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Драги чланови ДГЕИТС-а,
Главне активности руководства ДГЕИТС-а у периду између претходног и овог
броја Билтена су биле везане за разматрање проблематике лиценци за геолошка
истраживања и подзаконских аката Закона о рударству и геолошким
истраживањима и припрему 14. симпозијума за инжењерску геологију и
геотехнику. Током овог периода формирана је нова Влада Србије и извршена је
реконструкција министарстава. Сада надлежно министарство за геолошка
истраживања је Министарство природних ресурса, рударства и просторног
планирања. Крајем септембра Министарство је припремило Нацрт Закона о
геолошким истраживањима и рударству. Нацрт смо доставили свим члановима
ДГЕИТС-а са молбом да нам доставе примедбе/предлоге за измене Нацрта које ће
објединити УО ДГЕИТС-а и упутити Министарству (више на стр. 1-3 Билтена).
У овом периоду успешно је одржан веома значајан геолошки научни скуп - 14.
симпозијум за инжењерску геологију и геотехнику, 27-28. септембра у Београду.
Приказ Симпозијума је дат на стр. 3-7 Билтена.
Ускоро се одржава и значајан научни скуп у Републици Српској, где ДГЕИТС
има своје чланове: Геологија Републике Српске - 20 година институционалног
дјеловања у Републици Српској, 19. септембар, Бања Лука, у оквиру кога
Републички завод за геолошка истраживања РС промовише Геотермални атлас
Републике Српске и Геолошки гласник-нова серија број 1 (више на стр. 7 Билтена).
Билтен добијају сви индивидуални и корпоративни чланови ДГЕИТС-а. Ваши
коментари, предлози и прилози, као и помоћ у учлањењу нових индивидуалних и
корпоративних чланова, су добродошли.
Са срдачним поздравом,
Проф. др Адам Дангић, дипл. инж.

Вулкан Фуего, Гватемала

Вулканска ерупција 13. септембра 2012. год.

Вулкан Фуего, удаљен 16 км
Од Антигве, старе престонице
Гватемале, висине је 3.763 м и
од 1524. г. је имао 60 периода
активности. Садашњи период
је започео 1999. године.

Вулканска ерупција 2007. год.

Вулкан Фуего у Гватемали, један од најактивнијих вулкана у Средњој Америци, поново је
прорадио 13. септембра 2012. год. У експлозивним ерупцијама формиран је стуб вулканског пепела
и гасова до 3 км изнад кратера и лавични слив дужине 600 м. Вулкански пепео је засипаo 17 села,
удаљена од вулкана од 8 до 86 км. Вулканске експлозије су праћене тутњавом и потресима СЗ падине
вулкана. Власти су евакуисалe из угроженог подручја 33.000 људи. Касније током дана сеизмичка
активност је опадала, стуб вулканског пепела и гасова је спао на висину од 300 м изнад кратера, опала
је брзина експлозија и формирани су лавични токови 1000х150 м и 700х100 м. У периоду 14-16.
септембар вулканска активност се значајно смањила а 17-18. септембра престало је изливање лаве.
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НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а
•

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Важећи закон о геолошким истраживањима је Закон о рударству и геолошким истраживањима (ЗРГИ),
усвојен , на предлог Министарства за животну средину, рударство и просторно планирање (МЖСРПП) у Народној
скупштини Србије 22.11.2011. године и објављен у Службеном гласнику Србије бр. 88/2011. Овај закон је донет на
брзину и објединио је проблематику коју су регулисала два закона — Закон о геолошким истраживањима (ЗГИ) и Закон
о рударству (ЗР). Донет као хибридни закон, без озбиљне јавне расправе, овај закон је има низ пропуста и лошиjих
решења у односу на ЗГИ и ЗР. ДГЕИТС и друге геолошке асоцијације и велике фирме су благовремено упутиле захтеве
и предлоге МЖСРПП да одустане од предлога хибридног закона и да се припреми предлог посебног закона о
геолошким истраживањима (геологији), изражавајући спремност да томе дају свој пуни допринос, али то није
прихваћено.
Сада надлежно министарство за геолошка истраживања и рударство — Министарство природних ресурса,
рударства и просторног планирања припремило је Нацрт Закона о геолошким истраживањима и рударству
(детаљније о Нацрту Закона на стр. 3-4).
•

MИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА (МПРРПП)

Влада Србије је 07. септембра 2012. год. именовала Зорана Даниловића, дипл. инж. геологије на место помоћника
министра природних ресурса, рударства и просторног планирања у Сектору за рударство и геологију МПРРПП.
•

СТРУЧНИ ИСПИТИ

Дипломирани инжењери геологије полажу стручни испити за геолошку струку пред комисијом коју су на основу
овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. Услови за испит налазе се на сајту www.sits.org.rs.
•

СИМПОЗИЈУМИ, НАУЧНИ СКУПОВИ
- Одржан је 14. Симпозијум за инжењерску геологију и геотехнику, 27-28. септембра, Београд
(приказ на стр. 4-6 Билтена).
- Научни скуп “Геологија Републике Српске - 20 година институционалног дјеловања у Републици Српској”,
одржава се 19. октобра 2012. године у Бања Луци (стр. 7 Билтена).

Органи ДГЕИТС-а
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
КОМИТЕТИ ДГЕИТС-А
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.,
доц. др Биљана Албомасов, дипл. инж., Добрица Дамњановић, дипл. инж., Горан Љумовић, дипл. инж., Срђан Костић, 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: Зоран Миловановић, дипл. инж. (председник), др Милан Милојевић,дипл. инж. (потпредседник), Бошко
Килибарда, дипл. инж. (секретар), Петар Војиновић, дипл. инж., Петар Трифуновић, дипл. инж., мр Бранко Драгићевић, дипл. инж.,
Рајко Васић, 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.
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Нацрт “ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ”
.

Структура Нацрта
ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ
(177 чланова, 64 стране)

ЗАКОН
О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И
РУДАРСТВУ

VI. ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ
РАДОВА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Чланови 58-111.

1. Предмет закона

VII. ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ
ПОСЛОВА ПРИ ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
И ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Члан 1.
Oвим законом уређују се:
1. Услови и начин извођења геолошких истраживања
минералних и других геолошких ресурса, начин
класификације ресурса минералних сировина,
геолошка истраживања ради просторног и
урбанистичког планирања, пројектовања, изградње
објеката и санације терена и надзор над применом овог
закона;
2. Услови експлоатације и коришћењa минералних
сировина, изградња, коришћење и одржавање
рударских објеката, постројења, машина и уређаја,
извођење рударских радова, управљање рударским
отпадом, поступци рекултивације и ремедијације
напуштених рударских објеката, као и надзор над
применом одредаба овог закона.

2. Пoјмови
Члан 2.
Поједини појмови употребљени у овом закону имају следеће
значење:
(наведна значења за 53 појма).

3. Услови и општи интерес
Чланови 3-11.

Чланови 112-114.

VIII. ЗАШТИТНЕ МЕРЕ
Чланови 115-128.

IX. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ О ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
Чланови 129-140.

(ЦЕЛО ПОГЛАВЉЕ Х СЕ БРИШЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 3.
ОВОГ ЗАКОНА , ОДНОСНО У СКЛАДУ СА ПРЕДЛОГОМ
ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ
СИСТЕМУ )

XI. КАТАСТАР И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У
ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И
РУДАРСТВА
Чланови 145-151.

XII. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Чланови 152-160.

II. ПЛАН РАЗВОЈА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И
РУДАРСТВА

XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Чланови 161-170.

1. Политика развоја
Члан 12.

2. Стратегија управљања минералним ресурсима
Репулике Срије
Чланови 13-14.

III. ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Чланови 15-17.

IV. ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Чланови 18-56.

V. ЕКСПЛОАТАЦИЈА РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА
Чланови 18-57.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Чланови 171-175.
Члан 176.
Даном ступања на снагу престаје да важи:
- Закон о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС”, број 88/11), ОСИМ ЧЛ. 134. ДО
137. КОЈИ ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ ДАНОМ СТУПАЊА НА
СНАГУ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА
КОРИШЧЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА, КОЈИ ПРЕДЛАЖЕ
И СПРОВОДИ МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА
ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА.
Члан 177.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Изводи из Нацрта “ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И РУДАРСТВУ”
II. ПЛАН РАЗВОЈА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА
Члан 3.
Ресурси минералних сировина, као и други геолошки ресурси су природно добро у својини Републике Србије и могу се
користити под условима и на начин утврђен овим законом.
За вршење примењених геолошких истраживања и за коришћење минералних сировина плаћа се накнада, у складу са овим
законом. ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ КОЈИ ПРЕДЛАЖЕ И СПРОВОДИ МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА.

III. ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Члан 15.
Геолошки завод Србије, као посебна организација, са својством правног лица, наставља са радом у складу са делокругом и
начином финасирања утврђеним овим законом.

IV. ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Члан 25.
Овлашћење за обављање послова из члана 24. став 1., 2. и 3. овог закона стиче се полагањем стручног испита.
Стручни испит из става 1. овог члана, полаже се пред комисијом коју образује Министар надлежан за послове геолошких
истраживања. односно надлежни орган аутономних покрајина за кандидате са територије аутономних покрајина.
Министар надлежан за послове геолошких истраживања ближе прописује услове, програм и начин полагања стручног испита из
става 1. овог члана.
Послови из ст. 1. и 2. овог члана врше се као поверени.

VII. ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА ПРИ ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И
ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
Члан 112.
Лиценце за стручна лица које се издају у вези вршења послова геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина,
одржавање и техничку контролу рударске опреме и објеката, у складу са овим законом су:
1. лиценца за пројектовање и техничку контролу пројеката геолошких истраживања;
2. лиценца за руковођење и извођење геолошких истраживања и стручни надзор над извођењем геолошких
истраживања;
3. лиценца за израду елабората о ресурсима минералних сировина, подземних вода и потенцијалности геотермалних
ресурса и елабората о инжењерско-геолошким или геотехничким карактеристикама терена и условима изградње у
поступку планирања, пројектовања и изградње објеката;
4. лиценца за вршење послова компетентног лица у области геолошких истраживања
5. лиценца за вршење стручног надзора и техничког прегледа рударских радова и објеката;
6. лиценца за пројектовање и техничку контролу рударских пројеката;
7. лиценца за вршење контроле и надзора безбедности и здравља на раду при геолошким истраживањима и експлоатацији;
8. лиценца за обављање рударског мерења и израду рударских планова;
9. лиценца за одржавање, техничку контролу и монтажу рударске опреме и објеката;
10. лиценца за извођење радова на минирању;
11. лиценца за управљање и надзор над рударским отпадом;
12. лиценца за управљање и надзор на санацији и рекултивацији земљишта, напуштених или искоришћених рудника.
13. лиценца за вршење послова компетентног лица у области рударства.
Члан 113.
Лиценце из члана 111. овог закона могу да добију стручна лица која имају :
- овлашћење за обављање послова у складу са одредбама овог закона;
- одговарајућу стручну спрему;
- три године радног искуства у одговарајућој струци, осим у случају лиценце за компетентно лице за коју је потребно пет
година радног искуства искључиво у рударској струци.
Члан 114.
Лиценце из члана 112. овог закона за тачке 1. – 4. издају се решењем које доноси Министарство надлежно за послове
геолошких истраживања.
Лиценце из члана 112. овог закона за тачке 5. – 13. издају се решењем које доноси Министарство надлежно за послове
рударства.
Издавање лиценци врши се уз стручну помоћ стручне радне групе коју образује надлежни Министар.
Актом о образовању радне групе из става 3. овог члана утврђују се задаци, обавезе и накнада за рад њених чланова.
Надлежни Министар ближе прописује услове, потребне сагласности и начин издавања лиценци, одузимања, садржину и
образац лиценце, из чл. 112. и 113. овог закона.
За издавање лиценце подносилац захтева плаћа републичку административну таксу.
Издату лиценцу надлежни Министар ће одузети решењем на основу мишљења стручне радне групе, ако се на основу
достављених података утврди да овлашћено лице несавесно и нестручно обавља послове за које је лиценца издата.
Решење из ст. 1. и 7. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Надлежно Министарство води евиденцију о свим издатим лиценцама. У евиденцију имају право увида сви заинтересовани
субјекти.
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XIV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике
27-28. септембар 2012., Београд
XIV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике

одржан је 27-28. септембра 2012.
године у Београду, у Свечаној сали ЈП Железнице Србије, Бирчанинова 1. Симпозијум су организовали Друштво
геолошких инжењера и техничара Србије, Комитет за инжењерску геологију и геотехнику, и Рударскогеолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за геотехнику, у сарадњи са Инжењерском
академијом Србије и Српским геолошким друштвом и уз помоћ више спонзора (наведени на стр. 6). На
Симпозијуму је обележен и јубилеј: 90 година наставе инжењерске геологије и 40 година Смера за
геотехнику на Универзитету у Београду и 50 година Смера за инжењерску геологију и хидрогеологију.

XIV СИГГ представља наставак традиције, дуже од четири деценије, одржавања скупова из ове дисциплине
на просторима бивше Југославије, у организацији Савеза геолошких инжењера и техничара. Претходних 13
симпозијума су организовани као симпозијуми из хидрогеологије и инжењерске геологије, а ове године
организовани су посебни симпозијуми за хидрогеологију (XIV српски симпозијум из хидрогеологије, 17-20. мај
2012., Златибор, приказан у Билтену ДГЕИТС-а бр. 6), и за инжењерску геологију и геотехнику (XIV СИГГ).
XIV СИГГ је веома успешно одржан. Теме Симпозијума су биле: (1) Образовање високостручних инжењера
који треба да одговоре савременим изазовима који се намећу пред струку и науку; (2) Методологија
инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања за просторна и урбанистичка планирања и пројектовања
разноврсних објеката; (3) Актуелни резултати детаљних и регионалних инжењерскогеолошких – геотехниких
истраживања; (4) Актуелна питања из терминологије инжењерске геологије – геотехнике; (5) Закони, прописи и
стандарди из области инжењерске геологије – геотехнике. За Симпозијум је пристигло око 60 радова, у чијој
изради је учествовало преко 100 аутора из Србије, Републике Српске, Црне Горе, Македоније, Словеније, Хрватске
и Холандије, са универзитета у Београду, Новом Саду, Скопљу, Бања Луци, Ријеци, Загребу и и Љубљани и из
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(XIV симпозијум за инжењерску геологију и геотехнику — наставак)
предузећа која се баве решавањем инжењерскогеолошке-геотехничке проблематике у пракси.
рецензовани и објављени у Зборнику радова.

Радови су

За Симпозијум су публиковане 2 књиге:
(1) Монографија ,,90 година инжењерске геологије на Универзитету у Београду и 40 година
Смера за геотехнику'',
(2) Зборник радова XIV симпозијума из инжењерске геологие и геотехнике.

Симпозијум је окупио импозантан број учесника и одликовао се веома високим квалитетом презентованих и
публикованих радова, актуелношћу тема, великом посећеношћу сесија и веома плодотворним дискусијама.
Усмено је изложено 35 радова.
Радови су излагани на сесијама које су биле посевећене професорима заслужним за оснивање и развој
инжењерске геологије и геотехнике на Универзитету у Београду.

СПОНЗОРИ СИМПОЗИЈУМА
Главни спонзори
- Саобраћајни институт ЦИП д.о.о., Београд (промотвни материјал објављен у обе књиге)
- “Нафтна индустрија Србије” а.д., Нови Сад (промотвни материјал на стр. 7 Билтена)
- Институт за водопривреду “Јарослав Черни”, Београд (промотвни материјал објављен у обе књиге)
- РТБ БОР-ГРУПА, Рударско-топионичарски басен Бор д.о.о, Бор (промотвни материјал објављен у обе
књиге)

Спонзори
(промотвни материјал објављен у обе књиге)
- Институт за путеве д.о.о., Београд
- ДИК д.о.о., Београд
- Енергопројект—Хидроинжењеринг а.д., Београд
- Рударско-геолошки факултет, Београд
- Геосонда-Консолидација а.д., Београд
- Грађевински факултет, Београд
- Гео-тест д.о.о., Београд
- Гео Ин Интернационал, д.о.о., Београд
- Геолафа, д.о.о., Београд
- Геомеханика
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(XIV симпозијум за инжењерску геологију и геотехнику — наставак)

Спонзор: Нафтна индустрија Србије а.д.
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СИМПОЗИЈУМИ И КОНГРЕСИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел:051/339-581, факс:051/339-651;www.vladars.net;email:mier@mier.vladars.net

Научни скуп
“Геологија Републике Српске - 20 година институционалног дјеловања у
Републици Српској”
Бања Лука, 19. октобар 2012. године

Министарство индустрије, енергетике и рударства и Републички завод за геолошка истраживања,
позивају Вас да узмете учешће на научном скупу “Геологија Републике Српске - 20 година
институционалног дјеловања у Републици Српској”, који ће се, поводом обиљежавања 20 година рада
Републичког завода за геолошка истраживања, одржати у петак 19.10.2012. године у Бања Луци
(Конференцијска сала Административног центра Владе Републике Српске - Трг Републике Српске 1).
Том приликом биће презентовани „Геотермални атлас Републике Српске“ и „Геолошки гласник-нова
серија број 1“.
У оквиру обиљежавања овог вриједног јубилеја биће организована, по први пут у Републици Српској, и
изложба „Стијене и минерали Републике Српске“ ( хол у приземљу ).
Републички завод за геолошка
истраживања
Драган Митровић, директор

Министарство индустрије,
енергетике и рударства
Др Жељко Ковачевић, министар

Kонтакт: телефон/факс +387 56 210 413; e-mail geozavodrs@teol.net или geoins@rstel.net .
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ГЕОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА

ГИГАНТСКО КЛИЗИШТЕ И КАТАСТРОФАЛНА ПОПЛАВА: ВАЈОНТ, ИТАЛИЈА
Једна од највећих катастрофа у историји изградње и коришћења хидроакумулација у свету десила се у
Италији 09. октобра 1963. године, при пуњењу акумулације изнад бране Вајонт, као последица недовољнoг
уважавања геолошких карактеристика терена. Наиме, при пуњењу акумулације на реци Вајонт, у североисточном делу
италијанских Алпа, настало је гигантско клизиште и огромна маса стена је клизнула у акумулацију великом брзином
изазвавши висок водени талас који је преплавио брану и поплавио низводна насеља усмртивши скоро 2.000 људи.
УНЕСКО je 12.фебруара 2008. године, покрећући Међународну годину планете Земље, навео трагедију везану
за Вајонт брану као једну од пет „упозоравајућих сторија“ изазваних „неуспехом инжењера и геолога“.
На 50-ту годишњицу ове катастрофе одржаће се у Италији, у Падови, 08-10. октобра 2013. године, међународна
научна конференција под називом International Conference VAJONT 1963-2013 - "Fifty years of increasing knowledge
on giant and catastrophic landslides" (Међународна конференција ВАЈОНТ 1963-2013—”Педесет година растућег
знања о гигантским и катастрофалним клизиштима”) (видети на стр. 12).

Брана Вајонт је подигнута на
реци Вајонт, која се улива у Пијаву
код града Лонгероне, у суженом делу
речне долине (клисури), у периоду
1957-1960. године. Брана је лучна и
једна је од највиших брана у свету:
висине је 262 m, дебљине у бази 27
m и на врху 3,4 m. Пројектована је да
акумулира око 150 милиона m3 воде.
Брана је издржала поплавни талас од
09. октобра 1963. год. без оштећења.

Град Лонгароне 1963. год., пре катастрофе.

Град Лонгароне 1963. год., после катастрофе.

Брану је изградила приватна компанија Società Adriatica di
Elettricità (САДЕ), монополист за снабдевање и дистрибуцију
електричне енергије у СИ Италији. Планирање изградње је
трајало више година и 1957. године, када је започета градња
бране, САДЕ је сматрала да је клисура у којој се гради брана
довољно геолошки истражена и да ће падина планине изнад
бране, и поред старих клизишта, бити довољно стабилна.
У 1959. години, при градњи пута на падинама планине Ток,
изнад бране, уочени су померања и пуцање тла и САДЕ је
ангажовао геологе за детаљнија истраживања овог проблема.
У периоду 1959-60. год. урађена је прва детаљна геолошка
студија подручја будуће акумулације у којој је постављена
хипотеза о постојању веома старог клизишта на левој обали
будуће Вајонт акумулације (Giudici & Semenza, 1960). У студији
је изнето да је откривена зона здробљених стена („милонита“)
дужине око 1,5 km дуж леве стране долине која одговара
клизној површини преисторијског клизишта. Међутим,
пројектанти бране су заузели став да је врло мало вероватно
да ће настати дубоко клизиште, због асиметричног облика
синклинале, што би представљало природну брану могућем
клижењу падине, као и због доброг квалитета стенских маса ин
ситу, утврђеног сеизмичким истраживањима.
Брана је завршена у октобру 1959. године и у фебруару
1960. год. надлежни органи су одобрили САДЕ-у да почне са
пуњењем акумулације. Пуњење акумулације је почело у
феруару 1960. године. У октобру, када је дубина воде била 170
m, почело је отварање пукотина на дужини од око 2 km дуж
падине планине Ток, на висини од 500-600 m изнад дна речне
долине.
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(ГИГАНТСКО КЛИЗИШТЕ И КАТАСТРОФАЛНА ПОПЛАВА: ВАЈОНТ—НАСТАВАК)
Почетком новембра, када је дубина воде била 180 m, око 700.000 m3 стенског материјала клизнуло је за 10 минута у
језеро. Сматрало се да ће се клижење стабилисати снижавањем нивоа воде у акумулацији и затим пажљивим подизањем
нивоа воде. Таква стратегија је била успешна до средине 1963. године: у априлу и мају брзо је повећана дубина воде од
195 m на 230 m што је праћено слабим повећањем брзине клижења која није прелазила 0,3 cm/дан.

Вајонт брана и делом напуњена акумулација 1963.

Брана Вајонт током градње (а) и после катастрофе (б).

У јулу дубина воде је достигла 240 m и клижење се
незнатно убрзало, на 0,5 cm/дан. Почетком септембра
дубина воде је достигла 245 m а клижење је убрзано на 3,5
cm/дан. Да би се смањила брзина клижења дубина воде је
смањивана и сведена 9. октобра на 235 m, али је брзина
клижења расла и 9. октобра је била 20 cm/дан. Тога дана у
22:39 h дошло је до колапса планинске падине – око 270
милиона m3 стенске масе клизнуло је у акумулацију брзином
од 35 m/s прешавши за мање од 45 секунди око 140 m до
друге стране долине. У акумулацији, која је тада садржала
око 115 милиона m3 воде.
Упадом клизне стенске масе запремине од око 270
милиона m3 у резервоар настао је поплавни талас висине
140 m изнад врха бране који се прелио преко бране и
поплавио низводно подручје, имајући чак на ушћу реке
Вајонт у Пијаву висину од око 70 m. Поплавни талас је
погодио град Лонгароне и околна села уништавајући све
пред собом, усмртивши и око 2.000 људи. Прорачунато је да
је поплавни талас садржао масу воде запремине око 50
милиона m3.
Брана Вајонт је остала неоштећена у катастрофи али је
потом преостала вода из акумулације испуштена и
акумулација до данас није поново пуњена.

Геолошки профили пре (горе) и после (доле)

Поглед на северну падину пл. Монте
Ток (снимак из 1959. године).
Испрекидана бела линија означава масу
старог клизишта—великим делом се
поклапа са границом клизишта од 09.
октобра 1963. године.
(Према: Genevoisi & Ghiotti, 2005; и др.)
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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):
Комитет за лежишта минералних сировина
Пријављујем
се за
чланство
у комитету
ДГЕИТС-а
(може и више
одједног)

Комитет за инжењерску геологију и геотехнику
Комитет за хидрогеологију
Комитет за геофизику
Комитет за геологију и заштиту животне средине

Добијање EURING титуле (европски инжењер), на основу наше дипломе
Добијање ENG CARD – инжењерске картице (европске)
Добијање лиценци за истраживање и пројектовање
Заинтересован(а) сам
за

Увођење стручног испита и лиценци за техничаре
Организовање разних форми перманентног стручног образовања
Приступање радне организације ДГЕИТС-у као корпоративног члана
Часопис СИТС
«Техника»

_____________________________________
(место и датум)

да публикује радове и информација из геологије
за претплату: (1) личну, (2) радне организације

_______________________________________________
(п о т п и с)
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КАЛЕНДАР НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ СКУПОВА
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У СРБИЈИ
2012
09-12. октобар 2012.
33. стручно научни скуп са међународним учешћем “Водовод и канализација `12”, Вршац, хотел “Србија”
Савез инжењера и техничара Србије, тел: 3230-067 и 3239-861 и на мејл office@sits.rs
09-12. октобар 2012
Сајам вода — међународни научно-стручни скуп о води, сајам опреме и технологије за воде
Белекспоцентар, Београд www.sajamvoda.rs
30. oктобар – 02. новембар 2012
Powerplants — међународна конференција о термоелектранама, Златибор
Друштво термичара Србије, www.е2012.drustvo-termicara.com

2013
07-09.10.2013.
9. Међународни сајам енергетике
Beograd, energetika@sajam.rs

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУПОВИ У ИНОСТРАНСТВУ
2012
19 октобар 2012
Научни скуп Геологија Републике Српске - 20 година
институционалног дјеловања у Републици Српској
Бања Лука, Република Српска, БиХ geozavodrs@teol.net
07 - 09 November 2012
International Symposium on Earthquake-iduced Landslides
(ISEL),
Kiryu, Japan. Conference Circular
16 - 17 November 2012
10th Swiss Geoscience Meeting
Bern, Switzerland. http://geoscience-meeting.scnatweb.ch/
19 - 24 November 2012
Rock Deformation
Andover, New Hampshire, United States
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2012&program=rockdef
20 - 21 November 2012
International Mine Menagement 2012 Conference (IMM 2012)
Melbourn, Australia, http://ausimm.com.au/imm2012/
03 - 04 December 2012
Annual International Conference on Geological & Earth
Sciences (GEOS 2012), Singapore.
http://www.geoearth.org

2013
05 - 08 January 2013
2nd Symposium on the Geological Resources in the Tethys
Realm, Aswan, Egypt
http://www.emwis.net/thematicdirs/events/2013/01/tethysgeological-society-meeting
13 - 16 May 2013
8th Annual International Symposium on Environment
Athens, Greece
http://www.atiner.gr/environment.htm

09 - 14 Jun 2013
WRI 14 — Water-Rock Interaction 14
Avignon, France
http://www.wri14-2013.fr/en/home.html
07 - 12 July 2013
17th International Zeolite, Moscow, Russia
http://www.izc17.com
22 - 28 July 2013
INHIGEO Symposium 38., Manchester, England
http://www.meeting.co.uk/conference/ichst2013
25 - 30 August 2013
Goldschmidt 2013
Florence, Italy
http://goldschmidt.info/2013/program/programViewThemes
27 - 31 August 2013
8th International Conference on Geomorphology. Paris, France
http://www.geomorphology-iag-paris2013.com/
01-05 September 2013
9th Symposium on the Cretaceous System, Ankara, Turkey.
http://www.cretaceous2013.org/en/
01-06 September 2013
11th International Conference on Paleoceanography (ICP11)
Barcelona, Spain
http://www.icp2013.cat/
8 - 10 October 2013
International Conference VAJONT 1963-2013 - "Fifty years of
increasing knowledge on giant and catastrophic landslides",
Padova, Italy
http://www.vajont2013.info

2014
2 - 6 June 2014
World Landslide Forum III. China National Convention Center, Beijing.
Theme: "Landslide Risk Mitigation Towards a Safer Geo-Environment".
Call for Abstracts by 31 December 2012

