
године. Он је наводно одговорио да  то “није вероватно али та могућност не може да се потпуно искључи”. Наводно је др Де 
Бернадинис, стручњак за поплаве, рекао да су текући потреси “сасвим нормални” и да указују да “нема опасности”. Он је наводно рекао 
да ови потреси ослобађају енергију и да могу да заштите регион. Ипак, два научника су на састанку комисије ово снажно оспорила.    
       

     Родбина жртава земљотреса и више удружења грађана су покренули 2010. године тужбу на суду у Л`Аквили против седам научника 

из државне комисије захтевајући одштету већу од 67 милиона долара, јер су људи страдали одбацујући уобичајене мере опреза, 
заварани изјавама научника на конференцији за штампу да се неће десити јак земљотрес. Истрагу је покренуо и јавни тужилац.    
 

     Кривични случај је покренут 2010. године на суду у Л`Аквили и заснован је на изјави Бернарда Де Бернадиниса на конференцији за 

штампу у Л`Аквили 6 дана пре земљотреса. Јавни тужилац Фабио Пицути је у оптужници од 224 стране навео да је група оптужених 
пружила “уопштене, неефикасне, некомплетне, непрецизне и контрадикторне информације о природи, узроцима и будућем развоју 
сеизмичких опасности у питању”. Суд је у мају 2011. године прихватио тужбу и најавио 
почетак суђења у септембру 2011. године.  
 

 

     

СУЂЕЊЕ СЕИЗМОЛОЗИМА У ИТАЛИЈИ ЗБОГ ЗЕМЉОТРЕСА — 
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(на следећој страни: Отворено писмо председнику Републике Италије)  

    Ако суд прогласи оптужене научнике кривим они се суочавају са казном затвора до 

15 година. Поред тога, у грађанској парници тражи се да плате одштету и износу 
већем од 67 милиона долара.     

     По најави суђења, Национални институт за геофизику и вулканологију у Риму је 

покренуо потписивање отвореног писма председнику Републике Италије у коме се 
пружа подршкас оптуженим научницима и тражи да се одустане од судског поступка 
(текст писма на следећој страници Билтена). Писмо је у кратком року, од 14-22. јуна, 
потписало 5165 истраживача широм света и оно је објављено и у медијима али је 
уркос томе судски порцес седморици оптужених научника започет у суду у Л`Аквили 
20. септембра 2011. године.  

Берардо Де Бернадинис са адвокатом  - 
Суд у Л`Аквили, 20.09.2011. године. 
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      Међународна научна заједница је убрзо после подизања оптужнице упутила отворено писмо председнику Републике Италије.  
     

**************** 

    Отворено писмо председнику Републике Италије (превод са енглеског) 

 

     Пре две недеље у Италији је тужилаштво Л'Аквиле оптужило научнике, од којих су неки чланови „Комисије за велике ризике“, и 

званичнике цивилне заштите за убиство из нехата. Основа за ову оптужницу је то да ови људи нису обезбедили краткорочну узбуну 
становништва после састанка Комисије одржаног у Л'Аквили 6 дана пре земљотреса јачине 6,3 М који је погодио тај град и његово 
околно подручје. Наводи против ових научника су у потпуности неосновани. Године истраживања широм света су показале да тренутно 
нема научно прихватљивог метода за краткорочно предвиђање земљотреса које би поуздано могли да користе органи цивилне заштите 
за брзе и ефективне хитне акције.  
 

    Међународна сеизмолошка заједница већ дуго времена признаје да се најбољи начин заштите становништва од катастрофалних 

земљотреса не постиже прогнозирањем земљотреса већ смањењем ризика и применом одговарајућих безбедносних мера да се спрече 
колапси зграда. У том правцу, развој мапа сеизмичког хазарда, које обезбеђују одређивање вероватноће појављивања унапред 
дефинисане величине кретања тла у датом временском периоду, обезбеђује спецификације потребне за норме грађења да се избегну 
колапси зграда и погибије које их прате.  
 

    Италија је земља склона земљотресима. У 2004. години комплетирана је побољшана карта сеизмичког хазарда која је објединила 

декаде истраживања појављивања и ефеката земљотреса. Она је резултат рада многих научника и сматра се да је једна од најбољих 
карата сеизмичког хазарда у Европи, а почела је да се користи као основа за Италијанске норме грађења зграда у 2008. години („Norme 
Techniche per le Construcioni“, GU n.29 del 04/02/2008). Она треба да се посматра као примарни допринос италијанских научника 
сеизмолога својој земљи.  
 

    Карте сеизмичког хазарда морају такође да се користе за преношење становништву главних основних концепата опасности од 

земљотреса, свести о земљотресима и спремности и одговору на њих. Повећана свест о опасности од земљотреса и ризик који их 
прати треба такође да подстакне даље националне и локалне власти на акције заштите. Све у свему, приправност на земљотресе и 
превенција оштећења у облику ојачања зграда нису само могуће већ су и обавезне у земљи која је погођена земљотресима већином 
умерене јачине који често доводе до катастрофа за друштвену заједницу због великог процента сеизмички неојачаних зграда.  
 

   Образовање (едукација), подизање свести, приправност и ојачање зграда везани за земљотресе су најбоље алатке за ублажавање 

утицаја катастрофалних земљотреса који ће неминовно погађати Италију у будућности.  
 

   Научна заједница укључена у науку о земљотресима позива италијанску владу, локалне власти и уопште оне који доносе одлуке, да 

буду активни у доношењу и спровођењу локалних и националних програма унапређења приправности на земљотресе и ублажавање 
ризика пре него да кривично гоне научнике због пропуста да ураде нешто што они још увек не могу – да предвиде земљотресе.  

                                                                                          **************** 
                     
        У року од  само 9 дана, од 14 - 22. јуна 2011. године, Отворено писмо председнику Италије потписало је  
                       5165 научника и истраживача из целог света. Следе копије краја и почетка списка потписника писма: 
                        
 
 
 
 
 
 

 

 
 

n. date name surname country institution position 

5165 22 June Daniel Bernoulli Switzerland Departm. Earth Sciences, Swiss Federal Institute of 

Technology (ETH), Zürich 
Prof. emeritus of Geology, Socio straniero Accad. 

Lincei 

5164 22 June Gary Miller United Kingdom - - 

5163 22 June Lucile Tatard France LGIT, Université de Grenoble post doc 

5162 22 June Alessandro Paparo Italy EPFL Assistant-Doctorant 

5161 22 June Michael Fearneyhough United Kingdom Private Retired Teacher 

5160 22 June Jens Gruetzner Germany Alfred-Wegener-Institute Research Scientist 

5159 22 June Massimo Pecci Italy Italian Mountain Institute Researcher 

11 15 June Willie Lee United States U. S. Geological Survey Scientist emeritus 

10 15 June John Vidale United States University of Washington Prof., Director of Pacific Northwest Seismic Network 

9 15 June Richard Allen United States University of California, Berkeley Associate Professor 

8 15 June Peter Clarke United Kingdom Newcastle University Professor of Geophysical Geodesy 

7 14 June Philip England United Kingdom Department of Earth Sciences at University of Oxford Head of Department, Fellow of the Royal Society 

6 14 June Warner Marzocchi Italy Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Chief scientist 

5 14 June Ingrid Hunstad Italy Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Seismologist 

4 14 June Massimo Cocco Italy Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Research Director 

3 14 June Alessandro Amato Italy Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Research Director 

2 14 June Alberto Michelini Italy Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Senior Scientist 

1 14 June Daniela Pantosti Italy Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Research Director 



ДРУШТВО ГЕОЛОШКИХ ИНЖЕЊЕРА И 
   ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ (ДГЕИТС) 

11000 Београд, Кнеза Милоша 7а, T.р. бр. 355000000104009445, ПИБ: 102466456 

          ПРИСТУПНИЦА/ПРОДУЖЕТАК ЧЛАНСТВА 
 

Добровољно се учлањујем у Друштво геолошких инжењера и техничара Србије и 
прихватам Статут и права, обавезе и одговорности утврђене Статутом ДГЕИТС-а и СТАТУТОМ 
САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ, чији је ДГЕИТС колективни члан.  

Презиме, очево име и име   

Место рођења   

ЈМБГ   

Стручна спрема   

Титула/звање   

Радно место/организација   

Адреса   

Телефон/факс   

Мобилни телефон   

Е-мејл   

Област(и) научних и 
стручних интересовања 
  

  

ПОПУЊАВАЊЕ ОПЦИОНО (означити одговарајуће поље):  

  
Пријављујем 

се за 
чланство 

у комитету 
ДГЕИТС-а 

(може и више 
одједног) 

Комитет за лежишта минералних сировина   

Комитет за инжењерску геологију и хидрогеологију   

Комитет за хидрогеологију   

Комитет за геофизику   

Комитет за геологију и заштиту животне средине   

  
  
  

  
Заинтересо- 
ван(а) сам  

за 

Добијање EURING титуле (европски инжењер), на основу наше дипломе   

Добијање ENG CARD – инжењерске картице (европске)   

Добијање лиценци за истраживање и пројектовање   

Увођење стручног испита и лиценци за техничаре   

Организовање разних форми перманентног стручног образовања   

Приступање радне организације ДГЕИТС-у као корпоративног члана   
  

Часопис СИТС 
«Техника» 

да публикује радове и информација из геологије   

за претплату: (1) личну,   (2) радне организације   

 

_____________________________________               _______________________________________________ 

                  (место и датум)                                                                  (п о т п и с) 
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КАЛЕНДАР НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ СКУПОВА 

    НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У СРБИЈИ 

 
15 - 17. март 2012.  
Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, Златибор,  
Асоцијација просторних планера Србијe, Београд  
тел. (011) 2637 421; office@apps.org.rs; www.aaps.org.rs  
 
17 - 20. мај 2012.  
XIV симпозијум о хидрогеологији Србије са међународним учешћем, Златибор, хотел “Олимп”.   
Рударско-геолошки факултет, Друштво геолошких инжењера и техничара Србије, Српско геолошко друштво,  
Национални комитет ИАХ  
dmilenic@yahoo.ie; www.14hgs.org   
 

јун 2012.  
XIV симпозијум инжењерске геологије и геотехнике, 90 година наставе инжењерске геологије на Универзитету у Београду   
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије, Комитет за инжењерску геологију и геотехнику  
тел. (011) 3223 809; 064 2848406; srdjan.kostic@rgf.rs;  

   
 НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ  
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2011 
 
 

11 - 14 December 2011 
First International Conference on Engineering Geophysics, 
European Assoc. of Geoscientists and Engineers, Al Ain, United 
Arab Emirates. http://www.eage.org/events/index 

 
2012 
 
14 - 17 March 2012 
Hydrogeology of Arid Environments. 

 Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, 
 Hannover, Germany  
http://www.bgr.bund.de/hydro-arid-2012 
 
26 - 29 March 2012 
Planet Under Pressure: new knowledge towards solutions. Int. 
Geosphere-Biosphere Progreamme (IGBP) Secretariat. London, 
UK. 
http://www.igbp.net/page.php?id=329 
 
22 - 27 April 2012 
EGU General Assembly, European Geosciences Union, Vienna, 
Austria.  http://meetings.copernicus.org/egu2012 
 
21 - 22 May 2012 
International Conference on Groundwater in Fractured Rocks.  
IAH, Prague, Czech Republic, http://web.natur.cuni.cz/fr2012/  
 
28 - 30 May 2012 
EUROCK 2012— Sympos.—Rock Engineering and Technology 
for Sustainable Underground Construction. Swed. Rock Eng. 
Found., Stockholm, Sweden, http://www.eurock.2012.com/ 
 
28 May—02 Jun 2012 
 

BALWOIS 2012— Fifth International Scientific Conference on  
Water, Climate and Environment. Ohrid, Macedonia 
 http://www.balwois.2012.com/2012 
 
17 - 23 Jun 2012 
12th Int. Multidisciplinary Sci. Conference and Expo “Modern 
Management of Mine Producing, Geology and Environmental 
Protection”, SGEM 2012, Albena Resort, Bulgaria. www.sgem.org 

  
 

24 - 28 Jun 2012 
Goldschmidt 2012, Montreal, Canada  
The 22nd V.M. Goldschmidt Conference, www.goldschmidt2012.org 
 
2 - 6 July 2012 
The 4th International Congress EUROSOIL 2012,  
Fiera Del Levante, Bari, Italy. Web: http://www.eurosoil2012.eu/  
 
15 - 22 July 2012 
9th International Symposium on Environmental Geochemistry 
(ISEG),  Aveiro, Portugal. http://9iseg.web.ua.pt 
 
22 - 27 July 2012 
4th International Conference on Arsenic in the Environment 
“Understanding the Geological-Medical Interface of Arsenic”, 
Cairns, Australia. http://www.as2012.com.au/ 
 
5 - 10 August 2012  
34th International Geological Congress, Brisbane, Australia. 
http://www.34igc.org/ 
 
20 - 25 August 2012  
2012 Sino-European Symposium on Environmet and Health,  
Galway, Ireland, The Soc. Environmental Geochemistry and Health  
http://www.nuigalway.ie/seseh2012/ 
 
16 - 23 September 2012  
39th IAH Congress: Confronting Global Change. Int. Asoc. 
Hydrogeol., Niagara Falls, Canada. http://www.iah2012.org/ 
  
27 - 29 September 2012  
Calcium and Magnesium in Groundwater—Distribution and 
Significance, Pol. Geol. Inst., Katowice, Poland.  
Lidia.Razowska-Jaworek@pgi.gov.pl 
 
07 - 09 November 2012  
International Symposium on Earthquake-iduced Landslides (ISEL), 
Kiryu, Japan. Conference Circular 

 

2013 
 

9th Symposium on the Cretaceous System, Ankara, Turkey. 
http://www.cretaceous2013.org/en/ 


