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ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ 

 

Повод за наше обраћање је хајка која се свакодневно води против геолога Србије и 

геологије као струке. Од скоро смо непријатељи Државе, издајници, страни плаћеници и 

слично. Без икаквих скрупула, на нас и наше породице, самозвани стручњаци, еколози, 

експерти, поједини професори Универзитета и слични, цртају мете и позивају грађане на 

линч геолога. Сва та дешавања су изазвала озбиљну забринутост сваког геолога за своју 

безбедност. Ако се томе додају чести физички напади на теренима који остају 

непријављени, онда знајте да је крајњи тренутак за наше обраћање. Ово обраћање је 

усмерено према огромној већини грађана Србије која се свакодневно бомбардује лажима и 

неистинама а која није упозната са српском геологијом, њеним значајем и достигнућима. 

У савременом свету више од 80 % производа (предмета и објеката) са којима се 

сусрећећемо, а представљају неопходност цивилизованог света, води порекло из лежишта 

минералних сировина и резултат су геолошких истраживања и каснијих технолошких процеса 

прераде Српска геологија вуче своје корене још од доба Немањића. Схвативши природне 

лепоте и богатство лепим камењем и рудама они су одлучили да брину о њима. 1412 је Деспот 

Стефан Лазаревић учинио „Закон о рупама и  рудницима“. Пре више од 600 година наши преци 

су били претече у овој области и схватали значај геологије и рударства за развој тадашње 

Државе. Од 1848 ове области су уређене и то је почетак организованог рударења и геологије у 

Србији..Од тада па до данас, српска геологија је напредовала крупним корацима.. И данас, у 

ери дигитализације, геолози су  једина и права спона између Вас и природе. Србија и данас има 

сјајну школу и струку. Верујте, једну од најбољих у Свету. По мишљењу других, а не нас у 

првих 10 смо у Свету. Ми дајемо велики допринос и животу и развоју Србије. Радили смо у 

преко 40 земаља у Свету и ретка смо струка чије дипломе важе свуда.  

Геолози су они које свакодневно питате има ли овде воде, да ли је моја кућа 

угрожена клижењем, нашао сам камен можеш ли да погледаш шта је. Нас питате о 

земљотресима, поплавама. Ми са вама пролазимо кроз све то. У савременом свету, 

геолози имају запажену улогу. Њихово мишљење се уважава код изградње 

инфраструктурних и капиталних објеката, израде урбанистичких планова и сл. Теза коју 
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пласирају поједини самоуки стручњаци да геолошка истраживања загађују животни 

простор није тачна. Најбољи еколози и јесу геолози. На рударско-геолошком 

факултету постоји акредитован програми на основним академским студијама и 

мастер студијама ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ који обрађују 

ову проблематику. На основним академским студијама на Рударско-геолошком 

факултету - на геологији изачавају се следећи предмети: Основи екохидрогеологије, 

Заштита подземних вода, Геотехника заштите животне средине и Геодиверзитет и 

геонаслеђе. Такође, на мастер студијама - на геологији изучавају се следећи 

предмети: Геолошки хазарди, Контаминација и ремедијација геолошке средине 

подземних вода и Одрживи развој и минерални ресурси. Поред наведеног На 

Рударско-геолошком факултету постоји Лабораторија за заштиту животне средине и 

Центар за заштиту подземних вода и Центар за геотехничке аспекте заштите 

животне средине. Наведено даје за право констатацију да су геолози најпозванији да 

говоре о заштити животне средине 

Друштво Геолошких Инжењера и Техничара Србије, које има карактер 

струковне организације, са вишедеценијском традицијом, се ограђује од колега који 

својим чињењем, не чињењем или погрешним чињењем дају за право уплашенима и 

забринутима да се са разлогом питају шта је истина. Жестоко осуђујемо и наше 

колеге које су нас довеле у овај положај. Њих је на срећу веома мали број, скоро 

занемарљив. Молимо их да у својој жељи за брзом зарадом не стављају путер на 

главу свима нама. Основни је ред да се извину свим грађанима Србије и својим 

колегама којима су својим потезима и конфузним изјавама узроковали многе 

непријатности. 

Молимо забринуте и уплашене грађане Србије да не наседају на провокације, 

неистине и подметачине које чују са различитих страна. Геолози не загађују животни 

простор. Њега загађују они који Вас свакодневно трују неистинама. Оставите да 

проблеме загађења животног простора решавају стручњаци из области геохемије, а 

проблеме евентуалне будуће експлоатације нека решавају стручњаци из области 

рударства. Сви други самозвани стручњаци који се тиме баве, причају површно и без 

аргумената. Заштита животне средине није само економски, научни или техничко-

технолошки проблем, већ је једно сложено цивилизацијско питање које захтева нови 

свеобухватан приступ. 

Такође, изричито осуђујемо неосноване, злураде, некоректне и нетачне изјаве 

појединих активиста разних еколошких покрета, појединих универитетских професора и 

самозваних стручњака који минимизирају улогу геолога у друштвеном и економском 

развоју Србије. Позивамо и сродне институције да кажу истину и ништа више.  

ДГЕИТС се ограђује унапред од било каквих злоупотреба овог саопштења у 

себичне и егоистичне интересе појединаца, еколошких удружења или партијске интересе. 
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