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Риста Анђелополић 
Ваљево

ПОВОДОМ 115 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА 
СЕИЗМОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ 

(1906-2021)

Године 2021. навршило се 115 година од оснивања Сеизмо-
лошког завода Србије, односно 115 година од када је захваљујући 
професору Јеленку Михаиловићу, тада асистенту за геодинами-
ку на Универзитету у Београду, објављена књига „Земљотреси у 
Србији у 1904. години“ чији је издавач била Српска краљевска 
академија, у едицији „Споменик XLIII – први разред“. Књигу је 
штампала Државна штампарија Краљевине Србије у Београду 
1906. године.

Пре него што цитирамо и образложимо изводе из ове књиге 
који се односе на сеизмичке појаве у Ваљеву и широј околини 
приликом земљотреса 1904. године, дужни смо да дамо и основ-
не податке о настајању Сеизмолошког завода Србије и о њего-
вом творцу, професору Јеленку Михаиловићу. У наставку текста 
користићемо делове материјала из чланака који су објављени у 
дневном листу „Политика“.

 „...Како пише оснивач сеизмологије у Србији, Јеленко Миха-
иловић, професори Велике школе одазвали су се позиву Јована 
Жујовића (1856 - 1936 – геолог и петрограф, научник светског 
гласа, министар просвете и спољних послова Србије – прим. 
аут.) и у његовом стану одржан је скуп природњака који је оз-
начио зачетак ове науке у Србији. Организовање службе и из-
градњу сеизмолошке станице поверили су, за оно време младом, 
Јеленку Михаиловићу... Зналачки и мудро изабрао је најбоље 
место, Ташмајдански парк, тада на самој периферији Београда... 
Годинама је зграду зидао и дозиђивао, инструменте куповао, а о 
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својем трошку и уз љубазну помоћ пријатеља одржавао. Основао 
је службу којом се није пред тадашњим сеизмолозима стидео...“.1 

„...Када је с почетка века, после многобројних перипетија по-
чела изградња „нарочите зграде“ за потребе земљотресне науке, 
Ташмајдан је био далека периферија Београда, старо гробље које 
су походили само они који су морали... У Србији је системат-
ска сеизмолошка служба установљена фебруара 1906. године 
одлуком Филозофског факултета Универзитета у Београду, а за 
управника, асистента, лаборанта, послужитеља ... постављен је 
угледни научник Јеленко Михаиловић, који је на челу куће остао 
тачно пола века...“.2

За памћење је да се 1907. године Јеленко Михаиловић нашао 
на Првом интернационалном сеизмолошком конгресу у Хагу. 
Поносно је заступао тадашњу Србију, једну од 15 држава Евро-
пе учесница конгреса ( и још шест држава из остатка света!). Те 
давне године он је написао текст за памћење, који су многи после 
њега препричавали, а у којем је написао и следеће: „Захваљујући 
сеизмолигији, Земља је постала на неки начин провидна пред 
очима нашег разума. Сеизмички таласи служе геофизичару, го-
тово исто онако као што Рентгенови зраци служе лекару, који 
разматра човечије тело“.

Време је заиста показало да се унутрашња грађа Земље споз-
нала на основу проучавања законитости простирања сеизмич-
ких таласа који прате сваки земљотрес. 

Велики труд и готово све што је Јеленко Михаиловић ство-
рио, разорено је бесно и вандалски после окупације Београда у 
Првом светском рату. Аустроугарски војници су инструменте 
растурили, а зграду Сеизмолишког завода претворили у касар-
ну. Биће потребно неколико година да осиромашена и разорена 
Србија помогне да се настави са сеизмолошким проучавањима. 

Са мало сарадника, а много полета, и уз неизмерну помоћ чла-
нова породице, Михаиловић је стизао да посети многа места у 
којима су земљотреси оставили трага. Пажљивим проучавањем 
је још 1940. године добро схватио, а још боље написао.

„...Највећа оштећења долазе од лошег зидања самих зграда: 
добро озидане зграде уопште боље одолевају јаким потресима. 

1 Стефановић Д, Провидна земља, Политика, 26.02.1996.
2 Андрић С, Записи на гаравој траци, Политика, 06.02.1996.
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И природа самога тла има велики утицај на рушење грађевина. 
Грађевине подигнуте на стеновитом, или уопште на чврстоме 
тлу, дају бољег отпора потресним ударима и таласима, него ли 
оне подигнуте на песковитој или насутој подлози, на шљунко-
витом или шкриљавом тлу. Нарочито су велика оштећења у на-
сељима, која су подигнута на таквом растреситом терену где је 
такав слој доста танак ... Ова мудрост је несхватљиво занемаре-
на, што су посведочили бројни потреси у нашим крајевима...“3 

О небризи друштва и у предратном и дуго времена у после-
ратном периоду (и после Првог и после Другог светског рата) 
сведочи низ чињеница које говоре о небризи државе за развој 
сеизмологије и за модернизацију опреме у Сеизмолошком заво-
ду Србије. Рецимо, после завршетка Првог светског рата стари 
инструменти (сеизмографи, који су смештени осам метара испод 
површине земље) добијени из Немачке, из ратних репарација, 
„Вихтерови“ сеизмографи из тог доба били су пре десетак го-
дина у функцији, једино захваљујући изузетној љубави и струч-
ности чика-Љубе, старог мајстора који је деценијама одржавао 
инструменте у Заводу.

„...Звучи готово парадоксално да је институција која се бави 
појавама од тако глобалног значаја годинама била градско, па 
и општинско „дете“, јер је негде до седамдесетих година радила 
под окриљем Палилуле. Требало је да се догоде разорни земљо-
треси попут оних у Румунији, Црној Гори или на Копаонику, да 
би друштво схватило значај организоване и законски регулиса-
не сеизмолошке службе – каже сеизмолог Славица Радовановић. 
Без нових кадрова и материјалних улагања нема ни одговарајуће 
науке, а опрема којој истиче гаранција не може да буде поузда-
на за упозоравање на време, место и јачину земљотреса, на које 
наше подручје никако није имуно...“4

Последњих година 20. века стање се нешто побољшало, дели-
мично је осавремењена застарела опрема, успостављен је систем 
за дигиталну аутоматску сеизмолошку аквизицију, који нуди 
најновија техничка решења у анализи регистрованих података 
и тачности информација, а урадило се и на ширењу мреже ста-
ница, па је тако и на Дивчибарама, после земљотреса 1998/99. 

3 Стефановић Д, Провидна земља, Политика, 26. 02. 1996.
4 Андрић С, Записи на гаравој траци, Политика, 06.02.1996.   
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године изграђена савремена сеизмолошка станица. Углавном, 
осавремењавање опреме извршили су, пре 1998/99. запослени у 
Сеизмолошком заводу Србије.

О опремљености Сеизмолошког завода Србије сведочи и сле-
деће. У фебруару 1996. године, девет деценија после оснивања 
овог Завода били су у функцији напред наведени Вихтерови 
сеизмографи добијени репарацијом од Немачке после Првог 
светског рата, јер је „...беспарица учинила да апарати средње ге-
нерације због високе цене фотоосетљиве хартије не могу да се 
користе. Зато су у функцији били Вихтерови сеизмографи од пре 
једног века који на гаравој хартији гребањем пера региструју по-
тресе у земљиној кори и то оне умерене и блиске, односно далеке 
и снажне ... Не треба заборавити да је још Јеленко Михаиловић 
рекао да је по тектонском пореклу Балкан брат близанац Мале 
Азије. Тло које насељавамо није имуно на велика померања и то 
треба имати у виду када оно, бар привидно мирује...“5

О праћењима сеизмолошких појава у Србији пре оснивања 
Сеизмолошког завода Србије 1906. године остало је записано и 
следеће:

„...До тог времена све важније појаве везане за померања у 
утроби Земље бележене су у манастирским и црквеним књига-
ма, да би тек земљотрес у јужном Банату пред сам крај 19. века 
скренуо пажњу на значај научног праћења овог феномена. Први 
корак био је оснивање „земљотресне комисије“ 1839. године. 
О даљим покушајима, Јеленко Михаиловић је записао: „На све 
нове покушаје гледало се са много неповерења, нарочито када 
је то долазило од непознатих лица. Док се код нас губило време 
у покушајима које су ометали и неки од оних који су били дуж-
ни потпомагати их бар морално, дотле је ван наших граница, у 
другим културним државама, већ сазрела мисао о установљењу 
међународне сеизмолошке службе, око које су се биле прикупи-
ле све државе да споразумно и по истим методама проучавају 
преко стручних лица и завода појаве земљотреса“ ... Службена 
међународна сеизмолошка организација којој су приступиле све 
државе на целој Земљиној површини установљена је 1905. годи-
не, а само две године касније (1907) прикључила јој се Краљеви-
на Србија. Господин Јеленко Михаиловић, као угледан научник, 

5 Андрић С, Записи на гаравој траци, Политика, 06.02.1996.
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присуствовао је међународним конгресима у Хагу, Цермату и 
Манчестеру ...“6

Земљотреси у Србији у 1904. години са освртом на Ваљево и 
околину

У наставку текста пренећемо одломке из књиге Јеленка Ми-
хаиловића и Јована М. Жујовића „Земљотреси у Србији у 1904. 
години“, са посебним освртом на Ваљево и ширу околину.

У наведеној књизи јачине потреса означене су тада важећом 
Роси-Форелијевом скалом. У Европи је иначе до 1917. године у 
употреби била Роси-Форелијева сеизмичка скала. Заменила ју је 
Меркали-Калкани-Сибергова дванаестостепена скала. Нова се-
измичка скала аутора Медведева-Спонхауера-Карника, по пре-
поруци УНЕСК-а у употреби је паралелно са Меркани-Калкани-
Сиберговом скалом од 1964. године (све три скале мере јачину 
потреса у епицентру – месту непосредно изнад жаришта земљо-
треса на површини земље). Иначе, јачина земљотреса у жариш-
ту, тзв. хипоцентру (средиште у дубини испод површине) мери 
се скалом америчког сеизмолога Ф.Ц. Рихтера (1935. год.).

Изводи из књиге „Земљотреси у Србији у 1904. години“

Стр. 6 ...“Ти земљотреси осетили су се по целој Србији... Тога 
дана констатовано је 15 земљотресних појава, од којих су две за-
хватиле највећи део Србије у 11 сати 05 минута и у 11 сати и 27 
минута пре подне. Други је биознатно јачи од првога. Има ме-
ста где се осетио само други, а има и таквих места у којима се 
није осетио ниједан потрес.“ (такозвани „негативни извештаји“ 
– прим. аут.)... 

У књизи „Распоред извештаја“ урађен је топографски према 
Геологији Србије, први део од Јована М. Жујовића, а према даљи-
ни од епицентралних области. Време је средњеевропско. Јачина 
по Роси-Форелијевој скали I – X. Јачина је означена на основу 
последица, које су запажене у појединим местима. Правац: N – 
север, Е – исток, S – југ, W – запад.

6 Исто
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„XIV Земљотреси од 10. априла 1904. (28. марта)“
Стр. 15 ... „Западна Србија: Букови, Маљен и Сувобор ... Из-

међу 1 и 2 сата после поноћи, осетио се лак таласаст земљотрес, 
који је тренутно прошао. Констатован је у селима: Брежђу, Г. 
Лајковцу и Осеченици. Јачина III. (Ч. Вуковић, пред. општ, Д.С. 
Јасић, писар)“... (у загради се налазе имена људи који су забеле-
жили сеизмичке потресе – нап.аут.)

„XV Земљотреси од 11. априла 1904. (29. марта)“
Стр. 17 ... „Западна Србија: Букови, Маљен и Сувобор 
а) Пре зоре осетио се умерен земљотрес, јачина IV, правац 

SE-NW.
б) Око десет сати пре подне лак земљотрес, јачина IV, правац 

SE-NW у селима Мионица, Клашнић, Кључ, Паштрић, Радобић, 
Санковић, Табановић, Толић (ср. колубарски, окр. ваљевски (В. 
Миловановић пред. општ, Д. Петровић, писар))“.

„XV Земљотреси од 4. маја 1904. (21. априла)“
Стр. 20 ... „Западна Србија: Букови, Маљен и Сувобор ... Бре-

жђе. Од 9 сати, 54 минута и 30 секунди у вече па до 10 сати у вече, 
дакле у размаку од 5 ½ минута, осетило се пет потреса: 9 сати, 54 
минута и 30 секунди; 9 сати, 55 минута и 40 секунди; 9 сати, 57 
минута и 20 секунди и 10 сати, 00 минута. Између њих биле су 
кратке паузе. Цело трешење имало је карактер јасног дрхтања, а 
за све време чуо се неки потмуо звук налик на шум кола када иду 
по калдрми или на ходање по тавану. Први је потрес био при-
лично јак, а остали су били углавном умерени. Цео тај земљотрес 
одликује се умереним интензитетом. Правац SE-NW. Јачина IV. 
(Ж.И. Исајловић, учитељ, рук.мет.стац.)“.

„XXX Земљотреси од 30. маја 1904. (17. маја)“
Стр. 22 ... „Букови, Маљен и Сувобор ... Брежђе. 
а) У 9 сати 29 минута 30 секунди преподне осетио се умерен 

земљотрес врло кратког трајања. Чуо се звук налик на прелазак 
теретних кола преко дрвеног моста или на трчање по тавану. 
Осетили су га сви сељаци. Јачина IV.

б) У 9 сати 43 минута пре подне осетио се и други умерен зе-
мљотрес, који је био нешто слабији од првога. И њега је пратио 
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звук онакав исти, као и претходни. Јачина III – IV. (Ж.И. Исајло-
вић, учитељ, рук.мет.стац.)“.

„II Ближе разматрање потреса од 4. априла (22. марта)“
Стр. 53 ... „Извештаји посматрача из Србије“...
Стр. 102 ...“Западна Србија: Букови, Маљен и Сувобор“
... „Један земљотрес пре подне констатован је у Врачевићу, Д. 

Лајковцу, Латковићу, Пепељевцу, Придворици, Прњавору, Стру-
мову, Рајковићу, Бобијама, Паунама, Ђурђевцу, Мрчићу, Шуше-
оци, Г. Топлици, Берковцима, Гуњици, Команицама, Попадићу, 
Струганику и Ракарима (ср. колубарски, окр. ваљевски).

Негативни извештаји из: Мионице, Клашнића, Кључа, Ра-
добића, Санковића, Табановића, Паштрића, Толића, Брежђа, 
Славковице, Кадине Луке, Палежнице, Г. Лајковца, Осеченице, 
Планинице, Бабајића, Бошњановца, Велишеваца, Јанчића, Цве-
тановаца, Д. Топлице, Вироваца, Вртиглава, Г. Мушића, Дучића, 
Маљевића, Маркове Цркве, Наномира, Ратковаца, Тодориног 
Дола, Буковца, Крчмара, Мратишића и Голупца (ср. колубарски, 
окр. ваљевски).“

 Стр. 102 ... „Медведник и Повлен“ ...
...„Два земљотреса пре подне констатована су у селу Оглађе-

новцу (ср. подгорски).
Негативни извештаји из: Бранковине, Бабине Луке, Забрди-

це, Јошеве, Богатића, Лесковице, Грабовице, Јасенице, Котешице, 
Козличића, Пошара, Рађева, Драчића, Бачеваца, Белића, Бран-
говића, Дегурића, Заруба, Ковачице, Пријездића, Јовање, Бали-
новића, Бобије, Златарића, Пакаља, Седлара, Лелића, Сандаља, 
Стубла, Стошића, Лукавца, Горића, Диваца, Дупљаја, Кланице, 
Попучака, Петнице, Белошевца, Бујачића, Жабара, Клинаца, Ре-
беља, Брезовице, Вујиноваче, Куница, Рована, Совча и Тубравића 
(ср. ваљевски), Г. Буковице, Д. Буковице, Рабаса, Голе Главе, Дру-
жетића, Каменице, Врагочанице, Стапара, Лопатња, Миличини-
це, Црниљева, Осечине, Плушца, Осладића, Драгојевца, Туђина, 
Остружња, Братачевића, Беомужевића, Маиновића, Тупанаца, 
Суводања, Бобове, Ситарица и Станине Реке (ср. подгорски).“

„V Интензитет потреса“
Стр. 127 ... „Поменути потреси јавили су се на нашој терито-

рији врло неправилно у погледу интензитета. Томе је свакако 
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основни узрок до различите природе терена преко којих су се 
распростирали. Несумњиво да се појава испољила највећим ин-
тензитетом у долини Јужне Мораве све до Ниша. Тешко с епре-
носила кроз наш стари силикатни масив Јужне Србије, а за тим 
и долином Мораве све до њеног ушћа у Дунав. Појава се, дакле, 
ударивши са југоистока пренела дуж старог масива и дуж под-
балканске области и доспела у Шумадију врло ослабљена, тако 
да се већ с ону страну планинскох гребена Таре, Поникве, Јелове 
Горе, Повлена, Јабланика, Медведника, Соколских Планина, Ја-
годње, Борање, Гучева, а нарочито Влашића и Цера – потпуно 
амортизовала“ ...

Стр. 158 ... „1) Распоред броја појава потреса у току године“
„Не упуштајући се у ближе разматрање наведених 126 главних 

потреса изнећу овде само летимичан преглед њихов. Ако пођемо 
од чисто статистичке основе види се да је земљина кора на нашој 
територији у 1904. највећма била узнемирена у месецима априлу, 
мају, јулу и августу, да је најмирнија била у месецима фебруару и 
јуну, а потресана је била и кроз све остале месеце.“

ТАБЛИЦА XIII
Епицентралне
области  I II III IV  V VI VII VIII IX  X  XI XII СВЕГА:

Македонија / / / 72  5  2  7  6  /  1  /  2 95
Србија 3 1  1  3  3  /  /  3  3  4  3  2 26
Стара Србија / /  2  /  /  /  /  /  /  /  /  / 2
Босна / / /  /  1  /  /  /  /  /  /  / 1
Крањска / /  1  /  /  /  /  /  /  /  /  / 1
Угарска 1 / /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 1
СВЕГА: 4 1 4 75  9  2  7  9  3  5  3  4 126

 Стр. 160 ... „2) Распоред појава и потресних дана“
... „Западна Србија била је у том погледу најмирнија. Она је 

била посећена са 8 потресних појава (тј. 6%) распоређених на 
6 дана, дакле је у тој области било скоро 2% потресних дана.“ ...

Стр. 161 ... „4) Распоред епицентралних области“
... „Епицентралне области за највећи број потреса (100), који 

су констатовани на територији наше Краљевине у 1904. леже ван 
наших граница. За 26 потреса, епицентралне области су на на-
шој територији, то су чисто домаће појаве.“
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На странама 140 и 141, из таблице IX, која се односи на „8 
потресних појава“ у Западној Србији ( једна 4. маја, две 30. маја 
и пет 18. новембра), сазнајемо да су „земљотресне појаве“ гере 
поменуте биле лоциране у Брежђу (предео Букови, Маљен и Су-
вобор) – укупно три, у Убу (Тамнава и Посавина) – једна, у По-
пучкама (Тамнава и Посавина) – укупно две, у Докмиру и Голој 
Глави (Тамнава и Посавина) – укупно по једна. 

У таблици IX под бројем 85 пише: ... „Захватио је мањи простор 
предела између Букова, Маљена и Сувобора. Епицентрална му је 
област југоисточно од Брежђа. Карактер таласаст са подземном 
тутњавом као кад кола иду улицом. Интензитет умерен (IV).“

У таблици IX под бројем 125 пише: ... „Захватио је један део 
области Тамнаве и Посавине. Епицентрална област у троуглу: Уб 
– Попучке – Гола Глава. Карактер је у облику удараса стране са 
потмулом тутњавом као даљна грмљавина. Интензитет прилич-
но јак (V).“ ...

Ево још неколико података из табеле IX:
Приликом земљотреса од 18. новембра (чији потреси су траја-

ли релативно кратко – од 1 до 5 секунди), са по неколико крат-
ких узастопних удара, „попадало је посуђе са ормана“ односно 
„дрмали су се кревети, после пуцња труснула је земља, затим се 
подигла и стала. Многи су се становници избудили, а поједини 
лакши предмети дрмали су се лагано“. Удари су били „са стране“, 
„таласасти“, „из дубине“, док се најдужи потрес од 8 наведених 
„земљотресних појава“ у Западној Србији десио 4. маја у Брежђу 
(у 9 сати, 54 минута и 30 секунди). Био је то низ од 5 удара са ја-
ким дрхтањем у укупном трајању од 23 секунде.

Иначе, земљотрес од 4. априла (22. марта) 1904. године у епи-
центру (на граници Македоније и Бугарске, у области Берова) 
имао је интензитет од 11 степени MCS (односно мерено тада-
шњом Rossi-Forel – овом скалом интензитет је био 10 степени).




