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Синиша Боровић1 

 

КОСОВО И МЕТОХИЈА – СРПСКА СТРАТЕГИЈА 

Сажетак: Судбина Косова и Метохије, у свим историјским епохама, 
па и данас, умногоме одређује судбину српске државе и српског народа. 
То није мит, већ суштина српске вере, борбе, правде, морала и 
егзистенције Срба на српским историјским просторима. У раду је 
истакнута потреба и предложен начин изградње јасне и дугорочне 
стратегије за враћање суверенитета Републике Србије над својом 
покрајином Косовом и Метохијом (КиМ). У полазним основама реално 
је приказано садашње стање, као и узроци и последице који су до њега 
довели. Уз кратак приказ историјских чињеница које су неспорне, 
показано је шта се на КиМ и у вези са КиМ догађало у свим епохама од 
када су ови простори настањени. Правне основе и политичке чињенице 
за остварење суверенитета Републике Србије над својом покрајином 
КиМ изнете су експлицитно и недвосмислено на основу релевантних 
докумената. На тој основи су изграђени ставови за припрему државе 
Србије за реинтеграцију КиМ и обнову суверенитета. На основу 
истраживања ставова компетентних српских представника са КиМ 
разрађени су предлози статуса КиМ до коначног решења и то: за север 
КиМ, централни део КиМ, Заједницу српских општина и статус Српске 
православне цркве. У функцији израде предлога српске стратегије за 
КиМ који би помогао актуелном српском руководству, спроведено је 
истраживање употребом Делфи методе за стратегијско предвиђање на 
узорку од 532 студената и грађана и 17 експерата за безбедност, 
стратегију, политику и одлучивање. Након другог круга обраде 
резултата усаглашени су ставови експерата и испитаника и дефинисане 
алтернативе и критеријуми за одлучивање. На основу тога, створен је 
модел за вишекритеријумско одлучивање, оптимизацију и рангирање 
алтернатива. Избором и применом метода и софтвера за 
вишеатрибутивно одлучивање добијено је оптимално компромисно 
решење. Након оцењивања стабилности, ефикасности и места 
предложене одлуке у координатном систему, на основу три 
прихватљиве алтернативе једнозначно је предложено оптимално 
компромисно решење и предложен оквир за разраду српске стратегије 
за КиМ и планирање њеног спровођења. 

                                                 
1 Проф. др Синиша Боровић, дипл. инж., Академија инжењерских наука 
Србије, Београд, Академија електротехничких наука Руске Федерације, sini-
sa.borovic@gmail.com 
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Кључне речи: Косово и Метохија, српска стратегија, прелазно 
решење, српске светиње, алтернативе, критеријуми, 
вишекритеријумска оптимизација, ранг, поредак, оптимално решење, 
доносилац одлуке. 

 

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Сматрам да је руководство Републике Србије прихватило или 
поставило погрешан циљ за решавање коначног статуса српске 
Аутономне Покрајине Косово и Метохија (АП КиМ). Наш циљ не сме 
бити да прихватимо решење којим ће бити задовољни косовски 
Шиптари, Сједињене Америчке Државе (САД) и Европска унија (ЕУ), а 
да Срби нешто добију за узврат  да не изгубе баш све. 

Наш циљ и циљ нашег истраживања мора бити: Пронаћи такво 
решење за реинтеграцију АП КиМ у састав Републике Србије које ће 
гарантовати правну сигурност и статус националних мањина (и 
шиптарске) према стандардима САД и ЕУ (као што они решавају права 
националних мањина у својим земљама). 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

1. Стварање јасне и дугорочне стратегије за враћање суверенитета 
Републике Србије над својом покрајином КиМ. 

2. Руководства актуелна од 2000. године, која је у Србији помагао 
„запад” да би оправдао агресију на СР Југославију и њено разбијање, 
показују непринципијелност, стратегијску несигурност и стално 
подстицање сумње у властите снаге и евентуалну помоћ пријатеља и 
савезника ради стварања могућности очувања и заштите српских 
интереса на КиМ. 

3. Лидери Демократске опозиције Србије (ДОС) нису имали 
националну стратегију. Због поверења у западну демократију или због 
„дуга” за освајање власти, прихватили су услове „запада”, од сарадње 
са Хашким трибуналом до дијалога о КиМ, као националне приоритете 
на путу ка бољој будућности. Прихватили су измештање надлежности 
за решавање проблема КиМ из Организације Уједињених нација (УН) у 
ЕУ. 

4. Лидери ДОС-а који су схватили да су изманипулисани или нису 
успевали да довољно ефикасно остварују стратегију САД и НАТО, 
елиминисани су из власти пре истека физичких и политичких ресурса. 
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Остали њихови следбеници, пошто су били неуспешни на власти, 
остали су неуспешни и у опозицији и зато су постали још подложнији 
страним утицајима и зависнији од туђе финансијске подршке. После 
распада ДОС-а, поједини органи власти неодговорно су се односили 
према КиМ и Резолуцији Савета безбедности УН 1244 (иако је војно 
руководство то редовно захтевало и од КФОР-а и од нашег највишег 
руководства, увек је добијало одговор да је то „политичко питање”, а 
наше највише руководство није на то реаговало). 

5. Поједини политички субјекти, прозападни медији и невладине 
организације (НВО) намећу вашингтонско-бриселску визију „српске 
реалности” о могућем утицају на решавање статуса КиМ, јер је, по 
њиховом мишљењу, Србија својом кривицом и заслужено изгубила 
право управљања својом покрајином КиМ. 

6. Свако помињање заштите српских интереса на КиМ представља се 
као кочница напредовања Србије у придруживању ЕУ, за које владајуће 
структуре не виде алтернативу. 

7. Као што је сарадња са Хашким трибуналом некада била услов 
напредовања Србије ка ЕУ, сада је услов обавезујући докуменат о 
заокруживању косовске државности. 

8. Када бисмо одмах тај услов испунили, Србији би се поставили нови 
услови све док САД и НАТО у потпуности не остваре своје 
стратегијске интересе на Балкану: окруживање Русије и свођење Србије 
на државу без могућности да самостално води своју унутрашњу и 
спољну политику, одвајање Војводине, Рашке области, Пчињског 
округа, укидање Републике Српске и прекид сарадње са Руском 
Федерацијом. 

9. Једина реалност јесте да је КиМ део српске државне територије који 
је, након нелегалне агресије НАТО, стављен под привремену контролу 
Уједињених нација, након чега је НАТО на КиМ изградио своју војну 
базу и помогао шиптарским сепаратистичким снагама да изврше 
етничко чишћење територије КиМ и промене његову демографску 
структуру насилним путем, а затим да једностраним актом прогласе 
независност КиМ од Србије и успоставе парадржавне институције. 
Након свега, од Србије се захтева да добровољно прихвати „нову 
реалност” на терену. 

10. Злочини над Србима се не кажњавају, а најодговорнији Шиптари за 
злочине постали су највиши руководиоци и национални хероји. 

11. Фалсификовање истине од Маркала до Рачка постало је основно 
занимање америчких и енглеских оперативаца специјалног ратовања. 
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12. Српска реална и одговорна политика мора бити усмерена ка 
разбијању свих експанзионистичких и сепаратистичких насртаја на 
нашу територију и за то мора припремати адекватне снаге и средства. 

13. Поништавање српског косовског наслеђа, етике, морала и завета 
којим је оно чувано вековима, представља дугорочно погубан пут и 
води националној издаји која разбија хомогеност српске нације. 

14. Државе које поштују територијални интегритет Републике Србије, а 
пре свих Кина, Русија и Индија, постају водеће економске светске силе. 
Сходно проценама, за петнаест година Америка ће бити само једна од 
развијених држава која неће бити у врху светске економије, а слично ће 
бити и са њеном војном снагом. 

15. Признање косовске независности стагнира, неке државе повлаче 
признање (Малдиви, Суринам, Сао Томе и Принципе и Гвинеја Бисао), 
а многе важне државе нису је ни признале (Русија, Кина, Бразил, 
Индија, Јужна Африка, Венецуела, Боливија, Иран, Мексико, 
Индонезија, Аргентина, Белорусија, Израел, Шпанија, Словачка, 
Румунија, Грчка, Кипар, Нигерија, Оман, Уганда). 

16. Великоалбанске територијалне претензије угрожавају безбедност на 
Балкану, а најављено прерастање Косовских снага безбедности у 
„Војску Косова” подупиру такве аспирације. 

17. Западне државе подстичу сепаратизам у Рашкој области, Пчињском 
округу (Прешевској долини) и Војводини. 

 

ИСТОРИЈСКЕ ЧИЊЕНИЦЕ 

 1. Старовековно - античко доба  

На Балкану су се током периода од 4.500 година непрестано 
водили ратови. За КиМ су се борили Келти, Грци, Феничани, 
Персијанци, Римљани, Византинци, Хуни, Авари, Франци, Бугари, 
Арапи, Монголи, Млечани, Угари, Албанци, Аустријанци, Французи, 
Немци, Италијани, Американци. На нашем простору вођен је један од 
првих великих ратова човечанства између предака данашњих 
европских западних сила и Винчанаца – наших предака. Ту је Рим 
подигао највише легија у својој историји у рату са Илирима. Ту је 
завршило велико Монголско царство. Ту су, на КиМ, изгинули Цар 
Лазар и храбро српско племство, спасивши Европу од најезде 
Османлија. Косово и Метохија је место завршетка, алфа и омега, улаз 
на „Пут свиле” и „Звездана капија”. Никада се за тако мало простора 
није борило толико много људи. 



10 
 

Актуелни догађаји у вези са КиМ доказују да се историја 
понавља и увек са собом носи уништење и смрт. Највећа светска 
царства: Римско, Франачко, Османско, Хабзбургшко и Немачко, 
јуришала су на Србију на врхунцу својих моћи. Тих царстава одавно 
више нема, а Срби су још овде где су увек и били од свог постанка. 

Косово и Метохија је и данас јасна потврда да западне елите 
нису спремне да извуку поуке из прохујалих миленијума, већ и данас 
свим средствима насрћу на Србе да КиМ ишчупају из мајке Србије. 

Сви тајни архиви до којих су научно поштени и добронамерни 
истраживачи дошли: римски, грчки, византијски, ватикански, 
франачки, млетачки, турски, аустроугарски, чешки, немачки, амерички, 
хрватски и други потврђују да је историја Срба фалсификована од 
стране „Западне елите” и да се Срби ниоткуда нису доселили, већ су од 
Винчанске културе до данас староседеоци на овим просторима, а на 
КиМ им је била царска престоница. За ово истраживање треба само 
погледати мапу српских цркава, манастира, испосничких ћелија и 
светиња на КиМ (која није српски извор), па знати ко је КиМ градио, 
развијао и бранио. 

Већ током 4. века н. е. Улпијана – Липљан постаје важан 
хришћански центар и седиште епископа. 

 

2. Средњовековно доба 

Године 1018. Липљан и Призрен су седишта православних 
епархија. Велики жупан Стефан Немања односи победу 1170. године 
над Византијском војском код села Пантине на левој обали реке 
Ситнице. 

Крајем 12. и почетком 13. века, 1219. године, православне 
епископије Липљанска и Призренска улазе у састав Аутокефалне 
српске епископије, а први српски Архиепископ Сава у северном делу 
Метохије оснива Хвостанску епархију са седиштем у месту Подгору у 
Малој студеници североисточно од Пећи. 

Током 13. и 14. века Срби су развили ово подручје и изградили 
многе цркве и манастире, а град Призрен био је престоница владара 
Душана и Уроша. Пећ је био седиште српске православне Пећке 
патријаршије од 1346. до 1766. године. Подручје се привредно успешно 
развијало, посебно рударство, ратарство и сточарство. Рудник Трепча 
ради од 1303. године, а у руднику Ново Брдо вади се олово и сребро 
помешано са златом. 
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Од 13. до 15. века становништво је било углавном српско, а од 
1371. до 1389. године Косовом и Метохијом владао је Вук Бранковић. 
Отпор Турцима пружао је све до 1392. године када губи Скопље, 
признаје турско вазалство, али не испуњава ниједну вазалну обавезу. 

 

3. Нововековно доба 

Без обзира на битке вођене после Косовског боја 1389. године, 
Косово и Метохија су били под влашћу Српске деспотовине до 1459. 
године, када потпадају под турску власт и остају у оквиру Османског 
царства од 1459. до1912. године. У том периоду, под притиском терора 
и одвођењем у ропство и исламизацијом, српско становништво се 
смањује и расељава према северу, а Албанци се насељавају у плодније 
крајеве из планинске и сиромашне Албаније. Косовски Албанци и 
данас говоре северноалбанским дијалектом. 

Методама присиле, исламизације, терора и политичких прогона, 
све докраја 19. века Албанци масовно прелазе у ислам, а Срби 
делимично. Посебно су сурове репресивне мере спровођене против 
Срба који нису прихватили промену вере. 

После слома турске опсаде Беча, поново долази до буђења 
отпора покореног српског народа. После пораза аустријске војске од 
стране Турака код Качаника 1690. године, у страху од турске одмазде 
почиње највеће исељавање Срба до тада (преко 100.000 душа), под 
вођством патријарха Српске православне цркве Арсенија III 
Чарнојевића. 

На празне српске поседе Турци насељавају лојалне Албанце, 
дајући им плодну земљу и повластице. До 1912. године Турци 
успостављају гранични појас са Србијом састављен од села насељених 
Албанцима. Албанци у Призрену оснивају Прву призренску лигу 10. 
јуна 1878. године. Према истраживању Јована Цвијића, овај простор је 
у периоду од 1876. године, под притиском Турака, напустило око 
176.000 душа. 

Према Начертанију Илије Гарашанина, српска и црногорска 
војска напале су Отоманску државу и у Првом балканском рату 
продиру на КиМ. Српска војска ослобађа Косово и Призрен, а 
црногорска Метохију и Ђаковицу. Српски одреди настављају 
напредовање и у октобру 1912. године заузимају луку Драч. 
Лондонским споразумом из 1913. године територија Косовског вилајета 
Османлијске царевине улази у састав Краљевине Србије, када се 
формира и Кнежевина Албанија, а Србији се одузима излаз на море. 
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Поразивши Српску војску у Првом светском рату 1915. године, 
аустроугарске јединице окупирају северни део Косова, а бугарске 
јединице његов јужни део (Призрен, Приштина, Качаник, Урошевац и 
Гњилане). После пробоја Солунског фронта 1918. године, Косово и 
Метохију ослобађају јединице српске Друге армије и оно касније улази 
у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 

У Другом светском рату, 1941. године, већина косовских 
Албанаца поздравља немачке и италијанске трупе не желећи да се 
прикључе Југословенском ослободилачком покрету, доследно остајући 
увек на страни освајача – тренутно јачих. Након капитулације Италије 
1943. године, Немци окупирају Албанију и Косово и Метохију. Немци 
формирају квислиншку Другу призренску лигу 16. септембра 1943. 
године и Косовски пук који уништава отпор становништва окупатору. 

Све до 1945. године воде се тешке борбе за ослобођење Косова 
и Метохије и тек у марту 1945. године уведена је војна управа за 
подручје Косова и Метохије. Десетог јула 1945. године проглашена је 
Аутономна Косовско-Метохијска област (АКМО) у саставу Народне 
Републике Србије. Данашње границе добила је 1959. године 
проширењем на север, када су делови општине Рашка, насељени 
искључиво српским живљем изузети из састава централне Србије и 
додати као делови општине Лепосавић. Године 1963. АКМО је 
уздигнута на ниво покрајине. После 1961. године, под притиском 
албанских власти, 103.000 Срба и Црногораца прогнано је са простора 
КиМ. 

Након 78 дана бомбардовања, после потписивања Кумановског 
споразума 1999. године, више од 200.000 Срба протерано је са КиМ 
терором тзв. Ослободилачке војске Косова (УЧК или ОВК) и 
самопроглашене државе Косово. Злочини над Србима, без казне, 
настављени су и трају до данас, а ако се не предузму конкретне и 
делотворне мере државе Србије и њених савезника, трајаће док се 
Косово не очисти од Срба. Пример за то је „мартовски погром” Срба, 
српских светиња и српске имовине 17. и 18. марта 2004. године. 

 

ПРАВНЕ ОСНОВЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СУВЕРЕНИТЕТА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НАД СВОЈОМ ПОКРАЈИНОМ 

КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ 

1. Неповредивост државних граница суверених држава као темељни 
принцип међународног поретка који је свака држава обавезна да брани 
свим расположивим ресурсима. 
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2. Од 2000. до 2017. године српске власти су сталним попуштањима и 
уступцима значајно угрозиле државни и правни поредак Републике 
Србије на КиМ, а заузврат су добијали само празна обећања. 

3. Напредак Србије ка чланству у ЕУ директно се условљава 
прихватањем независности самопроглашене квази државе Косово. 
Србија је једина држава која се условљава да се, ради пријема у 
чланство ЕУ, одрекне суверених права на делу своје територије. 

4. Међународни правни поредак пружа заштиту суверенитета и 
територијалног интегритета државе, све док држава, као титулар, не 
одлучи да се доборовољно одрекне тих гаранција (јер се изнуђени 
услови употребом силе и преваре третирају као ништавни). 

5. Формална сагласност матичне државе о промени државноправног 
статуса дела своје територије је коначна, трајна и неопозива одлука и 
не може бити предмет накнадног поништења. Зато се од нас тражи да 
потпишемо правно обавезујући писани споразум. 

6. Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ у члану 135 
прецизира да се тај уговор примењује на територији Србије изузев 
територије КиМ. Такав уговор није требало ратификовати. 

7. Пренос преговора о коначном статусу КиМ из УН у ЕУ извршен 
2010. године је изузетно лош политички потез и његови протагонисти 
морају сносити одговорност. 

8. Савет министара ЕУ усвојиo је 17. марта 2008. године декларацију у 
којој се наводи да је Косово sui generis – јединствен случај, а која је у 
супротности са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 која такав 
термин не познаје. 

9. Резолуције Савета безбедности УН имају предност над свим другим 
међународним споразумима и одлукама. 

10. Европска унија је само за Србију отворила посебно поглавље 35 
које се бави нормализацијом односа са Приштином  док се не 
постигне „свеобухватна нормализација односа између Републике 
Србије и Приштине”. 

11. Европска унија је, мимо Резолуције Савета безбедности УН 1244, 
послала на КиМ своју мисију ЕУЛЕКС која нема легитимитет Савета 
безбедности УН. 

12. Бриселски споразум који је парафиран у априлу 2013. године 
означио је почетак прихватања тзв. косовских институција које су 2008. 
године једнострано прогласиле независност. 
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13. Прихваћено је постојање Устава тзв. Републике Косово, што је 
супротно уставноправном поретку Републике Србије. 

14. Бриселски споразум је почетак гашења и повлачења институција 
државе Србије са КиМ. Косово добија грб и заставу, српски судови и 
тужилаштва интегрисани су у правосудни систем тзв. Косова. Признате 
су дипломе и лична документа тзв. Косова. Почела је узурпација 
државне имовине Републике Србије. Успоставља се граница  тзв. 
гранични прелази, Косово добија међународни позивни број и почиње 
лобирање за пријем у међународне организације и институције. 

 

ПОЛИТИЧКЕ ЧИЊЕНИЦЕ 

1. Албанци на простору КиМ никада нису имали државу. 

2. Албанци имају матичну државу. 

3. Албанци на КиМ увек су били на страни освајача српских земаља. 

4. Освајачи су владали Косовом и Метохијом, некада вековима, некада 
деценијама и годинама и увек су одлазили или бивали отерани у своје 
матичне земље. 

5. Простор КиМ увек је ослобађала српска војска која је била на страни 
ослободилаца против окупатора. 

6. Сваки српски владар се борио свим расположивим средствима за 
КиМ и ниједан није успео да га реши за сва времена. 

7. Албанци су више културних и цивилизацијских добара на КиМ 
уништили него што су створили. 

8. Албанци не могу владати и развијати КиМ као своју државу без 
подршке окупатора и туђих база. 

9. Добронамерни Албанци се прибојавају што их терају да „праве кућу 
на туђој земљи”. 

10. База „Бондстил” је нелегално изграђена на окупираној територији. 

11. НАТО агресија је противправно изведена без сагласности УН, а није 
нападнута ниједна држава чланица НАТО-а. 
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ПРИПРЕМЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈУ 
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ И ОБНОВУ СУВЕРЕНИТЕТА 

СРБИЈЕ НАД СВОЈОМ ПОКРАЈИНОМ 

1. Систематско јачање српских ресурса – безбедносних снага, војно-
одбрамбених снага, логистике, пропаганде, дипломатије, културних 
активности, обезбеђење савезника, припрема становништва, 
оспособљавање државних институција, извлачење испод непосредног 
утицаја ЕУ и НАТО. Коначно стварање националне стратегије 
Републике Србије (са посебним делом за КиМ) која ће се базирати на 
Уставу Републике Србије и Резолуцији СБ УН 1244. 

2. Пружање сваке врсте подршке српском народу на КиМ и подстицање 
и помагање повратка прогнаних. 

3. Народна скупштина Републике Србије мора поништити све 
једностране акте самопроглашених институција Приштине који нису у 
складу са Резолуцијом СБ УН 1244 и Уставом Републике Србије. 

4. Инсистирање на одговорности за ратне злочине почињене над 
српским народом на КиМ. 

5. Заштита државне, друштвене, приватне и црквене имовине на КиМ 
од стране међународних снага, а касније уз помоћ српских 
безбедносних снага. 

6. Канцеларију за Косово и Метохију уздићи на ниво Министарства за 
Косово и Метохију. 

7. По сваку цену држати север КиМ и смањити утицај приштинских 
самопроглашених органа на тај део КиМ. 

8. Србија нема потребе да срља у „коначне и обавезујуће споразуме са 
нелегитимним властима Приштине”. 

9. Полазна претпоставка за очување српских националних интереса на 
КиМ јесте повратак расељених Срба на своја имања. Као пример 
наводимо општину Вучитрн. У 14. веку у општини Вучитрн живело је 
100% Срба. Године 1941. било је 60% Срба, од 1991. године ту је 
живело 7% Срба, а данас је стање вероватно још горе. 

10. Програмом Владе Србије треба предвидети изградњу нових насеља 
тамо где Срби имају формално право на повратак или на стратегијски 
важним локацијама на државном и друштвеном земљишту које 
формално-правно припада Републици Србији. 

11. У новим насељима, сваком домаћинству које се врати на КиМ 
обезбедити кућу и земљу без права на отуђење. 
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12. Општине из централне Србије и Војводине би, као спонзори, 
добили општине на КиМ у којима би помагале развој инфраструктуре и 
индустријских и прерађивачких објеката. 

13. Извршити ревизију незаконито и насилно одузете или под 
притиском и у бесцење продате имовине Срба на КиМ. 

14. Над српским рудницима на КиМ успоставити партнерство или 
концесиони однос са моћним и утицајним државама које су наши 
пријатељи. Свакако би било добро да оне ту имају своје економске 
интересе. 

15. Поништити одлуку којом су три општине централне Србије 
припојене КиМ. 

16. Предвидети могућност изградње заједничке базе Војске Србије и 
Руске Федерације за обуку летачког кадра, оклопно-механизованих и 
артиљеријско-ракетних јединица на одабраној локацији (у Србији за то 
постоји оптимална локација). 

 

ПРЕДЛОЗИ СТАТУСА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ДО 
КОНАЧНОГ РЕШЕЊА 

За прелазно решење стања на КиМ, до коначног решења статуса 
наше покрајине, консултовао сам угледне српске руководиоце са КиМ 
које сам лично познавао. То су људи који најбоље познају стање на 
КиМ, а живели су дуго у заједници са Шиптарима. Они су сачинили 
своју варијанту спровођења Бриселског споразума коју прво треба 
имплементирати у пракси, а затим настављати даље преговоре. 

Синтетизовани материјал обрадио је и доставио ми господин 
Димитрије Љиљак , рођен у селу Велика Река код Вучитрна. Димитрије 
Љиљак је двадесет година био генерални директор Косовско 
Метохијске банке и помоћник стечајног управника над Удруженом 
косовском банком. Ради аутентичности материjал прилажем без 
измена. 

На подлози Устава Републике Србије да је КиМ саставни део 
територије Републике Србије, у складу са декларацијом Народне 
скупштине Републике Србије из новембра 2003. године и обавезама 
Владе Србије на решавању имовинских и других проблема, имајући у 
виду Кумановски споразум од 09.06.1999. године и Резолуцију СБ УН 
1244 о напуштању војних снага Републике Србије територије КиМ и 
уласку страних војних и цивилних снага КФОР и УНМИК, после 
прекида бомбардовања од стране НАТО, прогона народа са КиМ, 
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пљачке и узурпације имовине, друштвене, приватне и акционарске 
имовине, на основу извештаја са разговора у Бечу од 21.02.2002. године 
између представника СР Југославије и УНМИК-а, који извештај је 
саставни документ у допису НБЈ К. Г. бр. 108/2001 године, каснијег 
прогона Срба из марта 2004. године и незаконитог и једностраног 
проглашења тзв. државе Косово из 2008. године, поступања ЕУЛЕКС-а 
уместо УН-а, сталних обећања уласка Републике Србије у ЕУ, 
Бриселског споразума о Заједници српских општина, на бази 
промењених околности у свету и на Балкану и позива председника 
Републике Србије грађанима и институцијама за разговор о КиМ, при 
чињеници да на КиМ сада живи преко 120.000 становника Срба, при 
чињеници да Српска православна црква (СПЦ) није напуштала 
територију КиМ ни током рата 1999. године, ни надаље, при томе да су 
животно искуство и чињенице најбољи аргумент за коначна одређења, 
те да су после 1999. године непосредно вођени бројни разговори о 
имовинским проблемима и опстанку грађана, слободан сам да у овом 
предлогу текста предочим неке битне чињенице које могу допринети 
најбољем избору предлога решења статуса КиМ без било каквог 
фактичког признавања свега што се дуго дешавало, па из реченог 
предлажемо: 

ПРЕЛАЗНО РЕШЕЊЕ статуса Косова и Метохије, положаја 
Српске православне цркве и народа, природних ресурса, имовине, 
организације власти, функције образовања, здравства, правосуђа, 
трговине и развоја. 

 

 1. СЕВЕР КОСОВА И МЕТОХИЈЕ  

У својој целовитости, север КиМ са четири постојеће општине 
је компактан простор, физички природно везан за територију 
Републике Србије и значи такву правно-економску, демографску и 
политичку чињеницу, кроз проток времена, оба светска рата и 1999. 
годину, преко које нико не може прећи. На север КиМ искључиво 
историјско и етничко право полаже Република Србија. 

У наведеном смислу, Народна скупштина Републике Србије 
треба да у свему одбаци политичке и тајне нагодбе о одређивању 
границе  да је граница на Јарињу, јер политички став нигде на свету 
није правни основ стицања имовине, поготово јер границу на том месту 
није потврдио српски народ, Народна скупштина нити Влада Републике 
Србије, а ни конгрес нити пленум Савеза комуниста Југославије (СКЈ). 

Река Ибар и мост у Косовској Митровици одређују природно 
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разграничење територије власништва и поседовања Срба од територије 
живљења Албанаца на начин да је север КиМ саставни део јединствене 
територије Републике Србије. 

Сви Албанци који живе на северу КиМ имали би сва права као 
и Срби. 

За случај потребе, Република Србија ће бранити своје целовите 
интересе и са правом затражити помоћ од првих пет чланица УН и од 
држава које подржавају Резолуцију СБ УН 1244. 

 

2. ЦЕНТРАЛНО КОСОВО И МЕТОХИЈА 

Косметски староседелачки српски народ је на том простору 
провео цело ропство под Османском империјом, а и пре тога, и то је 
доказ његовог историјског и етничког права данас. 

Ову чињеницу употпуњује први турски попис из 1455. године 
који указује на то да Срби имају тапије на своје поседе, да плаћају 
порез, да носе српска имена и да имају своје цркве, и да на том 
простору нема Албанаца. Доказ за то је књига о општем катастарском 
пореском попису штампана у Историјском институту у Сарајеву из 
1972. до 1974. године. 

Етничко право Срба почело је да слаби почетком 19. века, 
односно после Првог српског устанка, када је отпочело досељавање 
читавих породица из Албаније уз помоћ Порте и стравични терор над 
српским народом. Доказ за то је роман „Године ужаса” аутора проф. 
Томе Радосављевића из Лепосавића. 

У склопу реченог, Република Србија се данас нити може нити 
сме одрећи ни историјског ни етничког права, без обзира на то што се 
после Брионског пленума 1966. године предуго ћутало. 

Познато је да је током 1945. године тајном одлуком био 
забрањен повратак Срба из Дренице расељених у Војводини током рата 
1941-1945. године. Касније, после уставних промена 1972-1974. године, 
исељавање Срба се није евидентирало, а запошљавање је било 
условљено националним кључем на штету Срба. То је био 
институционални терор и то у време када Република Србија највише 
издваја у фонд за неразвијена подручја, оснива факултете и финансира 
албанске кадрове. 

Минимум који у преговорима Република Србија мора да захтева 
за Србе на централном КиМ са Грачаницом као главним градом и 
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центром духовности и седиштем епархије СПЦ, у Уједињеним 
нацијама и непосредно од кључних влада Запада и Истока, је управо 
онај исти модел пуне самосталности и независности Срба са КиМ који 
су Албанци имали после уставних промена 1974. године у СФРЈ уз 
здушну подршку и сагласност свих република и покрајине Војводине и 
то: 

- Договорену Заједницу српских општина са седиштем у 
Грачаници и са свим органима власти из редова Срба са КиМ која 
успоставља све облике сарадње са Републиком Србијом; 

- Заједница има свој буџет са изворним приходима од пореза и 
такси, од дотација УН, ЕУ и Републике Србије за текуће и развојне 
расходе и програме; 

- Заједница има главну филијалу Народне банке Србије (НБС) 
са седиштем у Грачаници, има мрежу филијала домаћих и страних 
банака које послују у оквиру закона НБС; 

- Валуте у платном промету и трговинској размени су динар и 
евро, контролу пословања заједнички врше НБС и Народна банка 
Косова (НБК), док извештаје добија надлежно регулаторно тело 
Републике Србије и Косова; 

- Заједница има све облике здравствене заштите и образовања 
са кадровима са КиМ, из Републике Србије и шире; 

- Заједница има своје основно, средње и високо образовање; 

- Заједница има своју независну судску власт, тужилачку и 
полицијску заштиту, као у Републици Србији; 

- Полиција Заједнице обезбеђује заштиту свих грађана на свом 
подручју и границу према Македонији, Црној Гори и Албанији, у 
сарадњи са УНМИК полицијом и КФОР-ом, 

- Царинске послове према Републици Србији врше органи 
Републике Србије, а према другима, послове заједнички врше органи 
Заједнице са царином Косова и УНМИК-ом; 

- Заједница има своје органе и службе за план, урбанизам, 
стамбену изградњу, комуналије, чистоћу, инспекције, пореску управу, 
статистику; 

- Катастар и геодетска служба преузима и врши све послове од 
интереса за грађане, води службену евиденцију права својине и 
сарађује са органима Републике Србије; 
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- На приватним поседима грађана Заједнице налазе се природни 
ресурси  угаљ, вода и друго, које Заједница, уз правичну накнаду, 
може давати страном или домаћем инвеститору зависно од интереса 
Заједнице, 

- Од утврђених резерви угља које се експлоатишу и прерађују у 
електричну енергију, Заједница захвата као свој приход нпр. 10% рудне 
ренте и толико нето утрошене електричне енергије за грађане 
Заједнице. Логика овог захтева је управо историјско и етничко право 
Срба, као и вишегодишња улагања у капацитете за експлоатацију и 
прераду угља, производњу струје и воде. 

 

3. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

Српска православна црква, као очевидац и сведок вишевековног 
ропства, оба велика рата, бомбардовања, злочина и погрома 1999. 
године, у свему се укључује у решавање питање статуса КиМ на начин 
да на основу промењених околности у свету, на Балкану и суседству, 
процени и одреди живот народа будућег времена. 

Положај СПЦ на КиМ није се мењао иако покушаји уклањања 
цркве и народа трају кроз векове. 

Најновији покушаји са УНЕСКО-ом превазилазе и вређају здрав 
разум, понижавају право и правду и сам карактер српског националног 
бића. Зато је улога и значај цркве у статусном решењу КиМ од 
суштинског значаја. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА СТАТУСА КОСОВА И 
МЕТОХИЈЕ 

Од Призренске лиге, преко устаничких борби за ослобођење од 
турског ропства, преко Балканских ратова, Првог и Другог светског 
рата, закључно са ратом и бомбардовањем Републике Србије и КиМ 
1999. године, уз учешће и подршку западних сила, Албанци су 
насиљем, лукавством, демографијом и многим српским слабостима 
освајали физички простор на КиМ и шире. 

Исељавање Срба, уз сваки терор, са продајом земље, главни је 
проблем који је у институцијама државе и партије релативизован до 
мере исмевања здравог разума (случај Мартиновић, Милинчићи у 
Самодрежи код Вучитрна, мати игуманија девичка и многи други), до 
забрањеног повратка исељених Срба са КиМ, са приказима кроз 
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извештаје о исељавању у којима су Срби претварани у релативни број, 
када се клицало братству и јединству и уз ношење штафете младости. 

Са напоменом да је самовласно заузеће земље, шума, речних 
корита, утрина, манастирске земље и шуме, чак и тротоара и олука са 
стамбених зграда, сеоских гробаља, попримило такве размере, а да 
нико није смео да јавно говори о томе  у противном био би прогнан са 
целом породицом и приморан на багателну продају имовине. За оваква 
недела сви су знали и сви ћутали. 

Исељавање је отпочело одмах после Брионског пленума, а 
после уставних промена доживело је кулминацију иако су Албанци 
тада имали своју независну и заокружену републику, као и остале 
чланице СФРЈ. 

Албанци су, дакле, тада имали заменика председника државе, 
самостално судство, полицију, образовање, универзитет, здравство, 
своју Народну банку Косова, свог Гувернера и свој банкарски систем са 
мрежом основних банака у свим већим градовима на КиМ. Ипак, и 
поред изобиља новчаних страних и домаћих средстава, привреда и 
банкарство Косова је почетком 1990. године завршило у потпуном 
колапсу  без средстава за рад, одлазећи у привремене мере и стечај. 

И управо коришћењем праксе уставних промена, како је 
наведено у тексту, и Срби сада морају да добију иста она права и 
институције какве су имали Албанци које је подржавао Запад и све 
републике из састава СФРЈ од 1970. до 1990. године. 

Нови статус Заједнице српских општина на КиМ треба да 
потврде и признају првих пет чланица УН, ЕУ и државе у граничном 
окружењу КиМ. 

Дакле, Заједница српских општина КиМ добија све оне 
атрибуте самосталности без фактичког признавања самопроглашене 
државе Косово и са могућим помирењем, сарадњом, трговином. 

Са напоменом и знањем да је Република Србија основала на 
КиМ образовање и здравство, финансирала и развијала Трепчу, ЕПС, 
Фероникал, Балкан, Ибар-Лепенац, аграр. 

И са знањем да је први шеф УНМИК-а Кушнер, 1999. године, 
својом вољом променио само шеснаест дана стару Резолуцију СБ УН 
1244 и то дана 25.06.1999. године, на начин да државна и друштвена 
имовина СР Југославије и Републике Србије на КиМ прелазе у 
надлежност Косовске агенције за приватизацију. Тиме је легализован 
пут пљачке и узурпације те имовине, с тим да није функционисала 
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никаква правна заштита, а појединачни напори су потискивани. 

Нове околности указују на даљу експанзију Албанаца после 
мартовског погрома 2004. године и после самопроглашења незаконите 
тзв. државе Косово 2008. године, наваљују на УНЕСКО, прете ратом и 
новим погромом, практично траже признање од Републике Србије, а 
тиме и апсолутни излазак на обале реке Мораве и Ибра. И с обзиром на 
бројне имовинске трансакције у своју корист, успостављају нову 
границу Ниш – Крушевац, а у прилог им иде њихова старост од 26 
година и српска од 56 година. 

После 2006. године, добри познаваоци стања код Албанаца 
увиђају њихову нервозу због постепеног мењања светских околности. 
Они постепено губе подршку коју су имали. 

Путеви нафте и гаса, нови путни коридори, пруге, нова 
власништва лука за претовар, указују да се у непосредном окружењу 
дешава много новог које нису очекивали. Велики обим токова роба и 
капитала подразумева плаћање у валутама земаља учесница у трговини 
и инвестицијама, тако да ће досадашња доминација једне валуте све 
више опадати, а тиме и њени политички утицаји и приходи. 

Нова и потенцијална власништва знатно ће утицати на промену 
стања свести и зато могу да погодују свакој сарадњи и помирењу у 
региону. 

Српске преговарачке позиције су квалитетно ојачале, мада не 
сме да се жури као што се то већ једном догодило 1918. године када је 
амерички председник Вилсон исправљао један документ у српску 
корист (излаз на море), али су Срби, по сваку цену, хтели савез Срба, 
Хрвата и Словенаца. 

     Димитрије  Љиљак 

     02.01.2018. године, 

           Краљево 
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ДЕЛФИ МЕТОДА ЗА СТРАТЕГИЈСКО ПРЕДВИЂАЊЕ 

Делфи метода проведена је у два циклуса са три популације 
испитаника: студенти и грађани (укупно 532 учесника) и експертска 
група (17 експерата). 

Након провођења Делфи методе експерти су сагласни да се 
мора сачувати: 

- српски народ на КиМ, 

- културно-историјско благо и верски објекти, 

- целовитост територије КиМ у оквиру Републике Србије. 

Експертско језгро је након истраживања усагласило могуће 
алтернативе, критеријуме и полазну матрицу за доносиоца одлуке – 
створен је модел за вишекритеријумско одлучивање (ВКО) Сваки 
експерт је у ауторском раду дао свој допринос стратегији државе за 
КиМ. 

 

МОДЕЛИ ЗА СТРАТЕГИЈСКО ОДЛУЧИВАЊЕ 

- У стратегијском одлучивању доносилац одлуке и његов 
стручни штаб дужни су да разраде алтернативе. 

- Доносилац одлуке који нема разрађене алтернативе, већ се 
унапред определи за једну, нема више критеријума, па такав доносилац 
одлуке мора да плати сваку цену ради њене реализације. 

- Стратегијске одлуке могу се доносити ad hoc без метода, 
методама за стратегијско предвиђање, вишекритеријумском 
оптимизацијом, секвенцијалним одлучивањем, одлучивањем при 
ризику, конфликту и неодређености-неизвесности (за све методе 
развијени су софтвери). 

- Онај ко учествује у стратегијском одлучивању мора се за то 
оспособити, своје способности коректно користити и борити се да то 
буде прихваћено. 

- Наши ставови биће најлакше прихваћени ако их унапред 
можемо егзактно исказати и квантификовати, па их упоредити са 
другима и извршити избор. 

- Стратегијско одлучивање укључује: научно предвиђање, 
процену вероватноће реализације (или математичко очекивање), 
показатеље успешности и стратегијско планирање. 
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- Добра управљачка стратегија мора одражавати интересе 
целине. Она онда има шансе да систем изведе из невоља или да 
предупреди да систем не дође у нежељено стање. 

 

АЛТЕРНАТИВЕ ДОНОСИОЦА ОДЛУКЕ (А) 

A1 
Резолуција СБ УН 1244  Косово је део Србије под 
привременом контролом Уједињених нација. 

A2 

Србија задржава суверенитет и контролу границе према 
Албанији, Црној Гори и Македонији; Албанци задржавају 
аутономију и формирају своју Заједницу општина без 
државних атрибута и граница. 

A3 
Србија попушта пред западним уценама и испуњава наметнута 
решења без потписивања обавезујућих докумената. 

A4 

Србија припрема војску и савезнике за ослобађање КиМ у 
датим историјским условима, а простор КиМ третира као 
привремено запоседнуту територију (ПЗТ), односно део 
државне територије Републике Србије под окупацијом. Након 
тога следи организован повратак прогнаних Срба на КиМ. 

A5 
Српско руководство потписује обавезујуће документе под 
притиском и даје легитимитет сецесионистичкој творевини да 
постане држава (а затим и члан међународних институција). 

A6 
Србија води преговоре и дијалог са Приштином и западним 
освајачима, али не прихвата уцене и одржава стање без нових 
уступака. 

КРИТЕРИЈУМИ (К) 

K1 Србија остварује суверенитет над својом територијом. 

K2 
Србија и српски народ располажу државном и приватном 
имовином. 

K3 Србија штити културно и историјско наслеђе на КиМ. 

K4 
Србија због војне интервенције трпи губитке у људству и 
материјална разарања. 

K5 Србија има међународну подршку у оквиру ОУН. 

K6 Србија добија санкције и међународну изолацију. 

K7 Србија има савезнике за борбу и дипломатију. 
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ОЦЕНА РЕЛАТИВНЕ ВАЖНОСТИ (ОРВ)  
И УТИЦАЈ КРИТЕРИЈУМА НА АЛТЕРНАТИВУ 

Оцена релативне важности критеријума (ОРВ): 1–3. Утицај 
критеријума на алтернативу: (+) или (-).  

3+К1 Србија остварује суверенитет над својом територијом. 

2+К2 Србија и српски народ располажу државном и приватном 
имовином. 

2+К3 Србија штити културно и историјско наслеђе на КиМ.  

3-К4 Србија због војне интервенције трпи губитке у људству и 
материјална разарања. 

1+К5 Србија има међународну подршку у оквиру ОУН. 

2-К6 Србија добија санкције и међународну изолацију. 

2+K7 Србија има савезнике за борбу и дипломатију.  

 

 

 

ПОЧЕТНА ТАБЕЛА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 

 
                Ј 

                 I 

К Р И Т Е Р И Ј У М И 

K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 

А
Л

Т
Е

Р
Н

А
Т

И
В

Е
 

A-1 8 8 7 2 9 1 9 
A-2 10 9 8 3 8 4 8 
A-3 3 2 3 2 5 2 4 
A-4 10 8 6 8 10 6 8 
A-5 1 1 3 9 2 1 3 
A-6 7 3 5 6 7 2 7 

ОЦЕНА РЕЛАТИВНЕ 
ВАЖНОСТИ К - Ј 3 2 2 3 1 2 2 

УТИЦАЈ К - Ј НА 
ОДЛУКУ + + + - + - + 
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ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА ОПТИМИЗАЦИЈА И 
РАНГИРАЊЕ 

(методе вишеатрибутивног одлучивања и професионални 
верификовани софтвер ВАО) 

ПАРЦИЈАЛНИ ПОРЕДАК 
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ПОЛИГОН ПОРЕТКА АЛТЕРНАТИВА 
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МРЕЖНИ ПРИКАЗ ПОРЕТКА АЛТЕРНАТИВА 

 

ПОТПУНИ ПОРЕДАК АЛТЕРНАТИВА 
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УТИЦАЈ КРИТЕРИЈУМА НА АЛТЕРНАТИВЕ 
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ПРИКАЗ АЛТЕРНАТИВА И ОДЛУКЕ У КООРДИНАТНОМ 
СИСТЕМУ 

(идеално решење је у првом квадранту) 
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ВИЗУЕЛНИ ИНТЕРВАЛИ СТАБИЛНОСТИ 
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СИМУЛАЦИЈА УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ КРИТЕРИЈУМА 
НА АЛТЕРНАТИВЕ - ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНОСТИ 

РЕШЕЊА 

 

ОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ АЛТЕРНАТИВЕ 
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ОПТИМАЛНО КОМПРОМИСНО РЕШЕЊЕ 

ПОРЕДАК АЛТЕРНАТИВА (А1, А2, А4, А6, А3, А5) 

Након вишекритеријумске оптимизације и рангирања 
алтернатива, доносиоцу одлуке препоручује се следеће компромисно 
решење: 

АЛТЕРНАТИВЕ ПРИХВАТЉИВЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ: 

- Најбоља алтернатива је А1 (БОРИТИ СЕ ЗА ДОСЛЕДНО 
СПРОВОЂЕЊЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ СБ УН 1244). 

- Прихватљива алтернатива је А2 (АУТОНОМИЈА И 
ЗАЈЕДНИЦА АЛБАНСКИХ ОПШТИНА БЕЗ ДРЖАВНИХ 
АТРИБУТА И ГРАНИЦА). 

- Треба узети у обзир за одлучивање и припремити се за 
алтернативу А4 (ВОЈНА ОПЦИЈА). 

НЕПОВОЉНЕ АЛТЕРНАТИВЕ су А6 и А3 и не препоручују 
се. 

- Најнеповољнија алтернатива је А5 и препоручује се 
одбацивање. 

ПРЕЛАЗНО РЕШЕЊЕ ЗА КиМ: Да се у потпуности 
имплементира Бриселски споразум, а затим наставе преговори. 

Па, чије је онда Косово и Метохија? Наши западни партнери 
знају чије је Косово и Метохија. 
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Легенда: 

 Цркве 

 Манастири 

 Испоснице 
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Ми знамо чије је КиМ 

Епархија Рашко - Призренска 
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КАКО ЕВЕНТУАЛНИ БУДУЋИ ГОСПОДАРИ КОСОВА И 
МЕТОХИЈЕ ПОШТУЈУ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И 

ИСТОРИЈСКЕ СПОМЕНИКЕ 

Уништени и демолирани манастири и цркве на КиМ 
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ЗАКЉУЧАК 

Зашто се намеће хитно решавање статуса КиМ? Да би се 
прешло на следећу фазу – обавезујући споразум са Републиком 
Хрватском. Ту нас чекају нови стратегијски изазови. Хрватска је 
чланица ЕУ и НАТО. 

Своје стратегијске одлуке НАТО доноси научно коректно и 
проводи их упорно. Неке одлуке (ЦИА и БНД) донете су још 1977. 
године. Једна од одлука НАТО-а из 1977. године је да се Србима не 
може дозволити контрола обе обале Дунава. Ако Хрватска пређе Дунав, 
будући да има претензије на 110 км2 српске територије, онда вероватно 
тај простор неће обрађивати славонски сељаци (пола Славоније је 
необрађено). То је потенцијално нова НАТО база у нашој северној 
покрајини, а затим следи даље остварење НАТО стратегије. 

Ми као православна и праведна нација никада не смемо 
прихватити од хегемона наметнуту тренутну реалност да сила има 
предност над правом. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Боровић, С., Милићевић, М., Збирка задатака из одабраних 
области операционих истраживања, Медија центар Одбрана, 
Београд, 2001. 

2. Ђедовић, Б., Надовеза, Б., Квантитативне методе у менаџменту, 
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд, 2008. 

3. Заветници, промотивни скупови. 

4. Историја Србије, треће издање, Нови Сад, 2014. 

5. Николић, И., Боровић, С., Вишекритеријумска оптимизација: 
методе, примена у логистици, софтвер, Центар војних школа 
Војске Југославије, Београд, 1996. 

6. Чупић, М., Сукновић, М., Одлучивање, ФОН, Београд, 2010. 

7. Шарић, Г., Вечни рат  Срби у тајним архивама Ватикана, 
Београд, предавање одржано 14.12.2017. 

8. http://www.srpski-despot.com/detalj.aspx?object=220 

9. Извор: 
https://www.pinterest.com/pin/489062840760841604/приступ:15.02.20
18. 
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Божидар Форца1 
Радомир Кoвачевић2 
Јасмина Андрић3 
 

НЕУТЕМЕЉЕНОСТ ОПРЕЧНИХ СТАВОВА У ВЕЗИ СА 
НАТО АГРЕСИЈОМ НА СР ЈУГОСЛАВИЈУ 

1999. ГOДИНЕ 

Сажетак: Распад бивше СФР Југославије, који није довршен на 
простору Републике Србије, одвијао се у грађанском рату, мирним 
раздруживањем појединих република и НАТО агресијом на СР 
Југославију 1999. године. Из разних, пре свега прагматичних разлога, о 
НАТО агресији на СР Југославију постоје бројни опречни ставови, 
међу којима се издвајају два. Први је тзв. дилема о томе да ли се ради о 
агресији или хуманитарној интервенцији. Други пример сукобљавања 
мишљења присутан у литератури су контроверзе у вези са коришћењем 
муниције са осиромашеним уранијумом од стране НАТО ефектива. 
Овај рад је покушај да се на научни начин докаже да су наведена 
спорења непотребна, односно да је војна интервенција НАТО-а на СР 
Југославију класичан пример агресије, као и да је коришћење муниције 
са осиромашеним уранијумом противно међународним конвенцијама, 
те да изазива врло штетне последице по здравље људи и животну 
средину. Рад је настао као производ одвојених истраживачких 
подухвата коаутора текста, у оквиру функција које су обављали током и 
након НАТО агресије на СР Југославију 1999. године. Полазна, 
заснивајућа хипотеза гласи: Међународно право важи онолико колико 
дозволе велике силе. Три разрађујуће хипотезе гласе: 1) Инсистирање 
на правди и праву је потребно због искустава, 2) Инсистирање на праву 
и правди је потребно због историје и 3) Инсистирање на праву и правди 
је потребно због истине. 

Кључне речи: НАТО, СР Југославија, агресија, осиромашени уранијум. 
 

 
                                                 
1 Проф. др Божидар Форца, генерал-мајор у пензији, Факултет за пословне 
студије и право, Беoград. 
2 Проф. др Радoмир Кoвачевић, Клинички центар Србије, Институт за 
медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“, Београд.  
3 Јасмина Андрић, мастер, Истраживачки центар за oдбрану и безбедност, 
Београд. 
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УВОД 

Након рушења Берлинског зида као симбола распада 
биполаризма у међународним односима, на кључном геопростору света 
– Евроазији, догодиле су се у историји незабележене промене које 
модерна наука именује као дезинтеграциони и интеграциони процеси. 
Кључни дезинтеграциони процеси јесу: 1) распад Варшавског уговора, 
2) распад највеће државе света – СССР-а и 3) разбијање СФР 
Југославије. У најзначајније интеграционе процесе сврставају се: 1) 
опстанак и ширење политичко-војног пакта НАТО и 2) формирање и 
ширење Европске уније (ЕУ). 

Први се, након рушења Берлинског зида, снашао „победник” 
Хладног рата – САД, које, зарад васпoстављања сoпствених глобалних 
интереса, обезбеђују опстанак НАТО-а, као инструмента сопствених 
униполаристичких тенденција. Сједињене Америчке Државе 
подржавају и ширење ЕУ, као свог природног савезника. У 
васпостављању међународног унипoларног поретка типа Pax 
Americana, САД примењују разноврсне методе, међу којима је и 
„дисциплиновање” држава које се том поретку не прилагођавају. Међу 
таквим државама које Запад, на челу са САД, оцењује као 
недисциплиноване, налази се и СР Југославија, као остатак већ 
разбијене СФР Југославије. Након тзв. мировних конференција о 
Југославији које су биле унапред осуђене на пропаст, НАТО, на челу са 
САД, предузима 1999. године општи напад на СР Југославију (СРЈ) 
који обухвата и примену оружане силе. Индикативно, тај напад на СРЈ 
одвија се у години у којој НАТО обележава 50 година свог постојања. 
Оружани напад на СРЈ који изводи 19 тадашњих чланица НАТО-а, 
спроводи се на основу једностране одлуке водећих земаља Алијансе и 
мимо мандата Савета безбедности Уједињених нација. 

У оружаном нападу на СРЈ који је трајао 78 дана, НАТО 
демонстрира своју моћ, примењујући стратегију вишедимензионалних 
операција против једне урушене, мале и државе која, свима је јасно, 
нема снагу да му се супростави. Напад на СРЈ јесте прва војна 
интервенција Алијансе изван северноатлантског простора утврђеног у 
Вашингтонском споразуму 1949. године. Оружана интервенција НАТО-
а на СРЈ, током њеног догађања, али и после 19 година, остала је 
спорна по питању њене квалификације. Та квалификација сеже од 
карактера класичне агресије, како је види дефиниција Организације 
Уједињених нација у Резолуцији Генералне скупштине УН број 3314 из 
1974. године, до негирања такве квалификације и свођења на 
хуманитарну интервенцију. Свакако, заговорници различитих 
квалификација имају сопствене разлоге за различите приступе нападу 
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НАТО-а на СРЈ, који су, пре свега, саставни део њихових сопствених 
интереса, али и притисака које на неке од њих врше водеће земље 
Алијансе. Током оружаног напада на СРЈ, НАТО је, између осталог, 
користио и муницију са осиромашеним уранијумом. Последице дејства 
те муниције, такође, постају тачка спорења стране и домаће јавности, 
по питању њене штете по здравље људи и животну средину. 

Овај рад, на бази научног истраживања, покушава да покаже 
неутемељеност и непотребност опречних мишљења о два основна 
питања напада НАТО-а на СРЈ 1999. године: 1) Да ли је то била 
агресија или није? и 2) Да ли је муниција са осиромашеним уранијумом 
штетна по људско здравље и животну средину? 

 

ОПРЕЧНА МИШЉЕЊА О НАТО АГРЕСИЈИ 
НА СР ЈУГОСЛАВИЈУ 

Напад НАТО-а на СР Југославију, у светлу трагања за 
одговором на питање да ли је то била агресија, како је поима 
Резолуција Генералне скупштине УН 3314, потребно је посматрати у 
ширем контексту међународних односа последње деценије 20. века. 

 

1. Карактеристике међународних односа последње деценије 20. века 

Сматра се да је „амерички експанзионизам”, односно три 
покушаја стварања „новог светског поретка” у 20. веку, почео у доба 
председника Вудроа Вилсона4 (након Првог светског рата), да се 
„утишао” у доба „велике кризе” тридесетих година прошлог века, 
поново појавио у доба председника Рузвелта (у току Другог светског 
рата) и од тада непрекидно траје, те да врхунац достиже након распада 
СССР-а5. При томе, различити су аспекти вредновања тог 
експанзионизма. 

                                                 
4 „Ако не желимо да се економски угушимо, ми морамо наћи наш пут и наше 
место у великој светској међународној размени... несавладива енергија нације 
мора бити ослобођена да би се омогућило трговинско освајање света.” 
(председник САД – Вудро Вилсон (у) Клер, Мичел, Рат коме нема краја, ВИЗ, 
Београд, 1975, стр. 32.) 
5 Проф. др Смиља Аврамов сматра да је синтагму „нови светски поредак”, као 
синоним за победу САД у „хладном рату” која је извојевана посредством 
америчког лидерства, први употребио амерички председник Џорџ Буш, 
наводећи податак да је тај термин у току рата у Персијском заливу, председник 
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Професор др Смиља Аврамов, анализирајући три „америчке 
победе” (Први и Други светски и тзв. хладни рат), тврди: „Несумњиво 
је да је у политици Вилсона и Рузвелта било хегемонистичких 
амбиција, али су та два државника била свесна да хегемонизам на 
светском тржишту идеја мора бити заоденут моралним начелима. У 
Бушовој политици, насупрот томе, тријумфовала је гола сила...”.6 
Позицију САД, након престанка „хладног рата” и њихову тежњу за 
доминацијом, др Смиља Аврамов квалификује на следећи начин: 
„Доминантна категорија Бушовог концепта „новог светског поретка” 
остаје сила, као што је била у доба хладног рата; само уместо 
равнотеже силе, на релацији Исток – Запад појављује се САД као 
суперего, у смислу захтева за апсолутном супермацијом, 
неприкосновеним ауторитетом на међународној сцени, без икаквог 
ослонца на правне или моралне норме у политици Бушове и 
Клинтонове администрације, колективно кажњавање недужног народа 
у виду тзв. санкција, застрашивање и претње, представљају стратегију 
глобалне хегемоније”.7 Теоријску претпоставку или основу „новог 
светског поретка” са доминацијом једне силе – САД, др Смиља 
Аврамов приписује, првенствено, делима Френсиса Фукујаме, који 
сматра да је човечанство достигло свој врхунац развоја у либералној 
демократији капиталистичког света у „најдемократскијој земљи” – 
САД, што поменути аутор сматра „крајем историје” (крај идеолошке 
борбе, а не крај историјских догађаја, прим. С. А.).8 

Академик Андреј Митровић сматра да је тадашњи наступ САД, 
у ствари, у традицији наступања те земље у 20. веку, од В. Вилсона, 
преко Ф. Д. Рузвелта до Џ. Буша (старији) и закључује да САД сматрају 
себе предводником либералног света, што је у складу са њиховом 
политичком и привредном снагом, самосвешћу, настанку и целини и 
континуитету њихове историје.9 

Професор др Ранко Петковић је тврдио: „Аргументовано се 
може поткрепити теза да свет иде у правцу успостављања униполарног 
система, на чијем ће се командном месту налазити САД... (које су) 
изашле као победник из блоковске конфронтације... пошто је Источни 

                                                                                                                   
Буш употребио 42 пута. (Аврамов, Смиља, Постхеројски рат запада против 
Југославије, ИДИ, Ветерник, 1997, стр. 47). 
6 Смиља Аврамов, Постхеројски раш Запада против Југославије, ИДИ, 
Ветерник, 1997, стр. 53. 
7 Исто. 
8 Исто, стр. 69-73. 
9 Андреј Митровић, „Проблеми света 'новог светског поретка'”, Нови светски 
поредак и политика одбране СРЈ, СМО, 1993, стр. 36-37. 
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блок доживео слом... па се сада ништа на свету не може догодити без 
САД или против њих, без обзира на то што су у свом спектакуларном 
економском и технолошком развоју достигле зенит, после чега би 
требало очекивати њихово реално опадање у односу на друге центре 
економске моћи...”10. У свом делу „Југославија и свет у постбиполарној 
ери”, проф. др Петковић, као чињенице које дефинишу САД једином 
преосталом суперсилом, наводи: (1) у Уједињеним нацијама... пресудна 
реч припада САД; (2) хегемони положај САД у НАТО... ниједна сила 
не доводи у питање; (3) САД су неприкосновени арбитар у решавању 
свих кризних ситуација у свету и (4) све велике светске силе налазе се у 
савезничким или партнерским односима са САД, избегавајући било 
какву конфронтацију са њима11. Међутим, проф. др Петковић закључује 
да би било погрешно категорички, без резерви, тврдити да живимо у 
униполарном светском поретку, јер су и САД, силом прилика, упућене 
да се консултују са Европом и Јапаном, а када Русија и Кина „стану на 
своје ноге”, свет ће се кретати ка мултиполаризму.12 

Полазећи од хипотезе о (не)постојању „новог светског поретка” 
и наводећи многе аргументе за и против, као и разне теорије, проф. др 
Момир Стојковић закључује: „Идеја и тежња за успостављањем „новог 
светског поретка” израз су интереса САД да настале промене у 
односима снага (у своју корист) претворе у униполарни систем 
међународних односа коришћењем своје предоминантне позиције силе 
која располаже са највише извора моћи, а тиме и утицаја на 
међународна кретања...”13 

За једног од утемељивача америчке науке о међународним 
односима Оливер Потежица сматра Роберта Штрауса Ипеа, који је још 
средином 20. века тврдио да је за САД „најважније питање унификација 
глобуса под вођством те земље...”14. Ипе је тврдио да америчка 
федеративна моћ почива на три стуба: прво, саме САД, de facto, 
контролишу западну хемисферу и регион Пацифика; друго, оне се 
налазе на челу америчко европске алијансе; и треће, оне имају водећу 
улогу у Уједињеним нациjама.15 

                                                 
10 Исто, стр. 47. 
11 Ранко Петковић, Југославија и свет у постбиполарној ери, Међународна 
политика, Београд, 1998, стр. 8. 
12 Исто, стр. 8-9. 
13 Цитирано дело СМО, Ibidem, стр. 41 - 70. 
14 Исто, стр. 94. 
15 Исто, стр. 96. 
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Осврћући се на историјат и почетак америчког хегемонизма и 
наводећи да је структуру „новог светског поретка” најпотпуније 
приказао Ричард Гарднер (април 1974.), публициста Драгош Калајић 
закључује: „... Из свих светских и осталих ратова које је покретала 
америчка политика и у којима је учествовала њена војна сила – 
привреда и економија САД излазиле су спектакуларно и спасоносно 
обогаћене, а скоро редовно им је претходила дубока криза”16. 

Наводећи да је циљ америчке стратегије – доминација у „новом 
светском поретку”, др Миланко Зорић апострофира документ 
Пентагона „Упутство за планирање одбране” (март 1992.) у којем се 
САД позивају, измећу осталог, да: (1) Осигурају да се у бившем СССР-
у, нити било где другде, не појави нека ривалска суперсила; (2) 
онемогуће развијеним индустријским земљама, као што су Немачка и 
Јапан да баце изазов америчком вођству; (3) употребе војну силу, ако је 
потребно, да би се спречило ширење нуклеарног и другог оружја за 
масовно уништавање; (4) запрете одмаздом против било које земље која 
примени такво оружjе...17 

Академик Михајло Марковић, о природи „новог светског 
поретка” каже: „У ствари, основна карактеристика „новог светског 
поретка” јесте успостављање над читавим светом трајне доминације 
преостале суперсиле – САД, и њених савезника – групе развијених 
земаља Запада”18. При томе, слично као и проф. др С. Аврамов, као 
идеолошку  основу тог „новог светског поретка”, академик Марковић 
сматра традиционални либерализам.19 Међутим, за разлику од С. 
Аврамов, академик Марковић тврди да је дошло до промене метода 
продирања и доминације, тј. да је агресију војном силом заменило тзв. 
унутрашње слабљење и разбијање „комбиновањем неколико метода 
веће суптилности и посредности, нижег интензитета и дужег трајања, 
од којих се нарочито издваја један: подстицање етничких сукоба... На 
тај начин силе „новог светског поретка” успеле су да разбију три 
вишенационалне земље које су постојале у источној Европи: СССР, 
СФР Југославију и Чехословачку”20. И академик М. Марковић 
анализира почетке америчке хегемоније у 20. веку, апострофирајући 
делове из књиге Х. Кисинџера „Дипломатија”, наводећи да је од В. 
Вилсона преко Рузвелта и Трумана, Америка са Џ. Бушом по трећи пут 

                                                 
16 Исто, стр. 99-104. 
17 Исто, стр. 226. 
18 Михајло Марковић, „Фашизам и 'нови светски поредак'”, Војно дело, бр. 
3/95, стр. 62. 
19 Исто. 
20 Исто, стр. 63. 
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у овом веку најавила своју намеру да изгради нови светски поредак 
примењујући своје домаће вредности на свет у целини.21 Ипак, 
академик М. Марковић сматра да униполаризам нема перспективу и 
закључује да „изгледи за успех тог пројекта („нови светски поредак”, 
прим. Б. Ф.) нису превише добри, и то из следећих разлога: Прво, цео 
тај подухват је лишен моралне основе. Друго, тамо где је видљив 
цинизам, лицемерје и груб, себичан материјални интерес недостаје 
мотивација за масовно ангажовање, за преузимање великих ризика и за 
лично ангажовање. Треће, изгледи су мали да ће једина постојећа 
суперсила успети да очува тај статус. Истиче време у којем влада 
несумњива хегемонија САД... Четврто, и најважнији разлог за велику 
скепсу у погледу будућности онога што је Буш назвао, а Кисинџер 
анализирао под именом „нови светски поредак” јесу велике, релативно 
скривене слабости иза застрашујуће моћне фасаде водеће суперсиле 
света... редовни годишњи дефицит САД од око 300 милијарди долара, 
превелики увоз и потрошња, недовољна производња и извоз. Трка у 
нуклеарном наоружавању је уништила СССР, али је и исцрпла САД. 
Унутрашњи дуг од око 4.000 милијарди долара прети стабилности 
целокупног финансијског система... систем школства, саобраћаја, 
проблеми великих градова, пораст криминала и наркоманија заиста 
остављају утисак да се Америка „распада”. Најзад, та водећа војничка 
сила света, после болног пораза у Вијетнаму, тешко подноси губитак 
неколико десетина људских живота”22. 

Руски академик Јелена Гускова сматра да су САД, почетком 90-
тих година 20. века, преко свог инструмента моћи – НАТО, концепцију 
тзв. управљања кризама претвориле у систем управљања светом.23 

Дакле, може се, без претензија, закључити да су САД, неспорно, 
економски и војно, најмоћнија земља с краја 20. века. Те две „полуге” – 
економија и војна моћ, уз јасно дефинисан циљ24 – владати светом, и 
медијску кампању, доносе и политичку моћ, односно утицај у 
међународној заједници на глобалном плану. Стога, након престанка 
биполаризма, САД су успеле да инструментализују званичну ОУН и у 

                                                 
21 Исто, стр. 64-65. 
22 Исто, стр. 73-74. 
23 Јелена Гускова, Југославија као полигон испробавања нових метода НАТО-
вске концепције „Управљања кризама”: Лекција за Русију, излагање на 
међународном симпозијуму о агресији НАТО на СР Југославију, одржаном у 
Београду, марта 2000. године. 
24 „Да би једна политика била ефективна, мора да садржи: (1) јасне циљеве; (2) 
одговарајућу војну силу и (3) материјална средства”. (Аврамов, Смиља, Ibidem, 
стр. 176). 
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постојећем вакууму у међународним односима преузму лидерску 
позицију. Стратези САД и даље ће тражити методе и начине за 
задржавање доминације, онемогућавајући било којој земљи или 
коалицији да ту доминацију оспори или угрози. У том смислу, Збигњев 
Бжежински, у свом делу „Велика шаховска табла: Амерички примат и 
његови геостратегијски императиви” даје пројекцију времена које 
долази и у којем ће САД, као једина права светска сила (по његовом 
мишљењу), имати доминантну, а тиме и најодговорнију улогу. При 
томе, шире анализирајући зашто су током историје пропадале 
хегемоније (Рим, Кина, Монголија и друге), као основне одлучујуће 
домене глобалне моћи САД као новог и трајног хегемона, Бжежински 
наводи: (1) војну; (2) економску; (3) технолошку и (4) културну моћ.25 

Очигледно, тада један од најутицајнијих и најугледнијих 
аналитичара међународних односа и бивши високи функционер 
америчке администрације, Бжежински, повезао је све релевантне 
чиниоце који пресудно утичу на даљу доминацију САД у светским 
размерама. Посебно је индикативан његов став према стратегијском 
партнерству САД са Русијом, које је метафорично исказано на следећи 
начин: „За сада је „зрело стратегијско партнерство” САД са Русијом 
нереално, јер је Русија још увек „преслаба да буде партнер САД, али 
прејака да буде само пацијент”. Америка није склона да дели глобалну 
моћ са Русијом, чак и ако би то желела. Разлози су у томе што је Русија 
преслаба и девастирана (опустошена, прим. Б. Ф.)”. Једна од основних 
полуга која треба да обезбеди доминацију САД у свету, по мишљењу 
Бжежинског, јесте НАТО. Прилагођавање НАТО-а новим условима, 
Бжежински види у формули: „један хегемон плус вазали”.26 

На 50. годишњицу формирања НАТО-а (1999. година), врх 
Алијансе доноси одлуку да изврши општи напад на СР Југославију, 
првенствено војну кампању, због тобожње хуманитарне катастрофе 
албанског живља која се догађа на Косову и Метохији, а услед 
активности које спроводе власти СРЈ. Оружани напад НАТО-а на СРЈ, 
без мандата Савета безбедности УН, отпочео је 24. марта 1999. године. 

2. Правни аспект агресије 

Агресивни ратови су константа у развоју човечанства, које и 
само, као свој неизоставни део, има веома дугу „ратну историју”, али 
супротно овоме, инкриминисање агресивних ратова, односно њихово 

                                                 
25 Збигњев Бжежински, Велика шаховска табла, Романов, Београд, 2001, стр. 
27-28. 
26 Исто. 
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дефинисање као посебног кривичног дела, ипак нема дугу историју. 
Тек у 20. веку, након завршетка Првог светског рата, термин „агресија” 
је по први пут употребљен у једном званичном међународном правном 
акту. Било је то у Версајском мировном уговору из 1919. године којим 
је основан специјални трибунал за суђење немачком цару Вилхелму II, 
међутим, како је цар избегао у Холандију која је одбила да га изручи, 
до овог суђења никада није ни дошло.27 Треба скренути пажњу на 
чињеницу да намера твораца овог уговора није била да се немачки 
кајзер оптужи за извршену агресију, већ за „кршење међународног 
морала и светости међународних уговора”, па поједини аутори ову 
одредбу означавају као норму која нема правни карактер у 
материјалном смислу, већ само у формалном. Разлог за то лежи у 
чињеници да агресија никада пре није била проглашена за међународно 
кривично дело нити се икада некоме судило по том основу, па би 
суђење немачком кајзеру за агресију представљало суђење применом 
ретроактивног закона (ex post facto), што је било неприхватљиво.  

Да би се онемогућило да будући учиниоци кривичног дела 
агресије остану некажњени, договорено је да се у скорије време 
приступи дефинисању овог кривичног дела и прописивању санкција за 
исто. Од тада, па до Другог светског рата, Лига народа и поједине 
државе Европе покушавају да детерминишу агресију, а познате 
покушаје налазимо у: 1) Пакту Друштва народа из 1920. године, члан 
10, 2) Локарно споразумима из 1925. године (Немачка, Белгија, 
Француска, Велика Британија и Италија), 3) Келог – Брајановом пакту 
из 1928. године, који су првобитно потписале Француска и САД, а 
касније и готово све државе света (осим Аргентине, Боливије, Ел 
Салвадора и Уругваја) и који се односио на општу забрану рата, 4) 
предлогу декларације коју је поднео СССР на конференцији о 
разоружању 1933. године, који је садржао и одредбе о агресији, али је 
одбачен.28 

Почетком Другог светског рата и непосредно након њега, 
евидентни су покушаји међународне заједнице да се правно 
детерминише агресија. У одвојеним суђењима нацистима непосредно 
након Другог светског рата (Нирнбершки процес, суђење сила 

                                                 
27 Benjamin B. Ferencz, “The Crime of Aggression“, in: Gabrielle McDonald Kirk, 
Olivia Swaak-Goldman (eds.), Substantive and Procedural Aspects of International 
Criminal Law: Commentary, Volume I, Kluwer Law International, The Hague, 
2000, pp. 38-40. 
28 Милош Миловановић, Кривично дело агресије између консензуса и 
оспоравања, Међународно право 1, Београд, 2011. 
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победница и суђење у Токију) одбијане су тужбе за агресију, али су и 
изрицане пресуде за кривично дело – агресија.  

Повеља УН (1945.) не користи речи „рат” или „агресија”, већ се 
забрањује „претња или употреба силе”. Сматра се да је ово знатно 
напредније решење, јер управо употреба силе означава суштину рата, а 
с друге стране, онемогућава се и да сукоби који нису означени као 
„рат” буду изузети од домашаја ове одредбе, као што је то био случај са 
једном одредбом Келог  Брајановог пакта. Контролни механизам 
поштовања забране рата који уводи Повеља УН је следећи: (1) државе 
су обавезне да се уздрже од употребе или претње силом (члан 2. 
Повеље), као и да све спорове реше мирним путем (члан 3.); (2) у 
случају употребе силе Савет безбедности УН је овлашћен да утврди 
претњу миру, кршење мира или акт агресије и да утврди које су мере 
потребне да се предузму да би се повратио међународни мир и 
сигурност (члан 39. Повеље) и (3) државе су у обавези да поштују и 
изврше одлуке Савета безбедности. Утврђивање „претње миру, кршења 
мира и аката агресије” од стране Савета безбедности представљало је 
ново решење које је правдано тиме да се у оквиру Повеље УН не може 
усвојити дефиниција агресије која би покривала све могуће случајеве и 
да би било најбоље да постојање аката агресије утврђује управо Савет 
безбедности. Повеља предвиђа и три изузетка од правила забране силе: 
(1) мере које предузима Савет безбедности, (2) индивидуалну и 
колективну самоодбрану (члан 51. Повеље) и (3) мере против држава 
које су за време Другог светског рата биле у непријатељском табору 
(мера привременог карактера прописана чланом 107., с обзиром на то 
да је Повеља донета пре окончања рата).29 

Како је време пролазило светска јавност је убрзо увидела да ће 
право вета сталних чланица Савета безбедности УН паралисати ово 
тело када буде требало да се изјасни о (не)постојању агресије на основу 
члана 39. Повеље УН. Наиме, стална чланица СБ УН која је извршила 
или планира извршење агресије или је у савезу или пријатељским 
односима са агресором, може употребити право вета и тиме 
онемогућити СБ да донесе одлуку о постојању агресије у конкретном 
случају, чиме овај злочин остаје некажњен! Када је 1950. године након 
инвазије Северне Кореје на Јужну Кореју „паралисан” рад СБ по овом 
питању (СССР је захтевао да се помоћ коју су САД пружиле Јужној 
Кореји означи као агресија), многе државе чланице УН су почеле да 
захтевају што хитније дефинисање агресије, како би СБ пред собом 
имао јасне критеријуме при одлучивању о агресији и како право вета не 

                                                 
29 Исто. 
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би могло више да се злоупотребљава. Први предлог је начинио СССР 
који је Генералној скупштини УН исте године поднео на усвајање свој 
предлог дефиниције агресије из 1933. године. Скупштина је овај 
предлог проследила Комисији за међународно право, која није успела 
да постигне договор о предложеној дефиницији. Увидевши 
немогућност доношења дефиниције агресије од стране Комисије за 
међународно право, Генерална скупштина УН је наредних година у 
неколико наврата оснивала нове комисије које су се бавиле овим 
питањем: (1) 1952. године Резолуцијом бр. 688 формиран је Први 
специјални комитет за питања дефиниције агресије кога је чинило 
петнаест држава; (2) 1954. године доношењем Резолуције бр. 895 
именован је Други специјални комитет од осамнаест чланова (тадашња 
Југославија била је члан овог комитета), а 1957. године Резолуцијом бр. 
1181 захтевано је од Генералног секретара УН да прибави мишљења 
новоприступљених држава чланица УН, како би се и оне укључиле у 
рад овог комитета; (3) 1967. године Резолуцијом бр. 2330 именован је 
нови Специјални комитет за питање дефинисања агресије (познат и као 
Трећи специјални комитет) кога је чинило 35 држава чланица УН, међу 
којима је била и тадашња Југославија.30 

Најуспешнији је, ипак, био рад Трећег специјалног комитета 
који је показао највећу решеност у изналажењу дефиниције агресије и 
ограничавању употребе силе. Након великог броја разматраних, али и 
великог броја одбачених предлога, 14. децембра 1974. године 
Генерална скупштина УН је консензусом усвојила Резолуцију бр. 3314 
којом је коначно дефиниција агресије била усаглашена, чиме је она из 
света неправа прешла у оквире међународног права. Од осам чланова 
колико садржи, члан 1. започиње генеричком дефиницијом: „Агресија 
је употреба оружане силе од стране једне државе против суверенитета, 
територијалног интегритета или политичке независности друге државе, 
или на било који други начин који је несагласан са Повељом УН, као 
што стоји у овој дефиницији”. Под појам „акта агресије”, чланом 3., 
подведени су, надаље, следећи акти, без обзира на то да ли је рат 
објављен или не: (а) инвазија или напад оружаних снага једне државе 
на територију друге, или свака војна окупација, макар и привремена, 
која произађе из такве инвазије или напада, или свака анексија 
територије или дела територије друге државе употребом оружане силе; 
(б) бомбардовање територије једне државе од стране оружаних снага 
друге државе или употреба ма ког оружја од стране једне државе 
против територије друге државе; (ц) блокада лука или обала једне 
државе од стране оружаних снага друге државе; (д) напад оружаних 

                                                 
30 Исто. 
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снага једне државе на копнене, поморске или ваздухопловне снаге, 
поморску или ваздушну флоту друге државе; (е) употреба оружаних 
снага једне државе, које се, у складу са споразумом са државом 
пријема, налазе на њеној територији, противно условима предвиђеним 
у споразуму, односно остајање тих снага на територији земље пријема и 
после истека споразума; (ф) радња једне државе која своју територију 
стави на располагање другој држави да би је ова искористила за 
извршење аката агресије против треће државе; (г) упућивање од стране, 
односно у име једне државе, оружаних банди, група, нерегуларних 
војника или најамника, који против друге државе врше акте оружане 
силе толико озбиљне да се изједначују са горе побројаним актима, 
односно значајно учешће једне државе у томе. Имајући у виду 
околности да се путем набрајања не могу обухватити сви видови аката 
агресије, да развој ратне технике и вештине отвара увек нове 
могућности за агресора, члан 4. констатује да побројаним актима ово 
питање није исцрпљено, те да Савет безбедности може, на основу 
одредаба Повеље, утврдити да и други акти представљају акте 
агресије.31 

Однос према агресији као кривичном делу почиње опсежније да 
се решава формирањем Међународног кривичног суда (Хаг). На 
пленипотенцијарној дипломатској конференцији одржаној у Риму под 
покровитељством УН, 17. јула 1998. године усвојен је Статут 
Међународног кривичног суда, познат и као Римски статут, чиме је, 
после дугогодишњих напора, коначно основан стални Међународни 
кривични суд. Делегације су се договориле да агресија спада у 
кривична дела за која је суд надлежан (члан 5. став 1.), али без 
дефинисања овог дела, прописујући у члану 5. став 2. да ће суд постати 
надлежан за кривично дело агресије тек након што се, прописима 
донетим у смислу чл. 121. и 123. Статута, установе елементи бића овог 
кривичног дела и тако испуне претходни услови за установљење 
надлежности суда, при чему ти прописи морају бити у складу са 
одговарајућим одредбама Повеље УН. Наиме, члан 123. Статута 
предвиђа да ће седам година након ступања на снагу овог Статута, 
Генерални секретар УН сазвати конференцију за поновно разматрање 
Статута, како би се размотрили евентуални амандмани на исти, при 
чему су дозвољени и амандмани на листу кривичних дела садржаних у 
члану 5. Статута.32  
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Како је од ступања на снагу Римског статута прошло више од 
седам година, те су били испуњени сви формални услови за одржавање 
ревизионе конференције коју прописује члан 123. Статута, Генерални 
секретар УН је 7. августа 2009. године сазвао конференцију, упутивши 
позив свим државама чланицама Статута да присуствују истој. Сама 
конференција је одржана у Кампали (главни град Уганде), у периоду од 
31. маја до 11. јуна 2010. године, и имала је више циљева, али је свакако 
најзначајнији био рад на усвајању амандмана на Статут који се тичу 
дефинисања кривичног дела агресије. Постигнута је сагласност да суд 
заснива своју надлежност за кривично дело агресије само у односу на 
она кривична дела агресије која буду учињена годину дана након што 
30 првих држава буде ратификовало те амандмане, а до чега не може 
доћи пре 1. јануара 2017. године када је предвиђено изјашњавање о 
њима (потребна је двотрећинска већина држава чланица). То значи да и 
ови амандмани ступају на снагу у складу са чланом 121. Статута, али да 
суд не може вршити своју надлежност у односу на ово кривично дело 
пре 2017. године. Сами преговори су били тешки јер је требало 
направити разлику између државног „акта агресије” и индивидуалне 
кривичне одговорности за „кривично дело агресије”. Усвојено решење 
под „кривичним делом агресије” подразумева планирање, припремање, 
започињање или извршење, од стране особе која је у позицији да 
ефикасно врши контролу или да усмерава политичке или војне акције 
државе, акта агресије, који по свом карактеру, тежини и обиму 
представља отворено кршење Повеље УН. С друге стране, под „актом 
агресије” подразумева се употреба оружане силе од стране једне 
државе уперене против суверенитета, територијалног интегритета или 
политичке независности друге државе, или употреба на било који други 
начин који није у складу са Повељом УН, при чему се за дефинисање 
ових радњи користи решење из Резолуције Генералне скупштине УН 
број 3314 од 14. децембра 1974. године.33 

Усвојена дефиниција обухвата само оне „јасне” случајеве 
агресије, као што је била инвазија Ирака на Кувајт. Остали облици 
агресије, као што су тзв. „хуманитарна интервенција” (НАТО 
бомбардовање СР Југославије 1999. године), радње предузете у 
самоодбрани или интервенције које су одобрене од стране Савета 
безбедности УН (војна акција против Ирака 1990. године због инвазије 
на Кувајт – Први заливски рат), нису обухваћени дефиницијом 
кривичног дела агресије.34 Аргументи силе надјачали су силу 
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аргумената. Право које заступа сила надјачало је правду коју траже 
нејаки. 

 

3. Спорење око карактера напада НАТО-а на СР Југославију 
1999. године 

Да ли је напад НАТО-а на СР Југославију 1999. године агресија 
или не? Ово је питање које је, с правног аспекта посматрано, остало 
неразјашњено. Наиме, СРЈ је још током војних операција НАТО-а 
(април 1999. године) поднела тужбу Међународном суду правде (Хаг) 
за геноцид и неконтролисану употребу силе током бомбардовања 
против 10 земаља чланица НАТО-а: САД, Шпаније, Велике Британије, 
Француске, Белгије, Немачке, Холандије, Португалије, Италије и 
Канаде. Из процедуралних разлога, Суд се одмах изјаснио 
ненадлежним за САД и Шпанију, а 2004. године одбацио је тужбу СРЈ. 
Председавајући Суда, кинески судија Ши Јиујонг образложио је 
једногласну пресуду Суда саопштивши да СРЈ у тренутку подношења 
тужбе, 24. априла 1999. године, није била чланица УН, Конвенције о 
геноциду, нити статута Међународног суда правде, што су нужни 
услови за надлежност суда. „Суд је стога једногласно закључио да нема 
надлежности да разматра тужбу СРЈ против осам земаља НАТО”, рекао 
је судија Јиујонг, додајући да се суд није бавио тврдњама које чине 
суштину оптужби. Правни статус СРЈ у УН који је од 1992. до 2000. 
године био „противречан” и „неодређен” – зато што земља није била 
искључена, али јој није било ни дозвољено да аутоматски наследи 
статус нестале СФРЈ као пуноправне чланице – решен је 1. новембра 
2000. године када је земља примљена у УН као нова чланица, утврдио 
је суд.35 Иако је пресуда Међународног суда правде по тужби СРЈ 
донета једногласно, треба истаћи да је седам судија (прегласаних) које 
су одлучивале о надлежности Међународног суда, издало декларацију у 
којој се наводи да се, иако су учествовали у доношењу једногласне 
одлуке о ненадлежности, не слажу са разлозима због којих је процес 
обустављен. Наиме, судије са Мадагаскара (потпредседник суда), из 
Француске, Велике Британије, САД, Холандије, Египта и Јордана, 
сматрају да је суд могао да се прогласи ненадлежним и са другом 
аргументацијом – оном која је постојала већ у априлу 1999. године, 
када је оцењено да је тужба СРЈ поднета „тек неколико недеља по 
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ODBRANIO-NATO (18.03.2018) 



52 
 

почетку бомбардовања”, као и да није утврђено да је током 
бомбардовања почињен геноцид.36 

Однос према пресуди Међународног суда правде био је 
различит у тадашњој Државној заједници Србије и Црне Горе (СЦГ) и у 
иностранству: 1) Правни заступник СЦГ у тужби против НАТО земаља, 
Тибор Варади нагласио је да је оваква одлука суда врло крупан 
процесни пробој, али и да је треба врло пажљиво читати. „То нам даје 
солидну основу да се измени одлука о надлежности у процесу са 
Босном и Херцеговином”, рекао је Варади. На питање новинара Б92, 
Љубице Гојгић, како коментарише одлуку Међународног суда правде, 
Тибор Варади је рекао да пресуда јесте опција којој се надао: „Биле су 
могуће три опције, да се суд прогласи надлежним, што је било најмање 
вероватно, да се прогласи ненадлежним, али на таквим питањима која 
су за нас важна и у другим споровима, и трећи начин да одбије 
надлежност из других разлога. Суд није прихватио надлежност. Важно 
је казати да је суд изричито рекао да тиме ништа није речено о томе да 
ли је НАТО бомбардовање била повреда хуманитарног права. То овиме 
није решено”37; 2) Тадашњи министар спољних послова у Влади СЦГ 
Вук Драшковић је истакао да је таква одлука Суда морални и 
политички губитак за СЦГ и да је раније предлагао да се повуче тужба 
против осам земаља чланица НАТО-а38; 3) НАТО неће коментарисати 
одлуку Међународног суда правде у Хагу да се прогласи ненадлежним 
за тужбу власти бивше СРЈ против осам земаља НАТО због 
бомбардовања југословенске територије 1999. године, изјавио је 
агенцији Бета један званичник у седишту Атлантског савеза у Бриселу. 
НАТО се „не сматра позваним” да износи мишљење о судским 
одлукама, али је став атлантских савезника да је „ваздушна кампања на 
Косову имала правну основу”, додао је функционер НАТО-а.39 

Дакле, како се види и из претходно наведених ставова Тибора 
Варадија, правни аспект напада НАТО-а на СРЈ 1999. године није 
решен, односно о агресији или повреди хуманитарног права пред 
Међународним судом правде није расправљано. 

                                                 
36https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=12&dd=15&nav_cate
gory=12&nav_id=157942 (18.03.2018) 
37https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=12&dd=15&nav_cate
gory=12&nav_id=157942 (18.03.2018) 
38 Исто. 
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Треба напоменути да је током агресије пред Окружним судом у 
Београду подигнута оптужница против 14 лица – утицајних у државама 
чланицама НАТО-а, која је „пинг-понг” линијом од Окружног суда, 
преко Врховног суда доспела до Војног суда и ту јој се траг губи. 

Према процени Владе Србије, у бомбардовању је погинуло 
најмање 2.500 људи, док је, према неким проценама, погинуло око 
4.000 људи, од којих 89 деце, а рањено је и повређено више од 12.500 
особа. Укупна материјална штета процењена је тада на 100 милијарди 
долара. Готово да нема града у Србији који се током 11 недеља напада 
није нашао на мети. У бомбардовању је уништено и оштећено 25.000 
стамбених објеката, онеспособљено 470 километара путева и 595 
километара пруга. Оштећено је и 14 аеродрома, 19 болница, 20 домова 
здравља, 18 дечјих вртића, 69 школа, 176 споменика културе и 44 
моста, док је 38 мостова разорено. Током агресије извршено је 2.300 
ваздушних удара на 995 објеката широм земље, а 1.150 борбених 
авиона лансирало је близу 420.000 пројектила укупне масе 22.000 тона. 
НАТО је лансирао 1.300 крстарећих ракета, изручио 37.000 „касетних 
бомби”, од којих је погинуло око 200 особа, а рањено је више стотина, 
и употребио забрањену муницију са осиромашеним уранијумом.40 

Напад НАТО-а на СРЈ 1999. године, и по Повељи УН и по 
Статуту Међународног суда правде, јесте агресија. Али, као небројено 
пута у 20. веку, а посебно после Другог светског рата, сила – моћ јачег 
је детерминисала међународно право и правду. И водеће личности из 
времена напада НАТО-а на СРЈ, као, на пример, немачки канцелар 
Шредер или британски премијер Тони Блер, као и неки челници НАТО-
а, признали су касније да је напад Алијансе на СРЈ био противан 
Повељи УН. Али, то је било касније! 

ОПРЕЧНА МИШЉЕЊА НАУЧНЕ ЈАВНОСТИ У ПОГЛЕДУ  
ПОСЛЕДИЦА УТИЦАЈА ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА 

НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

Бомбардовањем СРЈ од стране НАТО-а, 24. марта 1999. године,  
први пут је један одбрамбени савез напао државу која га није 
угрожавала ни на који начин и то без одобрења Савета безбедности УН. 
Током 78 дана, колико је трајала агресија, извршено је око 2.300 
ваздушних напада. Током бомбардовања оштећени су мостови, 
рафинерије нафте, топлане, болнице, школе, војни и привредни објекти, 
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медијске куће, споменици културе, цркве, манастири итд. Дакле, гађан 
је велики број цивилних објеката где је погинуло преко 2.000 цивила. 
Војска Југославије је бранила државу свим својим капацитетима, али у 
условим потпуне надмоћи непријатеља није могла много да учини. 

У својим операцијама НАТО снаге су користиле муницију која 
садржи осиромашени уранијум. Данас је врло актуелно питање 
штетности осиромашеног уранијума по здравље људи односно питање: 
Да ли се осиромашени уранијум може довести у директну везу са 
оболелима од рака, рађањем деце са деформитетима и штетним 
ефектима по животну средину или је, пак, у питању теорија завере и 
ширење лажне панике међу становништвом? 

У последње време појавио се већи број различитих интервјуа, 
новинских текстова и чланака у домаћим медијима који говоре о 
последицама утицаја осиромашеног уранијума на здравље људи. Често 
су преношене изјаве различитих стручњака, научника и професора из 
области које се баве питањем осиромашеног уранијума. Док једни 
сматрају да постоје огромне последице по здравље људи, други су 
мишљења да се осиромашени уранијум не може довести ни у какву 
везу са таквим последицама. Дакле, потпуно су опречна мишљења 
научне јавности у погледу последица утицаја осиромашеног уранијума 
на здравље људи у Србији. 

Неки од наслова који су се појавили у медијима су следећи: 
„Уранијум и данас убија хероје са Космета”41, „Да ли нас убијају рак и 
НАТО уранијум: Угледни лекар покреће тему која ће продрмати 
Србију”42, „Радиолог тврди: Није тачно да осиромашени уранијум 
изазива канцер, зашто неко упорно инсистира да смо презрачени?”43, 
„Погрешна представа о помору, уранијум не доводи до рака”44, 
„Осиромашени уранијум и обогаћена машта”, „Душан Станојевић:  
НАТО уранијум у утробама мајки са Космета”45, „Осиромашени 

                                                 
41http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:687320-Uranijum-
i-danas-ubija-heroje-sa-Kosmeta 
42https://www.blic.rs/vesti/drustvo/da-li-nas-ubijaju-rak-i-nato-uranijum-ugledni-
lekar-pokrece-temu-koja-ce-prodrmati/7g1dsyd 
43http://www.nedeljnik.rs/magazin/portalnews/radiolog-tvrdi-nije-tacno-da-
osiromaseni-uranijum-izaziva-kancer-zasto-neko-uporno-insistira-da-smo-
prezraceni/ 
44https://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=1259954 
45http://www.pecat.co.rs/2010/10/dusan-stanojevic-nato-uranijum-u-utrobama-
majki-sa-kosmeta/ 
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уранијум тек сада хара Балканом”46, „Доктор Зоран Радовановић: У 
Србији нема загађења уранијумом – нема епидемије малигних 
тумора”47. 

Наведени су само неки од наслова који се појављују већ 
годинама у нашим медијима и готово увек када се појави неки од 
наслова који говори у прилог штетности осиромашеног уранијума у 
једном медију, по аутоматизму га прати и опречан наслов у неком 
другом медију који демантује те тврдње. Медији различитих претензија 
и различитог квалитета бавили су се овом темом. Пре свих осталих, у 
први план долазила су опречна мишљења радиолога професора и 
доктора Слободана Чикарића са једне стране и епидемиолога, такође 
професора и доктора, Зорана Радовановића, са друге стране. Професор 
Чикарић тврди да из године у годину расте број оболелих од рака у 
Србији и да смо по бројкама водећи у Европи и када је број оболелих 
од рака у питању, али и по великој стопи смртности од ове болести. Са 
друге стране, професор Радовановић тврди да нема епидемије рака и да 
не обољевамо чешће од осталих европских народа. Такође, професор 
Чикарић сматра да се рак несумњиво може довести у везу са утицајем 
осиромашеног уранијума и бомбардовањем 1999. године, док професор 
Радовановић сматра да таква веза не постоји и да узроке рака треба 
тражити у лошој исхрани, гојазности, пушењу и другим лошим 
навикама. Временом су се појавили и други стручњаци који су 
заступали различите ставове и сврставали се на једну од две стране. 
Питање је коме би читаоци, слушаоци и други конзументи медијског 
садржаја требало да верују? 

Само из наведених наслова, без читања текстова и дубље 
анализе, може се закључити да постоје опречна мишљења у стручној и 
научној јавности. Један лаик и просечан читалац мора остати збуњен  
овако супротстављеним ставовима. И да узмемо у обзир чињеницу да 
скандалозни наслови продају штампу и да привлаче више читалаца и на 
онлајн портале, ипак не смемо заборавити да говоримо о изузетно 
озбиљној и друштвено значајној теми. Морамо се запитати: Да ли је 
могуће да радиолози, епидемиолози, хемичари, физичари, 
неурохирурзи, токсиколози итд. не могу међусобно да се сложе бар о 
томе да ли је осиромашени уранијум радиоактиван, а потом да ли 
његова радиоактивност може нашкодити људском здрављу? 

                                                 
46http://www.nezavisne.com/novosti/ex-yu/Osiromaseni-uranijum-tek-sada-hara-
Balkanom/188240 
47http://www.nspm.rs/hronika/doktor-zoran-radovanovic-u-srbiji-nema-zagadjenja-
uranijumom-nema-epidemije-malignih-tumora.html 
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Међусобне оптужбе и увреде стручњака неће допринети 
разрешењу овог питања. Неопходно је разговарати и изнети чињенице 
како бисмо дошли до консензуса о основним стварима у вези са овим 
битним питањем, а потом и да би се дошло до закључка које аспекте 
треба додатно научно истражити. Из тог разлога, Истраживачки центар 
за одбрану и безбедност организовао је 2. децембра 2016. године у 
Дому Војске Србије у Београду конференцију под називом „Чиме су 
нас бомбардовали 1999?”. На овој конференцији посебан акценат је био 
на утицају осиромашеног уранијума на здравље људи. Говорило је осам 
стручних лица (између осталих и професори Чикарић и Радовановић) 
која су, на основу својих знања и резултата до којих су дошли научним 
методама, изнела различите ставове о утицају осиромашеног уранијума 
на здравље људи.48 Закључак и резултат ове конференције је да је 
неопходно спровести истраживање како би се престало са 
спекулацијама и подељености јавности по питању утицаја 
осиромашеног уранијума на здравље људи.49 

Постоји више проблема који могу настати из овако опречних 
ставова. Поред већ поменутог изазивања панике код становништва, 
постоји и опасност да опречна мишљења и ненаучни приступ овој теми 
изазову равнодушност код становништва, као и код надлежних 
институција. До тога може доћи јер се предуго и медији и научна 
јавност баве међусобним препуцавањима и неконструктивним 
расправама, уместо да сарађују и синергетски делују са циљем доласка 
до конкретних одговора. 

Од поменуте конференције до данас одржан је низ трибина, 
округлих столова и сличних конференција са истом темом. Добро је да 
је конференција „Чиме су нас бомбардовали 1999?” била покретач 
оваквог активизма, међутим није добро што су те активности биле 
једностране, у смислу да се чула само једна страна на свим тим 
скуповима. 

Чињеница је да наука не трпи прејудицирање и претпоставке, 
као ни личне ставове уткане у патриотску реторику. Сећања српског, 
црногорског и других народа који су живели на подручју СР 
Југославије 1999. године на бомбардовање, и данас, 19 година касније, 
живе. Стога, тешко је манипулисати осећањима људи који су 
преживели ову агресију, посебно оних који су изгубили своје ближње. 

                                                 
48 http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=v&&GalID=256897 
49 Чиме су нас бомбардовали 1999?, Зборник радова са научне конференције, 
ИЦОБ, Београд, 2016, https://istrazivackicentarob.com/publikacije/zbornik-radova-
sa-konferencije-cime-su-nas-bombardobali-1999-god/ 
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НАТО остаје непожељан у Србији и означен као непријатељска 
алијанса. Али, ако говоримо о утицају осиромашеног уранијума на 
здравље људи морамо заузети научни и неутралан став све док се не 
докажу тврдње да је утицај осиромашеног уранијума штетан или 
тврдње да није.  

Како бисмо избегли да грађани Србије осећају несигурност и да 
живе у страху од потенцијалних последица по здравље или да, пак, не 
изгубе интересовање за ову тему, неопходно је извршити истраживање 
и са јасним резултатима и доказима одговорити на питање: ,,Да ли 
осиромашени уранијум има утицаја на здравље људи у Србији и у чему 
се тај утицај огледа?” 50 За овако нешто неопходно је помирити струку 
и науку у Србији, као и веће ангажовање надлежних институција како 
бисмо заједно дошли до одговора. Поред Агенције за заштиту од 
јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије, морају се укључити 
и Министарство здравља, Министарство заштите животне средине и 
остале надлежне институције. Такође, неопходно је укључити и 
Светску здравствену организацију и Организацију Уједињених нација и 
остале битне међународне факторе. 

На крају, потребно је нагласити да су одређена испитивања 
утицаја осиромашеног уранијума на здравље људи већ спровођена у 
Србији и то непосредно након бомбардовања. На полуострву Луштица 
(Црна Гора), 2001. године, обављена је деконтаминација терена. Тада је 
спроведен програм који је подразумевао да се стручно и лекарски 
прегледају учесници ове деконтаминације.51 Можемо да кажемо да су 
ови резултати једни од релевантнијих у свету када говоримо о утицају 
осиромашеног уранијума на здравље људи. Службени лекар тог 
програма био је и професор др Радомир Ковачевић. Примаријус др 
Радован Ковачевић је изнео неке од битних података и на поменутој 
конференцији „Чиме су нас бомбардовали 1999?”, а неки од њих 
приказани су у даљем тексту. 

 

 

 

                                                 
50https://www.vesti.rs/Penzija/Izvestaj-sa-konferencije-Cime-su-nas-
bombardovali1999-3.html 
51 Радомир Ковачевић, Истина о урану, КЦС ИМП и РЗ „Др Драгомир 
Карајовић”, Београд, 2016. 
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ИСТИНА О УРАНИЈУМУ52 

Током бомбардовања СР Југославије 1999. године НАТО је 
користио и муницију са осиромашеним уранијумом (238U). Упозорења 
СР Југославије међународној јавности, пре почетка агресије, да постоји 
могућност да та муниција буде примењена и на простору СР 
Југославије су, нажалост, остала без реакције. 

 

1. Истина о употреби муниције са осиромашеним уранијумом 

DU Penetrators and their jacketsDU Penetrators and their jackets

 

Слика 1: Уранијумска муниција која је примењена 
 

После завршетка бомбардовања на територију СР Југославије 
стижу разне међународне мисије. Мисија међународне организације 
ФОКУС, коју су у Женеви основале Швајцарска, Русија, Грчка и 
Аустрија, је већ у августу 1999. године потврдила резултате 
југословенских институција да је у Пчињском округу и на Пљачковици 
изнад Врања коришћена муниција са 238U. 

                                                 
52 Овај део текста је делимично прерађени текст објављен у студији „Чиме су 
нас бомбардовали 1999?”, аутора примаријуса др Радомира Ковачевића. 
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Fenced Site Fenced Site PljackovicaPljackovica

 

Слика 2: Емисиона техника (ТВ репетитор) РТС на Пљачковици 

Такође, и УНЕП (United Nations Environment Programme) је 
убрзо после престанка бомбардовања СР Југославије извршио 
испитивања ради процене угрожености животне средине услед 
агресије. УНЕП је извештај под називом „Косовски конфликт – 
последице на животну средину и људска насеља” публиковао у 
новембру 1999. године. Поменути Извештај није дао експертску оцену 
стања животне средине него хронологију бомбардовања и политичке 
оцене, а навео је само четири „вруће тачке” и то у Новом Саду, 
Панчеву, Крагујевцу и Бору. Уз то је пажњу на проблем коришћења 
муниције са осиромашеним уранијумом усмерио само ка 
припадницима међународних снага на КиМ у виду препорука како да 
се понашају уколико се нађу и бораве у потенцијално угроженим 
подручјима. 

Појава „Балканског синдрома” у лето 2000. године узнемирила 
је међународну јавност, па новембра 2000. године УНЕП обавља нову 
процену угрожености животне средине, али само на 11 локалитета на 
КиМ. Представника СР Југославије у тој мисији није било. У 
закључцима Извештаја, који је публикован априла 2001. године, није 
реално приказана угроженост животне средине. Међутим, ипак је 
евидентирано коришћење муниције са осиромашеним уранијумом. 
Такође, у неким узорцима детектован је и плутонијум, што посебно 
забрињава када је реч о степену угрожености животне средине. 
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Коначно, 2001. године, у периоду од 27. октобра до 5. новембра, 
УНЕП-ови и југословенски експерти, међу којима су и представници 
Финске, Шведске, Швајцарске, Италије, Норвешке, Русије, САД, 
Светске здравствене организације и Међународне агенције за атомску 
енергију, заједно реализују мисију за процену угрожености животне 
средине и то само на бомбардованим локацијама на југоистоку Србије 
и у Црној Гори. Извештај је објављен у априлу 2002. године и 
недвосмислено потврђује да је муниција са осиромашеним уранијумом 
коришћена. 

Collection of Corroded Collection of Corroded PenetratorPenetrator

Corroded Corroded penetratorpenetrator

 

Слика 3: Уранијумски метак са знацима корозије после две године 

Овом приликом коришћена је и опрема за узорковање ваздуха, 
која претходно на КиМ није коришћена. Добијени резултати су 
егзактнији зато што су узорци узимани на раније идентификованим 
локацијама. Запањујућа је чињеница да су након две и по године 
детектоване радиоактивне честице и у ваздуху. Овакав налаз ставља 
под велику сумњу закључке претходног Извештаја за Косово и 
Метохију, али и закључке Извештаја за југоисток Србије и Црну Гору. 
Логично је очекивати да се радиоактивне честице ваздухом преносе на 
велике даљине угрожавајући животну средину, а последично и здравље 
становништва. 
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Sites identified as being targeted by ordnance Sites identified as being targeted by ordnance 
containing DU (UNEP 2001)containing DU (UNEP 2001)

 

Слика 4: Мапа дела Србије са локацијама циљева који су бомбардовани 
муницијом са осиромашеним уранијумом 

УНЕП наставља испитивања и 2003. године реализује мисију 
процене угрожености животне средине у Босни и Херцеговини на 
локацијама где је 1995. године коришћена муниција са осиромашеним 
уранијумом. Дакле, осам година након бомбардовања. И овде су 
детектоване радиоактивне честице у ваздуху! 

Sites identified as being targeted by ordnance Sites identified as being targeted by ordnance 
containing DU during the bombing in 1995 containing DU during the bombing in 1995 

in Bosnia and Herzegovinain Bosnia and Herzegovina

 

Слика 5: Мапа Босне и Херцеговине са локацијама циљева који су 
бомбардовани муницијом са осиромашеним уранијумом 
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Објашњење за то лежи у чињеници да при удару уранијума у 
тврду подлогу долази до самозапаљивања уранијума и развијања 
високе температуре, па се брзо стварају велике количине аеросола од 
уранијумских оксида који дуго перзистирају у ваздуху. Самим тим, 
долази до дуготрајне контаминације животне средине и то на ширим 
просторима, уз реалну опасност од уношења осиромашеног уранијума 
у ланац исхране. 

Дилема да ли осиромашени уранијум може имати негативне 
последице по животну средину и здравље људи је лажна и 
тенденциозно наметнута. Сва научна сазнања недвосмислено указују на 
то да осиромашени уранијум има негативне утицаје на целокупну 
животну средину и на сав биљни и животињски свет, па и на људе. До 
сада није било никакве помоћи међународне заједнице на санацији 
животне средине. 

2. Последице употребе муниције са осиромашеним уранијумом 

Последице контаминације животне средине осиромашеним 
уранијумом по здравље људи огледају се у томе да честице 
осиромашеног уранијума унете у организам могу изазвати бројне 
штетне последице. Детекција и утврђивање тих последица код 
становника који живе у контаминираним подручјима и њиховој 
околини била је предмет истраживања једног од невеликог броја 
радова. 

Истраживано подручје је јужни део Србије, испод 44. паралеле, 
у ширем рејону Врања на коме су утврђени високи нивои 
контаминације земљишта, воде, ваздуха и биосфере (флора и фауна) 
осиромашеним уранијумом и другим радионуклидима из трансуранског 
низа, како је приказано у УНЕП-овом извештају из априла 2002. 
године. Хумани узорак је група од 29 житеља тог подручја просечне 
старости 39,5 година. 

Високоспецифичним тестовима испитивана је интерна 
контаминација људи (маркери експозиције) и карактеристичне 
последице (маркери ефекта). Резултати добијени 
гамаспектрометријском анализом 24-часовног урина показали су да 
нема повишене активности чиме би се указало на интерну 
контаминацију радионуклидима са гама емисијом. 

Алфа спектрометријска анализа садржаја уранијумског изотопа 
у 24-часовном урину урађена је за 19 испитаника (10 испитаника није 
имало довољно урина). У свим анализираним узорцима урина 
концентрације уранијума се крећу у распону вредности од 36 ng/L до 
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231 ng/L, осим у једном случају код кога је нађено 3759 ng/L, тј. 3,7 
mikrog/L. У урину ове особе нађен је изотопски однос 234U/238U=0,21, 
што указује на присуство осиромашеног уранијума у урину. Код још 
једног испитаника овај однос изотопа је 0,6, али када се узме у обзир 
висока мерна неизвесност (40%) не може се са сигурношћу тврдити да 
је у урину присутан осиромашени уранијум. Типичан изотопски однос 
234U/238U у питким водама је 0,8-1,0, а вредности које одступају од овог 
односа указују на присуство осиромашеног уранијума. 

Анализом хематолошких параметара леукоцитне формуле 
нађена је само блага лимфоцитоза – 0,37 (нормално од 0,21 до 0,35), док 
су просечне вредности осталих параметара у границама референтних 
вредности. 

Анализом генетичког материјала у лимфоцитима периферне 
крви код 6 (20,7%) испитаника нађена је повећана учесталост 
хромозомских аберација, а констатоване су специфичне промене типа 
дицентрика, ринг хромозома и ацентричних фрагмената. Десет (34,5%) 
испитаника имало је неспецифичне промене, а налаз се сматра 
толерантним с обзиром на то да су такве промене честе и код људи који 
нису ни у каквој експозицији и сматрају се репарабилним аберацијама. 
Запажен је смањен митотски индекс код 6 (20,7%) испитаника. 

Dicentrik

Acentricni fragment

SPECIFIČNE   HROMOZOMSKE ABERACIJE

DICENTRIK

 

Слика 6: Маркери ефекта зрачења (специфичне хромозомске 
аберације) 

С обзиром на то да је уранијум изузетно токсичан метал са 
посебним афинитетом за бубрежни паренхим, самим тим је 
нефротоксичан. Из тих разлога анализирани су специфични маркери 
поремећаја бубрежних функција и то бета-2 микроглобулин као маркер 
оштећења гломеруларне функције и ензим N-ацетил-бета-D- 
глукозаминидаза (NAG) као маркер оштећења тубуларне функције. 
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Резултати бета-2 микроглобулина, мање од 0,04 mg/L, нису показали 
оштећење базалне мембране гломерула, а резултати NAG-а указују на 
оштећење тубуларног епитела. 

На основу анализираних података може се закључити да је на 
наведеном локалитету животна средина дуготрајно контаминирана 
осиромашеним уранијумом, да је утврђена и интерна контаминација 
становништва њиме и да су специфичним маркерима ефекта утврђене и 
ране последице на хуманој популацији. 

Nepoznata bolest Hiberto, prouzrokovana disfunkcijom Nepoznata bolest Hiberto, prouzrokovana disfunkcijom 
bubrega i jetre, kod dece koja su se igrala sa uranijumskim bubrega i jetre, kod dece koja su se igrala sa uranijumskim 

projektilimaprojektilima

Obrada Life +  
Слика 7: Хронични хепаторенални синдром (дисфункција јетре и 

бубрега) код деце која су се играла уранијумском муницијом 

Organska oštećenja prouzrokovana štetnim supstancama u Organska oštećenja prouzrokovana štetnim supstancama u 
majčinom mleku majčinom mleku 

Obrada Life +  

Слика 8: Превремено старење (органска оштећења код деце 
проузрокована штетним материјама у мајчином млеку) 
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Anomalija desne noge, sa prikazom funkcije stiska Anomalija desne noge, sa prikazom funkcije stiska -- kao na kao na 
ruci ruci 

Obrada Life +  

Слика 9: Аномалије на скелету (изражене на екстремитетима деце) 

Због тога је неопходно наставити покренуту деконтаминацију 
истраживаног подручја и даље континуирано пратити степен 
контаминације животне средине и здравствено стање целокупног 
становништва. 

Након бомбардовања СР Југославије, НАТО је негирао или 
ћутао да је користио муницију са радиоактивним примесама. Међутим, 
истраживања домаћих и међународних стручних тимова и тела 
доказала су да је НАТО 1999. године користио муницију са 
осиромашеним уранијумом на простору СР Југославије, јужно од 44. 
паралеле. Иако је НАТО потврдио коришћење муниције са 
осиромашеним уранијумом на 112 локалитета, тачан број и прецизне 
микролокације још нису утврђени, посебно на КиМ. Према подацима 
НАТО, на подручју јужно од 44. паралеле испаљено је око 31.000 
пројектила, а према проценама Војске Југославије око 50.000. У вези с 
тим, може се закључити следеће: 

- Четири локалитета на Југу Србије и један локалитет на Рту 
Арза у Црној Гори су ограђени, чиме је спречен приступ 
контаминираном земљишту; 

- Локалитети на КиМ нису прецизно утврђени ни ограђени тако 
да није онемогућена употреба контаминираног земљишта за разне 
намене; 

- Припадници надлежних институција СР Југославије су још за 
време НАТО бомбардовања уклањали уочљиве неексплодиране 
пенетраторе или њихове делове и на тај начин вршили делимичну 
деконтаминацију земљишта; 
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- Потпунија деконтаминација контаминираног локалитета Рта 
Арза у Црној Гори започета је 2001. године, али је због недостатка 
средстава привремено била обустављена; 

- Деконтаминација контаминираног локалитета Братоселце 
започета је 2002. године, али је због метеоролошких услова, у једном 
моменту, као и због недостатка средстава привремено била прекинута; 

- Искуства стечена у деконтаминацији локалитета Рта Арза и 
Братоселце указују на то да је деконтаминација земљишта 
осиромашеним уранијумом у великој мери још могућа уколико се 
обезбеде потребна средства; 

- Кретање честица насталих експлозијом муниције са 
осиромашеним уранијумом у животној средини тешко је контролисати 
или спречити што онемогућава потпуну деконтаминацију угрожених 
локалитета; 

- Имајући у виду да је век полураспада осиромашеног 
уранијума и уранијумових оксида веома дуг (физички полуживот 
уранијума је четири и по милијарде година), може се констатовати да се 
ради о трајном честичном радиоактивном и хемијском загађењу које се 
не може природно неутралисати; 

- Праћење угрожености животне средине (ваздух, воде, 
земљиште, биљни и животињски свет) хемијским и радиоактивним 
дејством осиромашеног уранијума до сада је обављано несистематски и 
од случаја до случаја; 

- Праћење угрожености здравља ризичних група становништва 
такође је обављано од случаја до случаја, углавном због недовољног 
издвајања средстава за ове намене; 

- Уношење осиромашеног уранијума у ланац исхране 
недовољно је истражено, али се може претпоставити да постоје реалне 
опасности са непредвидивим последицама по животну средину и 
људско здравље. 

Имајући у виду расположиве податке о угрожености животне 
средине на подручјима у којима је НАТО користио муницију са 
осиромашеним уранијумом, неопходно је предузети следеће мере: 

- Изоловати сва контаминирана подручја; 

- Израдити програме за хитно оспособљавање система и 
постројења у функцији заштите животне средине; 
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- Обезбедити потпуне податке о рејонима по којима је НАТО 
дејствовао муницијом са осиромашеним уранијумом; 

- Српским екипама стручњака морају се придружити 
међународне екипе у истраживању стања – Србија би требало да 
захтева да стручњаци неутралних земаља које су имале искуство са 
радиоактивном контаминацијом (Украјина, Јапан, Индија, Руска 
Федерација) чине састав међународних експертских екипа; 

- Израдити програм и хитно приступити санирању последица 
контаминације терена осиромашеним уранијумом; 

- Успоставити мониторинг животне средине у зони утицаја 
бомбардованих локалитета који су означени као најугроженији; 

- Израдити пројекат за стална праћења, истраживања и 
утврђивања дугорочних последица бомбардовања по животну средину 
и здравље људи на најугроженијим деловима територије Србије; 

- Израдити ретроградну студију о ширењу честица 
радиоактивног уранијума са примарне локације на нове терене, а 
прорачунато на основу тадашњих атмосферских прилика које су остале 
забележене, као и других показатеља и установити њихово даље 
кретање (кроз воде, земљиште, храну...) и дејства итд; 

- Да би се обезбедио систематски увид у здравствено стање 
ризичних група треба израдити проспективне студије праћења 
параметара утицаја на здравље, регистар за рак, организовати 
одговарајућа хематолошка и имунолошка испитивања, неуролошка и 
психолошка испитивања и обављати ултразвучне прегледе лимфних 
жлезда и слезине; 

- Код лица најугроженијих осиромашеним уранијумом 
потребно је превенирати или одложити појаву болести, скратити време 
клиничких манифестација болести и убрзати постављање тачне 
дијагнозе болести, а код оболелих предузети адекватан медицински 
третман и продужити преживљавање; 

- Посебну пажњу треба посветити спречавању генетских 
малформација код потомства адекватном заштитом деце и трудница и 
пренаталном дијагностиком; 

- Да би се разрешиле дилеме о последицама коришћења 
муниције са осиромашеним уранијумом на животну средину, а посебно 
на биљни и животињски свет, као и здравље људи, потребно је обавити 
одговарајућа експериментална испитивања на животињама; 
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- Србија има компетентне институције и експерте који могу да 
решавају проблеме угрожености животне средине и здравља људи на 
подручјима у којима је коришћена муниција са осиромашеним 
уранијумом, само је потребно обезбедити одговарајућа финансијска 
средства; 

- Ипак, у решавању проблема угрожености животне средине и 
здравља људи од осиромашеног уранијума потребна је помоћ и 
међународних институција и организација, јер је Србија једина земља у 
Европи којој је овај проблем наметнут. 

Настали проблем услед употребе муниције са осиромашеним 
уранијумом, према међународним прописима у овој области, може се 
квалификовати као ратни злочин, те је неопходно да буде обрађен и са 
тог аспекта. 

ЗАКЉУЧАК 

Свет се, након распада биполаризма и престанка Хладног рата, 
у последњој деценији 20. века кретао ка униполаризму, са једином 
светском силом и хегемоном – САД, на челу. Своју доминацију у 
међународним односима САД су појачавале опстанком и проширењем 
НАТО-а. У намери да задрже светску доминацију, САД нису презале 
ни од примене војне силе, коришћењем ресурса и капацитета држава 
чланица Алијансе. 

Драстичан пример наметања сопствене воље војном силом, 
односно насиљем, јесте напад НАТО-а на СР Југославију, 1999. године. 
Тај напад је извршен мимо мандата Савета безбедности УН, а погажена 
је Повеља и бројна документа УН. Иако, de iure, напад НАТО-а на СРЈ 
никада није окарактерисан oд стране званичне међународне заједнице 
каo агресија, тај напад, de facto, јесте био њен еклатантан пример, како 
је познају и Повеља УН и одредбе Статута Међународног суда правде. 
Истини за вољу, баш Међународни суд правде се прогласио 
ненадлежним за решавање по тужби коју је Влада СРЈ поднела том 
суду 1999. године против 10 земаља чланица НАТО-а. Као и увек, 
победила је сила, а Међународни суд правде је пронашао „соломонско 
решење” ставом да СРЈ у то време није била чланица УН. 

У оружаним дејствима током агресије на СРЈ, НАТО је, између 
осталог, користио и муницију са осиромашеним уранијумом. Иако 
постоје врло опречни ставови о штетности осиромашеног уранијума по 
здравље људи и животну средину, истраживања која су обављена на 
територији СРЈ где је та муниција коришћена, недвосмислено указују 
на штетност уранијума и последице које ће бити дуготрајне. 
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Велике силе одређују колико ће се примењивати међународно 
право у међународним односима, посебно у ратним сукобима. Велики 
се понашају како желе, а малима остаје да то чине како могу и морају. 
То је законитост међународних односа кроз историју, а не само на 
примеру НАТО агресије на СРЈ. 

У Србији се припремају нове тужбе против неких земаља 
чланица НАТО-а за коришћење муниције са осиромашеним 
уранијумом током агресије 1999. године. Уважавајући искуства о 
тужбама против НАТО-а до сада, као и нову безбедносну реалност, 
треба бити и опрезан и мудар у подизању тужби, како труд не би био 
узалудан. 

Инсистирање на томе да је НАТО извршио агресију на СРЈ 
1999. године и да је користио муницију са осиромашеним уранијумом 
која ће трајно оставити последице по здравље људи и загађеност 
животне средине, потребно је ради искуства, историје и истине. 
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ОДЛОЖЕНИ ЕФЕКТИ ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА 
КОРИШЋЕНОГ У САВРЕМЕНИМ НУКЛЕАРНИМ 

РАТОВИМА 

Сажетак: Употреба нуклеарног оружја започела је половином 
двадесетог века и траје до данас. Прве нуклеарне бомбе бачене су на 
велике градове у Јапану 1945. године. У нуклеарној бомби која је 
бачена на Хирошиму налазило се пуњење око 35 kg U-235, а у бомби 
баченој на Нагасаки око 6,5 kg Pu-239. Ови високофисиони 
радионуклиди довели су до моменталног ослобађања енормне 
количине енергије, која је, претежно својим бласт ефектом, али и 
термалним и радијационим дејством, довела до катастрофалних 
деструктивних последица у животној средини, уништења грађевина и 
смрти стотина хиљада људи. Преживели су се, после нуклеарног 
blietzkriega, дуги низ година суочавали са тешким последицама 
хроничне радијационе болести. Нажалост, медицинска сазнања о 
дејству нуклеарног оружја на здравље људи стицала су се 
проспективно, а људска популација је била део експеримента in vivo. 
Данас је актуелна форензика нуклеарног удара са циљем детекције 
евентуалног терористичког акта у коме су коришћени нуклеарни 
пројектили. Међутим, иако постоји научно поткрепљено сазнање о 
ужасавајућим ефектима на природу и здравље које узрокује употреба 
осиромашеног уранијума у нуклеарном наоружању, почев од 1990. 
године, ванредном политизацијом и ембаргом на информације који 
траје већ три деценије, замагљена су сазнања о реалним опасностима и 
иреверзибилним променама унутар јединства литосфере-атмосфере-
јоносфере и биосфере. Понављана контаминација географски 
оближњих територија (Персијски залив и Балкан) осиромашеним 
уранијумом омогућава континуирану изложеност како природних 
ресурса, тако и популације малим дозама јонизујућег зрачења, што је, у 
основи, in vivo Петкау ефекта. Петкау ефекат in vivo је један од 
одложених ефеката примене нуклеарних пројектила са осиромашеним 
уранијумом. Манифестује се повећањем цитотоксичног ефекта и лезије 
ћелија и ткива живих система, иако током времена долази до 

                                                 
1 Проф. др Светлана С. Жунић, Центар за нуклеарну медицину, Клинички 
центар Србије 
2 Проф. др Љубиша М. Ракић, Српска академија наука и уметности, Београд 
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смањивања радијације. Ушли смо у завршну фазу глобалног и 
свеобухватног рата који је започет коришћењем нуклеарних пројектила 
велике разорне моћи, а настављен коришћењем муниције са 
пенетраторима од осиромашеног уранијума током последњих тридесет 
година. Карактеристика овог рата је трансформација „моћи слабог” у 
непредвидиву и недовољно познату, бескрајно снажну моћ природе 
која је побуђена страдањем свих природних ресурса који су 
истовремено услов одржања живота. Осим страдања земаља које су 
биле мета, први пут у историји, индуковане природне катастрофе 
захватају и земље агресора. Иако су бомбардовани циљеви на земљи, 
контаминирана је и вода, ваздух, ланац исхране. Атмосфера је била 
испрва војно оруђе, а сведоци смо како постаје оружје природе, 
непознатих моћи и последица по живот на Земљи. 

Кључне речи: осиромашени уранијум, хемијски рат, 
радиогенотоксични агенс, Петкау ефекат, ембарго на информације. 

 

УВОД 

Осиромашени уранијум проглашен је нетоксичним агенсом чија 
војна употреба доприноси бољој пенетрабилности пројектила, при чему 
нема штетних последица по здравље људи или животну средину. 
Сазнања о токсичности уранијума променила су се почев од 1999. 
године, када је осиромашени уранијум сматран агенсом из групе III 
токсичности (није класификован као канцероген за људе), да би 2006. 
године био категоризован као агенс групе I (алфа-емитер канцероген за 
људе) према класификацији Интернационалне агенције за истраживање 
канцера.3 С обзиром на то да осиромашени уранијум садржи исте 
изотопе као и природни уранијум, само са различитом процентуалном 
заступљеношћу, за процену контаминације осиромашеним уранијумом 
потребна је софистицирана опрема, која у земљама погођеним 
нуклеарним ратом често није била доступна.4  

Због кумулативног ефекта и непредвидивих последица у 
животној средини и биосфери, укључујући људску популацију, морају 
бити примењене егзактне методе мерења и прецизна процедура, како у 
земљама бомбардованим пројектилима са осиромашеним уранијумом 

                                                 
3 F. K. Baverstock, The toxicity of Depleted uranium, Presentation to the Defence 
Committee of the Belgian House of Representatives, 2006, 
http://www.kbaverstock.org/page6.html. 
4 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 



73 
 

тако и у другим земљама. Имајући у виду сложен поступак за 
доказивање интерне контаминације и процену здравствених ефеката 
осиромашеног уранијума, у првом плану је одређивање одговарајућих 
биомаркера. Непосредни доказ присуства честица осиромашеног 
уранијума у ткиву пацијента није пресудан уколико потиче са 
територије која је била изложена нуклеарној агресији. Подразумевана 
контаминација земљишта, водотокова, као и улазак осиромашеног 
уранијума у ланац исхране, намеће потребу за доношењем стратегије у 
погледу санирања ефеката употребе нуклеарног оружја последњих 
деценија, како би се омогућио живот човека у трајно контаминираном 
окружењу.5 

У досадашњим публикацијама започели смо демистификацију 
раних и одложених здравствених ефеката осиромашеног уранијума. 
Надамо се да ће и ова публикација допринети умањењу несагледивих 
последица научног квазиелитизма, полуистина и неистина о стварним 
ефектима осиромашеног уранијума као војног оруђа које је 
злоупотребљавано током последњих деценија ради остварења 
политичких интереса доминације држава окупљених око НАТО-а. 

 

ЦИВИЛНА И ВОЈНА УПОТРЕБА ОСИРОМАШЕНОГ 
УРАНИЈУМА 

Специфична густина осиромашеног уранијума је 19,05 kg/m³ и 
под стандардним притиском је већа од густине других супстанци, као 
што су олово, осмијум или иридијум.6 Осиромашени уранијум је два 
пута гушћи од олова7, због чега има широку примену у индустрији. 
Kористи се за бојење керамике и стакла, развој биотехнологије у 
зубарству, улази у састав штитника од радијације у медицинским 
установама, као и контејнера за транспорт радиоактивног материјала.8 

                                                 
5 Исто. 
6 WISE, Uranium Project 2011, World Information Service of Energy, 2011, 
http://www.wise-uranium.org/rup.html; DOE-HDBK (US Department of Energy 
Handbook), Primer on Spontaneous Heating and Pyrophoricity, Chapter: Uranium, 
1994, http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f2/hdbk1081.pdf. (26. april 2016). 
7 WHO, Depleted Uranium, Fact Sheet N°257, World Health Organization, 2003, 
http://www.navend.de/ html/aktuell/irak-krise/DU/WHOfactsheet257.pdf; M. Betti, 
“Civil use of depleted uranium”, Journal of Environmental Radioactivity, 2003; 
64:113-9. 
8 M. Betti, “Civil use of depleted uranium”, Journal of Environmental Radioactivity, 
2003; 64:113-9. 
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У цивилне сврхе, уранијум се користи првенствено у нуклеарним 
електранама. У већини нуклеарних реактора користи се обогаћени 
уранијум, у коме је садржај U-235 обогаћен од 0.72%, колико се налази 
у природном, до 1.5-3%. После одстрањивања обогаћене фракције, 
преостаје осиромашени уранијум.9 Због веома велике густине, 
осиромашени уранијум је незаменљив у војној индустрији. Kористи се 
за повећање отпорности оклопа војних возила или повећање продорне 
снаге пројектила.10 Осиромашени уранијум је коришћен у бројним 
војним акцијама у Ираку (1990-1991 и 2003) у заливским ратовима, 
Босни и Херцеговини (1994-1995), СР Југославији (1999) и на другим 
локацијама војних операција НАТО-а.11 У току последњих 25 година, 
осиромашени уранијум је коришћен у више десетина хиљада 
ваздушних удара на Балкану и у Персијском заливу. Цивилима 
доступни подаци о количини осиромашеног уранијума у употребљеним 
бомбама варирају. Према новијим подацима12, у току 78 дана НАТО 
бомбардовања СР Југославије (од 24. марта до 10. јуна 1999. године) 
употребљено је око 30 тона осиромашеног уранијума, а у Босни око 3 
тоне. 

Резултати мерења која су извршиле стручне службе Војске 
Југославије на местима на која је дејствовано муницијом са 
осиромашеним уранијумом на Косову и Метохији13 доказали су 
радиоактивну контаминацију земљишта и до 236.000 бекерела по 
килограму земљишта, а дозвољена концентрација износи највише 200 
бекерела.14 Посебну опасност представља контаминација земљишта у 

                                                 
9 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
10 WHO, Depleted Uranium, Fact Sheet N°257, World Health Organization, 2003, 
http://www.navend.de/ html/aktuell/irak-krise/DU/WHOfactsheet257.pdf; M. Betti, 
“Civil use of depleted uranium”, Journal of Environmental Radioactivity, 2003; 
64:113-9. 
11 S. Žunić; Lj. Rakić, “Environmental and health effects of depleted uranium”, 
Chapter 3. In: Uranium: Sources, Exposure and Environmental Effects, Nelson, J. R. 
(ed.), Nova Science Publishers, New York, 2015, pp. 53-86; S. Žunić, “Cytological 
characteristics of lung washings from children in depleted uranium stroked region”, 
Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents, 2013; 27(4):961-7. 
12 The Continuing Legacy of Depleted Uranijumium Poisoning in Yugoslavia, 2013. 
13 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
14 З. Влашковић, Уранијум НАТО-а и даље убија на Косову: Контаминација 
земљишта чак 1.000 пута већа од дозвољене, 2013, Online Media Press, 
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/266854/uranijum-nato-a-i-dalje-ubija-na-
kosovu.html. (8. мај 2016). 
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сливовима великих река, што доприноси њеном даљем ширењу и 
индиректној контаминацији територија које нису биле директна мета 
нуклеарних пројектила. Иако је од бомбардовања СР Југославије 
прошло скоро 20 година, још није извршено уклањање ни касетних 
бомби нити деконтаминација територије Србије од муниције са 
осиромашеним уранијумом (Слика 1). 

 

Слика 1: Мапа циљева и дистрибуције неексплодираних пројектила у 
Републици Србији после НАТО агресије 1999. године15 

                                                 
15 Преузето и графички модификовано према: Д. Козомара, Приказ 
дистрибуције неексплодиране НАТО муниције у Србији, Politika online, 
23.3.2012, http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Zaostalebombe-pretnja-sirom-
Srbije.sr.html. 
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У случају непотпуне деконтаминација терена, делови муниције 
са осиромашеним уранијумом или неексплодирани пројектили дуже 
време остају у земљишту, а честице осиромашеног уранијума улазе у 
водотокове и ланац исхране.16 

Постоје бројни примери да је, на локацијама које су погођене 
бомбама са осиромашеним уранијумом, касније забележено повећање 
обољевања и смртности цивилног становништва, иако је спроведена 
деконтаминација од остатака НАТО пројектила.17 Јасно је да је у 
подручјима у којима је коришћено нуклеарно оружје са осиромашеним 
уранијумом правовремена и потпуна деконтаминација терена 
императив. 

ЕМБАРГО НА ИНФОРМАЦИЈЕ 

Форензика осиромашеног уранијума који је коришћен у 
нуклеарним ратовима савременог доба током последње три деценије 
замагљена је ембаргом на највећи део стручних и научних информација 
у овој области. Егзактно научно праћење ефеката осиромашеног 
уранијума је неретко ометано18, тако да се и данас не располаже 
прецизним подацима о циљевима, врсти и количини употребљене 
муниције, што је један од најбитнијих узрока отежане процене 
контаминације животне средине, као и здравствених ефеката 
осиромашеног уранијума. 

Индиректни подаци указују на енормно велике количине 
нуклеарног наоружања које је коришћено од 1991. године. Према 
подацима Кристенсена и Нориса19, могуће је уочити смањење залиха 
америчког нуклеарног наоружања приближно на половину у односу на 
период од 1983. до 1991. године. Период у коме је евидентирано 

                                                 
16 З. Влашковић, Уранијум НАТО-а и даље убија на Косову: Контаминација 
земљишта чак 1.000 пута већа од дозвољене, 2013, Online Media Press, 
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/266854/uranijum-nato-a-i-dalje-ubija-na-
kosovu.html (8. мај 2016); М Рајковић, “Животна средина и осиромашени 
уранијум”, Хемијска индустрија, 2001; 55 (7-8): 295–308. 
17 В. Пешић, Опасност вреба из подземних вода, 2009, 
http://www.blic.rs/vesti/srbija/opasnost-vreba-iz-podzemnih-voda/rf76141 (9. јун 
2016); Осиромашени уранијум: Методе детекције, санирање непосредних 
ефеката и превенција касних последица, Ђуровић, Б. (ed.), Draslar Partner, 
Beograd, 2011. 
18 R. Fisk, “Effects of DU in Yugoslavia”, 2001, Independent, 
http://www.wandsworth-stopwar.org.uk/du/yugo.htm. (8. мај 2016). 
19 H. M. Kristensen; R. S. Norris, US nuclear forces, 2014, 
http://thebulletin.org/2014/january/us-nuclear-forces-2014 (8. мај 2016). 
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смањење залиха нуклеарног наоружања САД-а одговара времену после 
завршетка Првог заливског рата (1990–1991). Следећи пад залиха 
нуклеарног наоружања уочава се од 2003. до 2013. године, у периоду 
који одговара Другом заливском рату и времену после његовог 
завршетка.20 

Шта је довело до скотома у информацијама који траје тридесет 
година, када је у питању употреба осиромашеног уранијума у 
нуклеарним ратовима савременог доба? Шта је повод за бујање 
квазинауке и одступање од елементарних научних знања и постулата? 

Посебно је питање шта наводи интелектуалце из разних области 
да дискусију на тему ефеката савремених нуклеарних ратова у којима је 
злоупотребљаван осиромашени уранијум називају у старту теоријом 
завере, са подсмехом и надобудношћу намећу своје „стручно” 
мишљење, не либећи се да га прогласе професионалним и научним, а 
истичући испред својих неодговорних вербалних егзибиционистичких 
авантура часна имена научних институција у којима раде, па чак и 
заклањајући се неприкосновеношћу својих академских звања. 

Са друге стране, постдетонациона форензика је данас изузетно 
актуелна и развија се са циљем детекције терористичког напада 
нуклеарним пројектилима. Према подацима Стона21, постдетонациона 
форензика може да омогући информацију о типу и пореклу нуклеарне 
бомбе у случају савремених нуклеарних акцидената, при чему се мисли 
првенствено на терористичке акције. У предвиђању могућег нуклеарног 
терористичког акта, могуће је детектовати електромагнетни талас, 
светлосни ефекат, гама зрачење, инфразвук, промену притиска, као и 
сеизмичке таласе који настају услед експлозије нуклеарне бомбе. 

У угледном научном часопису Science, предвиђа се сценарио 
који се значајно разликује од оног виђеног у случају нуклеарних 
експлозија у Хирошими и Нагасакију 1945. године, када је нуклеарна 
детонација могла да се види голим оком јер се „печурка” издизала око 
500 m изнад погођених градова (Слика 2). 

                                                 
20 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
21 R. Stone, Surprise nuclear strike? Here’s how we’ll figure out who did it, 2016, 
http://www.sciencemag.org/news/2016/03/surprise-nuclear-strike-heres-howwell-
figure-out-who-did-it?utm_campaign=email-news-
latest&et_rid=17102323&et_cid=334842 (9. јун 2016). 
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Слика 2: Форензика нуклеарне експлозије22 

Високотехнолошки развој у области нуклеарног наоружања 
допринео је настанку муниције која има мале видљиве деструктивне 
ефекте у поређењу са првим нуклеарним бомбама, али изазива трајне 
промене у природи, укључујући живи свет и човека (Слика 3). 

                                                 
22 Преузето из: News from Science alerts@aaas.sciencepubs.org, 
http://www.sciencemag.org/news/2016/03/surprise-nuclear-strike-heres-how-well-
figure-out-who-did-it?utm_campaign=email-news-
latest&et_rid=17102323&et_cid=334842, Surprise nuclear strike? Here's how we'll 
figure out who did it, by Richard Stone, Mar. 11, 2016 (14. март 2016) 
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Слика 3: Нуклеарно оружје некад и данас: а) Бомба која је бачена 
на Хирошиму 6. августа 1945. године, b) Нуклеарно оружје данас – 
пројектили који садрже пенетраторе од осиромашеног уранијума23 

Употреба хиљада тона осиромашеног уранијума употребљеног 
у ратним акцијама резултовала је ослобађањем немерљиве количине 
енергије која је, трансформишући се, постала покретачка снага бројних 
природних феномена. Енормна јонизација изазвана интеракцијом 
материје и јонизујућег зрачења узрок је амплификације ефеката 
енергије ослобођене у току нуклеарних експлозија.24 

                                                 
23 Нуклеарно оружје некад: преузето и графички модификовано из: C. Hansen, 
The Little Boy bomb, copy from U.S. National Archives, RG 77-AEC, The Swords 
of Armageddon: U.S. Nuclear Weapons Development Since 1945, Sunnyvale, CA: 
Chukelea Publications (ed.), 1995; The Fat Man, реплика бомбе која је бачена на 
Нагасаки, 9. августа 1945. године; Нуклеарно оружје данас  преузето из: М. Б. 
Рајковић, “Осиромашени уранијум – Kомерцијална примена осиромашеног 
уранијума, Произвођачи муниције од осиромашеног уранијума”, Хемијска 
индустрија, 2001; 55 (10):457–469. 
24 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
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Осиромашени уранијум садржи 0,2% U-235. Уколико је у току 
Заливских ратова и на Балкану употребљено око 3000 тона 
осиромашеног уранијума, значи да је у дужем временском периоду 
(1991-2011) на удаљености мањој од 2000 миља (1500 миља је 
удаљеност аеродрома у Багдаду од аеродрома у Београду, ваздушним 
путем) у испаљеним нуклеарним пројектилима било око 6 тона U-235! 
То би, такође, значило да је употребљено толико U -235 колико би било 
довољно за конструкцију око 170 реплика нуклеарне бомбе која је 
бачена на Хирошиму!25  

Приказана „игра бројева” отвара пут за разумевање 
неуобичајених и емпиријски непрепознатљивих природних феномена 
које је осиромашени уранијум могао испољити како у животној 
средини, тако и у биосфери, укључујући људско здравље. Упркос 
мањој заступљености U-235 у осиромашеном уранијуму у поређењу са 
природним уранијумом, осиромашени уранијум није безопасан.26  

Ако се пореде ефекти природног и осиромашеног уранијума на 
животну средину и здравље људи, треба имати у виду да је уранијум у 
саставу људског тела природно стање које је избалансирано током 
векова еволуције и адаптације. Оног момента када је човек узео у своје 
руке управљање судбином природних ресурса, на начин који озбиљно и 
трајно мења равнотежу успостављену од постанка планете и живог 
света, осудио је сам себе на живот у контаминираном окружењу које 
постаје све мање пријатељско и сигурно.27 

Циљ овог рада је да укаже на противречности које се односе на 
својства осиромашеног уранијума коришћеног у нуклеарним ратовима 
последњих деценија, а могу се искористити као платформа за 
спекулације о његовој наводној безбедности и маскирање стварних, 
непосредних и одложених ефеката на здравље људи и животну 
средину. 

 

 

 

                                                 
25 Исто. 
26 Исто. 
27 Исто. 
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ТОКСИЧНА И РАДИЈАЦИОНА СВОЈСТВА 
УРАНИЈУМСКИХ СМЕША 

Осиромашени уранијум испољава токсичне ефекте тешког 
метала и емитер је мешовите α-, -, -радијације. 

Сазнања о токсичности уранијума променила су се почев од 
1999. године, када је осиромашени уранијум сматран агенсом из групе 
III токсичности (није класификован као канцероген за људе), да би 
2006. године био категоризован као агенс групе I агенаса (алфа-емитер 
канцероген за људе) према класификацији Интернационалне агенције 
за истраживање канцера (The International Agency for Research on 
Cancer ‒ IARC).28 

Природни уранијум је смеша три изотопа: U-238 (99,27% 
масене концентрације), U-235 (0,72%) и U-234 (0,0054%). У људском 
телу се налази око 90 µg уранијума унетог храном: у скелету око 66%, у 
јетри око 16%, бубрезима око 8%, а у другим ткивима око 10%.29 

Осиромашени уранијум садржи мање U-234 и U-235 (изотопи са 
већом специфичном активношћу) по јединици масе него природни 
уранијум.30 Концентрација U-235 у осиромашеном уранијуму је 0,2 – 
0,3%, што је 30  40% од концентрације овог изотопа у природном 
уранијуму.31 Осиромашени уранијум је слабо радиоактиван, са 
радијационом дозом око 60% од радијационе дозе исте масе природног 
уранијума.32 

                                                 
28 F. K. Baverstock, The toxicity of Depleted uranium, Presentation to the Defence 
Committee of the Belgian House of Representatives, 2006, 
http://www.kbaverstock.org/page6.html. 
29 WISE, Uranium Project 2011, http://www.wise-uranium.org/rup.html; DOE-
HDBK (US Department of Energy Handbook), Primer on Spontaneous Heating and 
Pyrophoricity, Chapter: Uranium, 1994, 
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f2/hdbk1081.pdf. (26. април 2016). 
30 M. Burger, “The risks of depleted uranium contamination in post conflict 
countries: Findings and lessons learned from UNEP field assessments”, In: 
Assessing and Restoring Natural Resources in Post Conflict Peace-building, 2012. 
http://environmentalpeacebuilding.org/sites/default/files/vol.5_ch.8_burger_colorco
verpage.pdf. 
31 WISE, Uranium Project 2011, http://www.wise-uranium.org/rup.html; DOE-
HDBK (US Department of Energy Handbook), Primer on Spontaneous Heating and 
Pyrophoricity, Chapter: Uranium, 1994, 
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f2/hdbk1081.pdf. (26. април 2016). 
32 Исто. 
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Хемијска токсичност уранијума зависи од његове 
растворљивости, начина контаминације (инхалација, ингестија, 
апсорпција преко коже). Интерна контаминација уранијумом резултује 
токсичним ефектом тешког метала, као и радијационим ефектом.33 

Скоро сви радионуклиди радиоактивних низова U-238 и U-235 
су гама емитери.34 Иако се време полураспада U-238 мери милијардама, 
a U-235 стотинама милиона година, у току њиховог радиоактивног 
распада настају и радионуклиди са кратким и ултракратким временом 
полураспада.35 У радиоактивном низу U-238, посебну радиотоксичност 
испољавају Th-230, Ra-226 и Pa-231, а у радиоактивном низу U-235, Ac-
227. Средње израженом токсичношћу карактеришу се U-238, U-234 и 
Bi-210 радионуклиди низа U-238, као и U-235, Th-231, Th-227 и Ra-223 
из радиоактивног низа U-235.36 U-238 и U-235 су родитељски 
радионуклиди двеју независних радиоактивних серија, док је U-234 
продукт радиоактивног низа U-238 (Tabela 1).37 

Табела 1. Радиоактивни низови U-238 и U-235 

                                                 
33 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
34 WISE, Uranium Project 2011, http://www.wise-uranium.org/rup.html; DOE-
HDBK (US Department of Energy Handbook), Primer on Spontaneous Heating and 
Pyrophoricity, Chapter: Uranium, 1994, 
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f2/hdbk1081.pdf (26. април 2016); De-L. 
Clark, U235: A Gamma Ray Analysis Code for Uranium Isotopic Determination, 
Work performed under the auspices of the US. Department of Energy by the 
Lawrence Livermore National Laboratory under Contract W-7405-ENG-48.1996, 
http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/310887/ (2016 April 26). 
35 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
36 H. G. Brack, “Fukushima Daiichi Nuclear Information Handbook”, In: A Guide to 
Accident Terminology and Information Sources, Pennywheel Press, Hulls Cove, 
2011, http://www. davistownmuseum. 
org/PDFs/Nuclear%20Disaster%20in%20Japan_Draft.pdf. 
37 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 

Радионуклид Време полураспада Врста зрачења 
Радиоактивни низ U-238   
U-238 4 468 109 година α (γ) 
Th-234 24,1 дан β (γ) 
Pa-234m 1,17 минута β (γ) 
U-234 244 500 година α (γ) 
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У Табели 2 наведени су подаци о изотопском саставу и времену 
полураспада природног, обогаћеног и осиромашеног уранијума. 

Табела 2: Радионуклидни састав и време полураспада изотопа 
природног, обогаћеног и осиромашеног уранијума 

 U-234 U-235 U-238 

t1/2 (године) 244 500 703.8 106 4.468 109 
ИЗОТОПСКИ САСТАВ (% масе) 
ПУ 0.0053% 0.711% 99.284% 
ОУ 0.0008976% 0.2% 99.799% 
БУ 0.02884% 3.5% 96.471% 
ИЗОТОПСКИ САСТАВ (% активности) 
ПУ 48.9% 2.2% 48.9% 
ОУ 14.2% 1.1% 84.7% 
БУ 81.8% 3.4% 14.7% 

Th-230 77 000 година α (γ) 
Ra-226 1 600 година α (γ) 
Rn-222 3.8235 дана α 
Po-218 3.05 минута α 
Pb-214 26.8 минута β (γ) 
Bi-214 19.9 минута β (γ) 
Po-214 63.7 микросекунди α 
Pb-210 22.26 година β (γ) 
Bi-210 5.013 дана β 
Po-210 138.378 дана α 
Pb-206 стабилан - 
Радиоактивни низ U-235   
U-235 703.8 106година α (γ) 
Th-231 25.52 сати β (γ) 
Pa-231 32,760 година α (γ) 
Ac-227 21.773 година β 
Th-227 18.718 дана α 
Ra-223 11.434 дана α 
Rn-219 3.96 секунди α 
Po-215 778 микросекунди α 
Pb-211 36.1 минута β 
Bi-211 2.13 минута α 
Tl-207 4.77 минута β 
Pb-207 стабилан - 
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 Скраћенице: ПУ  природни уранијум; ОУ  осиромашени уранијум; 
БУ  обогаћени уранијум; t1/2 – време полураспада 

Ефекти које зрачење испољава у интеракцији са материјом 
зависи од природе зрачења (јонизујуће и нејонизујуће зрачење) и 
природе материје (жива и нежива материја). У току радиоактивног 
распада уранијума настају α-честице које садрже два неутрона и два 
протона, β-честице (брзи електрони или позитрони) и γ-зраци 
(фотони).38 

Уранијум је доминантно алфа-емитер. Емисијом α-честица из 
тешких језгара, смањује се број протона. У току α-распада настају 
радионуклиди који су и сами радиоактивни (α- или β-емитери). При 
емисији α-честица из језгра (еквивалентна језгру хелијума, без 
орбиталних електрона), настаје нови елемент са масеним бројем који је 
умањен за четири, док се атомски број повећава за два.39 Већина α- 
честица има кинетичку енергију у опсегу 3-7 MeV, или типичну 
кинетичку енергију 5 MeV и брзину 15.000 km/s.40 Због велике енергије 
и масе, наелектрисања +2 и релативно мале брзине, α- честице имају 
велики јонизациони потенцијал. Алфа-честице губе своју енергију у 
интеракцији са другим атомима дуж пута од свега неколико 
центиметара у ваздуху, или микрометара у ткиву.41 Иако α-честице 
имају најмању пенетрациону моћ (зауставља их лист папира), њихов 
штетни биолошки ефекат је најизраженији. 

 

КОРИШЋЕЊЕ МУНИЦИЈЕ СА ОСИРОМАШЕНИМ 
УРАНИЈУМОМ КАО УЗРОК ГЛОБАЛНЕ 

РАДИОАКТИВНЕ И ХЕМИЈСКЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ 

На месту експлозије пројектила који садрже осиромашени 
уранијум ослобађају се гасовити оксиди уранијума (Слика 4), што 
доводи до локалне контаминације. Са места експлозије пројектила са 

                                                 
38 WHO, 2001, Health effects of depleted uranium, A54/19, World Health 
Organization, Fifty-fourth World Health Assembly, 26. April 2001, 
www.who.int/environmental_information/radiation/depleted_uranium.htm. 
39 E. W. Barnes, “Basic physics of nuclear medicine”, In: Nuclear medicine, R. E. 
Henkin et. al. (ed.), Mosby-Year Book, 1996; pp. 43-63. 
40 P. A. Tipler; R. Llewellyn, Modern Physics (4th ed.), W. H. Freeman, 2002; C. 
Benton, Alpha particle, 2015 June 15, https:// 
bentonaerospace.wordpress.com/2012/01/09/alpha-particle/. 
41 E. W. Barnes, “Basic physics of nuclear medicine”, In: Nuclear medicine, R. E. 
Henkin et. al. (ed.), Mosby-Year Book, 1996; pp. 43-63. 
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осиромашеним уранијумом, оксиди уранијума се у гасовитом стању, у 
облику микро-честица и нано-честица преносе на удаљености од више 
хиљада миља, изазивајући глобалну контаминацију. 

 

Слика 4: Ослобађање гасовитих оксида уранијума после експлозије 
пројектила са пенетратором од осиромашеног уранијума42 

Остаци радиоактивне муниције или неексплодираних 
пројектила који садрже осиромашени уранијум подлежу спорој 
корозији у току 2 до 3 деценије и доприносе контаминацији спољашње 
средине. 

Муниција која садржи осиромашени уранијум коришћена је до 
данас у понављаним војним мисијама НАТО-а: у Ираку (1991), Босни и 
Херцеговини (1994–1995), Србији и Црној Гори (1999), Авганистану 
(2001–2003), Ираку (2003–2011) и другим областима. Не само 
територија Републике Србије, већ и читав Балкан, Европа и шире, од 
1991. године више пута су излагани радиоактивним честицама 
осиромашеног уранијума услед преношења његових честица са места 

                                                 
42 Преузето и модификовано из: Military Use of Depleted Uranijumium (DU), 
BBC News, 2003, 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/world/02/military_fact_files/du/html/flash.stm. 
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експлозије пројектила, ваздушним струјама. На тај начин, и атмосфера 
је постала војно оруђе (Слика 5).43 

 

Слика 5: Приказ потенцијално контаминиране територије после 
бомбардовања циљева у Персијском заливу и на Балкану пројектилима 
са осиромашеним уранијумом (пуна линија оивичава радијус од 
приближно 2.400 миља око Персијског залива; танка линија оивичава 
радијус од приближно 2.400 миља око Босне и Херцеговине, а 
испрекидана линија, око Србије)44 

Мања радиоактивност осиромашеног уранијума него природног 
уранијума због мање заступљености фисионих изотопа, U-234 и U-235, 
доводи у питање радијациони хазард осиромашеног уранијума. 
Међутим, понављане, споре, мале дозе јонизујућег зрачења доводе до 
последица које је, због проблема са мерењем интерне контаминације, 
тешко повезати са узроком. 

                                                 
43 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
44 Преузето и графички модификовано из: S. Zunic, “Cytological characteristics 
of lungwashings from children in depleted uranium stroked region”, Journal of Bio-
logical Regulators & Homeostatic Agents, 2013; 27(4):961-7. 



87 
 

Келер и његови сарадници наводе да се због примене 
осиромашеног уранијума у Ираку и на Балкану не могу очекивати 
непосредни нити дугорочни ефекти осиромашеног уранијума у 
спољашњој средини, да није дошло до шире контаминације природних 
ресурса, нити се могу очекивати акутни и хронични ефекти 
осиромашеног уранијума на здравље људи у широј популацији.45 

Мађарски научници су, на пример, саопштили да је измерено 
мало повећање радијације у току бомбардовања циљева на Kосову46, 

што је логично, имајући у виду малу специфичну радиоактивност 
осиромашеног уранијума. 

Др Драгана Ђорђевић, резултатима објављеним у својој 
докторској дисертацији, још 2004. године указује на ширење 
контаминације осиромашеним уранијумом у односу на мету.47 Аутори 
Бaсби и Морган саопштавају резултате мерења узорака ваздуха у 
Великој Британији током нуклеарних удара у Персијском Заливу.48 
Нађена је повећана концентрација уранијума на ваздушним филтрима, 
која се враћала на претходне уобичајене вредности пре ваздушних 
удара у којима је коришћен осиромашени уранијум. Бројни подаци из 
литературе говоре у прилог локалне контаминације која настаје као 
последица примене осиромашеног уранијума, имајући у виду кратак 
домет α-честица у ваздуху. Међутим, током експлозије уранијумских 
пројектила, ослобађају се оксиди уранијума који се у гасовитом стању, 
као микро-честице и нано-честице преносе на удаљености од више 
хиљада миља, изазивајући глобалну контаминацију. 

Противречна саопштења о радиолошком и биохазарду 
осиромашеног уранијума, као и начин за егзактно доказивање 

                                                 
45 M. Keller; B. Anet; M. Burger; E. Schmid; A. Wicki; C. Wirz, Depleted uranium: 
Environmental and health effects in the Gulf War, Bosnia and Kosovo, European 
Parliament, Luxembourg, Directorate-General for Research, Division for Industry, 
Research, Energy, Environment and STOA, 2001, 
http://www.unimannheim.de/edz/pdf/dg4/STOA100_EN.pdf. 
46 A. Kerekes; A. Capote-Cuellar; G. J. Koteles, “Did NATO Attacks in Yugoslavia 
Cause a Detectable Environmental Effect in Hungary?”, Health Physics, 2001; 
80(2):177-8. 
47 D. Đorđević, Diferencijacija uticaja više izvora na zagađenost vazduha jedne 
lokacije: teški metali i metaloidi u suspendovanim česticama kao traseri, Doktorska 
disertacija, Beograd, 2004. 
48 C. Busby; S. Morgan, Did the Use of Uranium Weapons in Gulf War 2 Result in 
Contamination of Europe? Evidence from the Measurements of the Atomic Weapons 
Establishment, 2006, Aldermaston, Aberystwyth, Green Audit, 
http://www.llrc.org/aldermastrept.pdf. 
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радијације коју је изазвао, разлог су одложеног разумевања стварног 
ризика који осиромашени уранијум, примењен у војне сврхе, заиста 
проузрокује.49 На основу извора доступних цивилима не могу се наћи 
тачни подаци о количини осиромашеног уранијума која је употребљена 
у ратовима новијег доба. У савременим нуклеарним ратовима 
„нуклеарни удари” одвијали су се у пролонгираном времену од око 2–3 
деценије, а свака појединачна експлозија пројектила укључивала је 
неколико стотина грама осиромашеног уранијума (у саставу 
пенетратора), од чега је 0,2% U-235 (Табела 2). До 70% пенетратора у 
чијем саставу се налази осиромашени уранијум конвертује се у 
аеросол.50 

О штетним ефектима осиромашеног уранијума на спољашњу 
средину и здравље људи углавном се закључује ретроактивно, на 
основу неуобичајених природних појава и медицински непознатих 
манифестација. 

 

УТИЦАЈ ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА НА 
СПОЉАШЊУ СРЕДИНУ – ОДЛОЖЕНЕ ПОЈАВЕ И 

ТРАЈНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

1. Појава шумских пожара и реконтаминација терена 

Могуће је да су бројни шумски пожари проузроковани 
запаљивим деловима муниције са осиромашеним уранијумом. 
Фреквенција шумских пожара и захваћеност територије Србије и 
других балканских земаља била је највећа управо у периоду 
бомбардовања Босне и Херцеговине и СР Југославије: пикови у 
графикону на Слици 6 одговарају временским периодима 1995–1997. и 
1999–2001. године. 

Временска подударност бомбардовања територије република 
бивше СФР Југославије пројектилима са осиромашеним уранијумом и 
учестале појаве шумских пожара поткрепљују претпоставку да су 
расејани делови муниције са осиромашеним уранијумом могли бити 
њихов узрок, јер у реакцији са кисеоником из ваздуха долази до 

                                                 
49 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
50 V. Jovanović; M. Olđa, Video control of wildfires in Serbia, Ministry of 
Agriculture, Forestry and Water Management, Directorate of Forests, Belgrade, 
Serbia and Public Enterprise “Vojvodinasume”, 2007, http://www.fire.uni-
freiburg.de/sevilla-2007/contributions/doc/. 
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самосагоревања уранијума.51 Повећана фреквенција шумских пожара 
забележена је у периоду 1990–2005. године, при чему је у Републици 
Србији захваћена површина око 40.000 ха (Слика 6).52 

 

Слика 6: Приказ броја пожара и површине захваћене територије у 
Републици Србији (1990–2005)53 

Осим војне употребе муниције са осиромашеним уранијумом, и 
мирнодопске нуклеарне катастрофе (Чернобиљ, Фукушима и др.) 
доприносе радијационом загађењу тла и ваздуха. Шумским пожарима у 
региону Чернобиља ремобилише се радиоактивна прашина из тла, што 
доприноси даљој, пролонгираној контаминацији терена.54 

 

                                                 
51 M. Burger, “The risks of depleted uranium contamination in post conflict 
countries: Findings and lessons learned from UNEP field assessments”, In: 
Assessing and Restoring Natural Resources in Post Conflict Peace-building, Jensen, 
D.; Lonergan, S. (ed). Earthscan, London, 2012. 
http://environmentalpeacebuilding.org/sites/default/files/vol.5_ch.8_burger_colorco
verpage.pdf. 
52 IPPNW, 2014, IPPNW Report, The health effects of uranium weapons: The social 
debate on the use of a controversial weapon, 1st edition, August 2014. 
53 Preuzeto i grafički modifikovano iz: V. Jovanović; M. Olđa, Video control of 
wildfires in Serbia, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, 
Directorate of Forests, Belgrade, Serbia and Public Enterprise “Vojvodinasume”, 
2007, http://www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-2007/contributions/doc/. 
54 AFP, 2015, Weather & Extreme Events: Forest Fire Rages Near Chernobyl 
Nuclear Site, 29. April 2015, http://news.discovery.com/earth/weather-extreme-
events. 
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2. Индукована јонизација у атмосфери утиче на јединство биосфере 
и литосфере-атмосфере-јоносфере 

Брз раст концентрације позитивно наелектрисаних α-честица у 
атмосфери услед употребе хиљада тона муниције са осиромашеним 
уранијумом, може да индукује промене електромагнетног поља и да 
наруши равнотежу јединства литосфере-атмосфере-јоносфере.55 Аутори 
Жунић и Ракић у својој публикацији56 представили су хипотезу о 
јединству биосфере и литосфере-атмосфере-јоносфере. 

Промена физичких својстава спољашње средине доводи до 
успостављања адаптивног одговора у биосфери (Слика 7). 

 

Слика 7: Утицај јонизације у атмосфери изазване алфа-честицама на 
јединство биосфере и литосфере-атмосфере-јоносфере (HSP  
ротеини топлотног шока, ATP – аденозин-трифосфат, HIF – 
хипоксија индуцибилни фактор)57 

                                                 
55 S. Žunić; Lj. Rakić, “Hormetic effects of depleted uranium to the biosphere and 
lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling”, Journal of Environmental and Occu-
pational Science, 2013; 2(2):103-7. 
56 Исто. 
57 Графички модификовано према: S. Žunić; Lj. Rakić, “Hormetic effects of 
depleted uranium to the biosphere and lithosphere-atmosphere-ionosphere coupl-
ing”, Journal of Environmental and Occupational Science, 2013; 2(2):103-7. 
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3. Температурни и климатски екстреми 

Ефекат загревања атмосфере делимично је и последица енормне 
јонизације коју у ваздуху изазивају наелектрисане честице и γ-фотони, 
ослобођени у току радиоактивног распада честица осиромашеног 
уранијума. Повећана учесталост климатских и температурних екстрема 
може допринети поремећају равнотеже појединих природних ресурса, 
што доводи до непредвидивих и катаклизмичних појава.58 

Епизоде екстремних температура могу значајно нарушити и 
здравље човека. Нађена је повезаност између температурних екстрема и 
морталитета у појединим градовима Европе. Посебно су под повећаним 
ризиком пацијенти са већ постојећим хроничним обољењима. 
Очекивани пораст морталитета у односу на повећање температуре 
ваздуха за 1 °С изнад великих градова је 3,12% у региону Медитерана и 
1,84% у северном континенталном региону.59 

 

4. Честице осиромашеног уранијума проузрокују светлосне ефекте 
у атмосфери 

Емисију светлости индуковану α-честицама у атмосфери први 
су, раних година двадесетог столећа, уочили истраживачи Вилијем и 
Хагинс.60 Преносећи радиоактивне честице са места експлозије 
нуклеарних пројектила, мобилне масе ваздуха врше глобалну 
контаминацију атмосфере (Сликa 5). Имајући увиду укупан дијаметар и 
површину Земље, локалне територије где је дошло до војне употребе 
нуклеарног оружја које садржи осиромашени уранијум могу се 
сматрати тачкастим изворима радиоактивних честица гасовитих оксида 
уранијума који су „убризгани” у атмосферу. Ове честице су извор α-, β-
, γ-радијације.61 

                                                 
58 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
59 WHO, 2009, Improving public health responses to extreme weather/heat-waves, 
EuroHEAT; Technical Summary, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 
Denmark, 2009, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/95914/E92474.pdf. 
60 J. Sand; S. Ihantola; K. Perajarvi; H. Toivonen; J. Toivonen, “Radioluminescence 
yield of alpha particles in air”, New Journal of Physics, 2014; 16:053022. 
61 Žunić, S; Rakić, Lj. Depleted Uranium Induced Petkau Effect: Challenges for the 
Future. Nova Science Publishers (ed.), New York, 2016. 
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Алфа-честице индукују појаву ултраљубичасте флуоресценције 
у ваздуху, коју углавном емитује молекуларни азот.62 

Укупна емисија светлости пореклом од β-честица из 
радиоактивног распада честица осиромашеног уранијума у атмосфери 
може се сматрати занемарљивом. Луминисценција се побуђује једино 
уколико постоји значајан број електрон-електрон интеракција.63 

 

5. Електрична повезаност литосфере-атмосфере-јоносфере и 
биосфере 

Доспевање контаминираног аеросола у атмосферу и последична 
јонизација ваздуха утичу на механизме (електричне) повезаности 
литосфере-атмосфере-јоносфере и биосфере.64 

Сеизмичка активност повезана је са ињекцијом радиоактивних 
супстанци у атмосферу65, односно променама електромагнетних 
својстава Земљиног омотача.66 Око месец дана пре појаве земљотреса 
на одређеној локацији могу се детектовати и до десет пута веће 
концентрације радона у нижим слојевима атмосфере.67 

Док се у случају већих нуклеарних експлозија очекује 
сеизмички талас, теоријски, пулсно ослобађање наелектрисаних 

                                                 
62 O. Hoff, Determination of Alpha Radiation-Induced Fluorescence Efficiency, 
Honors Theses, Paper 38, 2012, 
http://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=honors_theses; 
Bachelor, P. P.; Jordan, D. V.; W. W. Harper; Cannon, B. D., Finn, “E. C. Self-
absorption effects on alpha-induced atmospheric nitrogen fluorescence yield”, 
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 2009; 282:873-6. 
63 Sand, J; Ihantola, S; Perajarvi, K; Toivonen, H; Toivonen, J., “Radioluminescence 
yield of alpha particles in air”, New Journal of Physics, 2014; 16:053022. 
64 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
65 M. Zoran; D. Savastru; D. Mateciuc, “Earthquake Precursors Assessment in 
Vrancea Region Through Satellite and In Situ Monitoring Data”, In: The 1940 
Vrancea Earthquake. Issues, Insights and Lessons Learnt, Radu Vacareanu; C. 
Ionescu (ed.), 2016; 305-14. 
66 S. S. Zunić, Lј. M. Rakić, “Hormetic effects of depleted uranium to the biosphere 
and lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling”, Journal of Environmental and 
Occupational Science, 2013; 2(2):103-107. 
67 M. Zoran; D. Savastru; D. Mateciuc, “Earthquake Precursors Assessment in 
Vrancea Region Through Satellite and In Situ Monitoring Data”, In: The 1940 
Vrancea Earthquake. Issues, Insights and Lessons Learnt, Radu Vacareanu; C. 
Ionescu (ed.), 2016; 305-14. 
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честица из осиромашеног уранијума на бојиштима усмерено је од 
површине Земље ка атмосфери и доприноси успостављању 
електромагнетног поља. Ово електромагнетно поље би, према моделу 
Чмирјева и његових сарадника68, услед интеракције са природним 
електромагнетним пољем Земље и њеног омотача, могло индиректно 
утицати на провокацију сеизмичке активности. У прилог овој 
претпоставци говори публикација објављена у часопису Science, под 
називом „Велики градови – велики земљотреси”.69 Сантјаго и Токио 
наведени су као пример градова који се налазе у сеизмичким зонама. 

Електрично купловање литосфере-атмосфере-јоносфере не 
може се посматрати независно од Шуманове резонанције. Феномен 
Шуманове резонанције детектован је из сателита у свемиру далеко 
изнад горње границе резонантне шупљине која се формира између 
површине Земље и јоносфере. Насумични блескови муња са 
могућношћу просторног простирања преко континената, посебно у 
регији мале географске ширине, индукују настанак таласа чија таласна 
дужина одговара дијаметру кавума.70 Овим ефектима може допринети и 
људска активност. Највећи број војних акција у којима је употребљаван 
осиромашени уранијум догодио се управо у региону мале и средње 
географске ширине (Слика 5). 

Понављано ослобађање великих количина гасовитих оксида 
уранијума са ратишта у Персијском заливу, Босни и Херцеговини, 
Србији и Црној Гори, Авганистану, резултује индукованим светлосним 
ефектима у атмосфери. Светлосни блескови пореклом од интеракције 
наелектрисаних честица са честицама и фотонима који су настали 
радиоактивним распадом осиромашеног уранијума, у атмосфери 
индукују нискофреквентне таласе који се шире око Земље, креирајући 
ефекат Шуманове резонанције. 

На Слици 8 дат је шематски приказ утицаја светлосних снопова 
који настају на површини Земље на Шуманову резонанцију у 
атмосфери. Доспећем честица осиромашеног уранијума са површине 
Земље (зона где је коришћено нуклеарно наоружање) у ваздух, настаје 

                                                 
68 V. Chmyrev; N. Isaev; S. Bilichenko; G. Stanev, “Observation by space-borne 
detectors of electric fields and hydromagnetic waves in the ionosphere over an 
earthquake centre”, Phys Earth Planet Inter, 1989; 57(1):110–4. 
69 R. S. Stein; S. Toda, “Megacity Megaquakes  Two Near Misses”, Science, 2013; 
341(6148):850-2. 
70 F. Simoes; R. Pfaff; H. Freudenreich, “Satellite observations of Schumann 
resonances in the Earth’s ionosphere”, Geophysical Research Letters, 2011; 
38(22):L22101. 
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светлосни ефекат као последица флуоресценције и луминисценције 
услед интеракције наелектрисаних α- и β-честица са молекуларним 
азотом. 

 

Слика 8. Интеракција светлосних снопова и Шуманове резонанције у 
атмосфери (претпоставља се доспевање радиоактивних честица 
осиромашеног уранијума у атмосферу и њихова интеракција са 
материјом, при чему настају ефекти флуоресценције и 
луминисценције; у кавуму који се простире између површине Земље и 
јоносфере долази до њихове интеракције са Шумановом 
резонанцијом)71 

Мождани таласи су „подешени” на одређене фреквенције 
Шуманове резонанције.72 Описано је постојање временски 
варијабилног магнетног поља које је индуковано електричним пољем и 
које може да интерферира са биолошким ритмовима.73 
Електромагнетно поље може да интерферира са можданим регионима 

                                                 
71 Према: NASA/Goddard Space Flight Center, Schumann resonance 
animation.ogv. [11 January 2012]; Преузето из: С. Жунић, Рани и одложени 
здравствени ефекти осиромашеног уранијума, Медија центар „Одбрана”, 
Београд, 2016. 
72 F. Simoes; R. Pfaff; H. Freudenreich, “Satellite observations of Schumann 
resonances in the Earth’s ionosphere”, Geophysical Research Letters, 2011; 
38(22):L22101. 
73 D. J. Schaefer; J. D. Bourland; J. A. Nyenhuis, “Review of patient safety in time-
varying gradient fields”, J Magn Reson Imaging, 2000; 12:20-29. 
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који емитују тета- и алфа-таласе, или индукују лучење ендорфина, 
катехоламина, енкефалина, динорфина, да утиче на експресију гена и 
настанак стем ћелија, као и да наруши базичне интегративне механизме 
регулације у људском телу.74 

Контаминација спољашње средине у нуклеарним ратовима 
доводи до непредвидивих појава у атмосфери. Нуклеарни ратови се 
могу сматрати веома ретким догађајима, а вишак наелектрисаних 
честица у Земљином омотачу индукује електромагнетно поље и 
последичне феномене – светлост у атмосфери, градијентна магнетна 
поља, загревање атмосфере... Светлост у атмосфери је главни извор 
електромагнетне радијације у опсегу екстремно малих фреквенција.75 
Студије које се односе на биоефекте електромагнетног загађења на 
људе истичу значај биоефекта електромагнетног поља екстремно малих 
фреквенција.76 

Интерференција биофреквенција са пољима нејонизујуће 
радијације, укључујући Шуманову резонанцију, доводи до оштећења 
биосистема, који функционише у динамичкој међузависности са 
условима животне средине.77 

 

РАДИОБИОЛОГИЈА ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА 

Најчешћи пут уноса честица осиромашеног уранијума у тело је 
удахнутим ваздухом. Инхалацијом унете честице осиромашеног 
уранијума узрок су понављаног оштећења и успорене репарације ткива, 
што резултује повећањем обољевања и смртности од малигних и 
немалигних обољења плућа.78 У зависности од врсте аеросола, 

                                                 
74 AGNIR, 2004, Advisory Group on Non-ionising Radiation (AGNIR), 2013 May 
24, 
http:/www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/RadiationAdvisoryGroups/AdvisoryGroup
OnNonIonisingRadiation/. 
75 F. Simoes; R. Pfaff; H. Freudenreich, “Satellite observations of Schumann 
resonances in the Earth’s ionosphere”, Geophysical Research Letters, 2011; 
38(22):L22101. 
76 S. Žunić; Lj. Rakić, Hormetic effects of depleted uranium to the biosphere and 
lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling, “Journal of Environmental and Occu-
pational Science”, 2013; 2(2):103-7. 
77 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016. 
78 S. Žunić; Lj. Rakić, Depleted Uranium Induced Petkau Effect: Challenges for the 
Future. Nova Science Publishers (ed.), New York, 2016. 



96 
 

инхалација честица осиромашеног уранијума може довести до 
продужене експозиције плућа и других органа.79 

Време биолошке полуелиминације радиоактивних честица 
осиромашеног уранијума из ткива плућа је, према наводима 
Дураковића80, око 1.470 дана, или приближно 4 године! С обзиром на 
то да је територија Србије најмање сваке четврте године била у зони 
експозиције због контаминираних ваздушних струјања из Персијског 
Залива и после бомбардовања Босне и Херцеговине, омогућено је 
трајно присуство радиоактивних честица у организму људи из зоне 
експозиције, имајући у виду просечан људски век. 

Изложеност малим спорим дозама јонизујућег зрачења има за 
последицу већи цитотоксични ефекат, што је дефинисано као in vivo 
Петкау ефекат81. Иако је Петкау ефекат испрва описан као in vitro 
феномен82, понављана контаминација географски оближњих територија 
(Персијски залив и Балкан) осиромашеним уранијумом омогућава 
континуирану изложеност како природних ресурса, тако и популације 
малим дозама јонизујућег зрачења, што је у основи in vivo Петкау 
ефекта.83 

Честице најмањих димензија из плућа доспевају у крвоток и у 
друге органе, што је један од узрока мултисимптомске и 
мултисистемске патологије и укупног повећања инциденце оболевања 
и смртности. Величина наночестица металних оксида обрнуто је 
сразмерна температури процеса у коме настају, а што је величина 

                                                 
79 A. Bleise; P. R. Danesi; W. Burkart, “Properties, use and health effects of 
depleted uranium (DU): a general overview”, JEnvironRadioact, 2003; 64:93–112. 
80 А. Дураковић, “Интерна контаминација медицински значајним 
радионуклидима”, Архив за хигијену рада и токсикологију, 1986; 37(1):67-99. 
81 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016; Žunić, S; Lj. Rakić, Depleted Uranium 
Induced Petkau Effect: Challenges for the Future. Nova Science Publishers (ed.), 
New York, 2016. 
82 C. Busby; S. Morgan, Did the Use of Uranium Weapons in Gulf War 2 Result in 
Contamination of Europe? Evidence from the Measurements of the Atomic Weapons 
Establishment, 2006, Aldermaston, Aberystwyth, Green Audit, 
http://www.llrc.org/aldermastrept.pdf. 
83 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016; Žunić, S; Lj., Rakić, Depleted Uranium 
Induced Petkau Effect: Challenges for the Future. Nova Science Publishers (ed.), 
New York, 2016. 
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честица мања, већа је њихова пенетрабилност.84 Честице осиромашеног 
уранијума које се налазе на месту примарног уласка у тело 
(респираторни и дигестивни тракт) веће су од оних које су детектоване 
у другим органима. После уласка честица осиромашеног уранијума у 
ћелију, испољава се њихов цитотоксични ефекат који је обрнуто 
сразмеран величини честица. Ефекти осиромашеног уранијума на 
здравље су мултисистемски, тешко предвидиви и дуготрајни.85 Гати и 
Монтанари су испитивали 20 италијанских војника и осам цивила који 
су у време бомбардовања Босне и Херцеговине (1994–1995) живели у 
Сарајеву и околини. Иако у појединим узорцима ткива ових пацијената 
нису детектоване честице осиромашеног уранијума, могућност интерне 
контаминације није се могла искључити. Према налазима ових аутора, 
за опсервацију последица интерне контаминације није неопходан 
непосредан доказ присуства честица осиромашеног уранијума у 
ткивима, уколико су испитаници боравили у области која је била у зони 
експозиције радиоактивном аеросолу.86 

Честице осиромашеног уранијума у ткивима могу депоновати 
дозе широког спектра, што доприноси различитом биолошком ефекту. 
Ефекат може бити леталан уколико су ћелије директно примиле велику 
количину енергије, првенствено α-честица, али и β-честица и фотона  
варира од хиперсензитивности ткива на веома мале дозе радијације до 
развоја радиоадаптивног одговора. Адаптивни одговор ћелија на 
упадну радијацију из спољашњих или унутрашњих извора подразумева 
бројне манифестације ткивног одговора.87 

Алфа-честице које емитују унутрашњи извори осиромашеног 
уранијума, имају енергију око 5 МEV коју депонују на краткој путањи 
у ткиву (око 40 μм), што резултује енормном јонизацијом која доводи 
до смрти ћелија. У околним ћелијама које нису директно погођене 
радијацијом, бива индукован бајстандер-ефекат малих доза α-

                                                 
84 A. Ulrich; A. Mayer; M. Kasper; A. Wichser; J. Czerwiński, “Emission of metal-
oxide particles from IC-engines”, Silniki Spalinowe, 2011; 50:72-88. 
85 S. Žunić, “Lupus erythematosus cell phenomenon in pediatric bronchoalveolar 
lavages: possible manifestation of early radioadaptive response in radiation induced 
alveolitis”, J Biol Regul Homeost Agents, 2013; 27(2):389-98. 
86 M. Gatti; S. Montanari, “Impact on health by nanoparticles created by high 
temperature explosions”, In: 8th ETH Conference on Combustion Generated 
Nanoparticles, 2004, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.297.1017&rep=rep1&typ
e=pdf. 
87 S. Žunić; Lj. Rakić, Depleted Uranium Induced Petkau Effect: Challenges for the 
Future, Nova Science Publishers (ed.), New York, 2016. 
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радијације који је врста радиоадаптивног ткивног одговора.88 Услед 
бајстандер-ефекта, велики број ћелија око ћелије погођене радијацијом 
испољава промене генетског материјала. Бајстандер-ефекат је 
делимично резултат брзе пропагације сигналних молекула од озрачених 
ћелија ка неозраченим, при чему њихова концентрација 
експоненцијално опада са повећањем дистанце.89 Понављано излагање 
нерастворљивим честицама ОУ појачава штетни ефекат α-честица.90 

Алфа-честице су високо деструктивне за ДНК и друге 
биомолекуле. Оштећење ДНК је делимично последица реакције 
инфламације. Алфа-честице испољавају бројне ефекте на ћелију, 
укључујући ћелијску смрт, мутације гена, аберације хромозома и 
малигну трансформацију.91 Бета-честице имају средњу пенетрациону 
моћ и јонизациони капацитет, а γ-зраци имају велику пенетрациону моћ 
и несметано пролазе кроз ткивне баријере.92 

 
УТИЦАЈ ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА НА ЗДРАВЉЕ 

ЧОВЕКА 

Као и у случају првих нуклеарних бомби које су бачене на 
Хирошиму и Нагасаки, о здравственим последицама интерне 
контаминације осиромашеним уранијумом закључиваће се на основу 
епидемиолошких студија током више година и деценија. 

Здравствени ефекти осиромашеног уранијума манифестују се 
као рани и одложени. На основу испитивања бронхоалвеоларних лавата 
пацијената са контаминираног подручја, у првих шест месеци после 
бомбардовања циљева у Србији пројектилима са осиромашеним 
уранијумом 1999. године, дефинисане су карактеристике радијационог 
алвеолитиса изазваног малим спорим дозама јонизујућег зрачења и 

                                                 
88 R. Iyer; B. E. Lehnert, “Alpha-particle-induced increases in the radioresistance of 
normalhuman bystander cells”, Radiation Res, 2002; 157(1):3-7. 
89 M. Monleau; M. De Meo; F. Paquet; V. Chazel; G. Dumenil; M. Donnadieu-
Claraz, “Genotoxic and Inflammatory Effects of Depleted Uranium Particles Inhaled 
by Rats’, ToxicolSci, 2006; 89(1):287–95. 
90 Исто. 
91 Military Toxics Project Information Sheet (first version), “Depleted” Uranium 
Munitions: Nuclear Waste as a Weapon, 2003 June, 
http://www.dmzhawaii.org/wpcontent/uploads/2009/02/depleted-uranium-fact-
sheet.pdf.0188. 
92 Исто. 
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приказане разлике у односу на цитолошки профил у алвеолитису који је 
изазван великим дозама јонизујућег зрачења.93 

Показано је да здравствене последице интерне контаминације 
осиромашеним уранијумом нису везане само за становништво 
бомбардованих земаља!94 Најчешће одложене здравствене последице 
изазване осиромашеним уранијумом су: поремећаји функције 
тиреоидне жлезде, малигна обољења, Заливски/Балкански синдром, 
аномалије плода.95 

Заливски/балкански синдром је медицински ентитет који се 
односи не само на војне службенике НАТО-а, већ и на укупно цивилно 
становништво у непосредној зони ратних дејстава, као и у широј зони 
експозиције. Настаје услед понављаног излагања радиохемијском 
дејству осиромашеног уранијума, не искључујући, притом, могући 
ефекат других штетних агенаса. Имајући у виду пролонгирану 
експозицију честицама осиромашеног уранијума који је доминантно α-
емитер, Заливски и Балкански синдром су схваћени као 
мултисимптоматска стања са мултисистемским испољавањем и 
развојем канцерских лезија у каснијој фази која траје годинама и не 
пролази са напуштањем подручја контаминираног осиромашеним 
уранијумом.96 Појава више примарних канцера истовремено97 може се 
повезати са експозицијом честица осиромашеног уранијума које, што 
су мањих димензија, имају већу пенетрациону моћ и продиру у 
циркулацију и лимфоток, практично у сва ткива и органе. 

                                                 
93 С. Жунић, Рани и одложени здравствени ефекти осиромашеног уранијума, 
Медија центар „Одбрана”, Београд, 2016; Žunić, S; Lj. Rakić, Depleted Uranium 
Induced Petkau Effect: Challenges for the Future. Nova Science Publishers (ed.), 
New York, 2016; Žunić, S. “Lupus erythematosus cell phenomenon in pediatric 
bronchoalveolar lavages: possible manifestation of early radioadaptive response in 
radiation induced alveolitis”, J Biol Regul Homeost Agents, 2013; 27(2):389-98. 
94 Исто; K. Yagasaki, Depleted Uranium Shells, The Radioactive Weapons  
Perpetuation of War Damage by Radiation, Group of Peace Education Against 
Nuclear Weapon, University of the Ryukyus, 2003, 
http://www.ratical.org/radiation/DU/KYagasakiOnDU.pdf (5. јун 2016) 
95 Исто. 
96 M. Gatti; S. Montanari, „Impact on health by nanoparticles created by high 
temperature explosions”, In: 8th ETH Conference on Combustion Generated 
Nanoparticles, 2004, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.297.1017&rep=rep1&typ
e=pdf. 
97 P. T. Bradford; M. D. Freedman; A. M. Goldstein; M. A. Tucker, “Increased Risk 
of Second Primary Cancers After a Diagnosis of Melanoma”, Archives of 
Dermatology, 2010; 146(3):265-272. 
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Са превазилажењем радиоадаптивног/радиопротективног 
капацитета ткива, развијају се аутоинфламаторни/аутоимуни процеси 
који прерастају у дегенеративна и аутоимуна обољења. Највише су 
погођена ткива чија функција зависи од оксидативног метаболизма, 
укључујући бубреге, скелет, мишиће, нервни систем. Документован је 
раст инциденце појединих аутоимуних обољења после акцидента у 
Чернобиљу 1986. године. Уочен је растући тренд инциденце Гравесове 
болести и у току 1999. године и после бомбардовања Босне и 
Херцеговине 1995. године муницијом са осиромашеним уранијумом, 
при чему се подразумева експозиција Републике Србије и тимочког 
региона.98 

 

Слика 9: Укупна инциденца канцера и морталитет у Србији – 
трендови (1999–2009) и прогноза (2010–2014) (црвена пуна линија – 
инциденце мушкарци; црвена танка линија – инциденце жене; црна 
линија – морталитет мушкарци; црна танка линија – морталитет 
жене; испрекидане линије – трендови)99 

Студија Фугацола и његових сарадника100 приказује на 
глобалном нивоу преваленце папиларног карцинома код пацијената са 

                                                 
98 N. Paunković; J. Paunković, “Incidence of Thyroid Diseases and Variation of 
Neonatal TSH Values  Influence of Iodine Content Correction?”, Timočki 
medicinski glasnik, 2004; 29(3):144-9. http://www.tmg.org.rs/v290303e.htm. 
99 Графички модификовано према: J. Mihailović; P. Pechlivanoglou; M. 
Miladinov-Mikov; S. Živković; M. J. Postma, “Cancer incidence and mortality in 
Serbia 1999–2009”, BMC Cancer, 2013; 13:18. 
100 L. Fugazzola; C. Colombo; M. Perrino; M. Muzza, “Papillary thyroid carcinoma 
and inflammation”, Front Endocrin, 2011; 2:88. 
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Гравесовом болешћу и пацијената са Хашимото тиреоидитисом. 
Студија истиче повезаност дуготрајне инфламаторне реакције у ткиву и 
могућност појаве канцера штитасте жлезде. Србија је у врху не само по 
стопама оболевања и умирања од рака у Европи, већ се уочава растући 
тренд укупне инциденце канцера и морталитета (Слика 9).101 

Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут” из 2013. године, у односу на 1990. годину (9.899 
оболелих), у 1996. години дошло је великог раста броја оболелих од 
канцера. После бомбардовања Босне и Херцеговине број оболелих је 
био преко 17.000, а 2011. године износио је више од 33.000. Подаци су, 
такође, показали102 да је, после бомбардовања СР Југославије 1999. 
године, број оболелих од леукемија и лимфома у Србији повећан за 
110%, док је број умрлих од ових болести повећан за 180%. У мушкој 
популацији највећа је стопа морталитета од карцинома плућа/бронха, а 
у популацији женског пола смртност од карцинома дојке је на првом, а 
плућа/бронха на другом месту по учесталости у опсервираном 
интервалу времена 1990–2011. године103 

 

ЗАКЉУЧАК 

НАТО бомбардовање пројектилима са осиромашеним 
уранијумом довело је до трајне контаминације природних ресурса у 
Републици Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. Овим чином 
нису погођени само војници, већ и целокупно цивилно становништво. 

Осим форензике нуклеарног удара пројектила велике снаге, 
поставља се питање утврђивања непосредних и одложених последица 
дејства осиромашеног уранијума, који је оружје савремених 
нуклеарних ратова током последње три деценије, на различитим 
локацијама. Деструктивно дејство нуклеарног оружја које садржи 
осиромашени уранијум се, осим у близини мете, не може уочити. У 
случају коришћења муниције са осиромашеним уранијумом, 
ослобођена енергија се трансформише, изазивајући својим 
вишегодишњим кумулативним ефектом тешко уочљиве, али 

                                                 
101 J. Mihailović; P. Pechlivanoglou; M. Miladinov-Mikov; S. Živković; M. J. 
Postma, “Cancer incidence and mortality in Serbia 1999–2009”, BMC Cancer, 2013; 
13:18. 
102 Incidencija i mortalitet od raka u centralnoj Srbiji 2011, Registar za rak u 
centralnoj Srbiji, Izveštaj br. 13, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan 
Jovanović Batut”, Beograd, 2013. 
103 Исто. 
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застрашујуће, непредвидиве и све учесталије природне феномене и 
катастрофе.104 

Са циљем демистификације погубних ефеката осиромашеног 
уранијума који је коришћен у нуклеарним ратовима НАТО-а од 1990. 
године до данас, драгоцене су информације Војске Србије о мапи мета 
и врсти коришћене муниције, како би се лакше проценио ризик за 
здравље становништва и олакшала деконтаминација и санација терена. 
Сазнања на основу цивилно доступних извора дају непрецизне и често 
противречне податке о тачној количини употребљених пројектила, 
њиховом пуњењу, а немогуће је са сигурношћу утврдити колики је број 
неексплодираних и делова експлодираних пројектила присутан на тлу 
бомбардованих земаља. Такође, износе се контроверзе о нивоу 
контаминације и величини експониране популације. 

Актуелни текст је апел за укидање ембарга на информације о 
дејству муниције са осиромашеним уранијумом до којих је дошла наша 
војска, као и за поштовање забране коришћења нуклеарне муниције 
свих типова, укључујући и ону са осиромашеним уранијумом. У 
закључку се може истаћи да је коришћење осиромашеног уранијума у 
војне сврхе довело до глобалног рата који траје већ 30 година, чији се 
ефекти никада не могу санирати, а по својим својствима има све 
карактеристике нуклеарног и хемијског рата. Глобалном 
радиоактивном контаминацијом честицама осиромашеног уранијума 
које се ваздушним струјањима преносе са места експлозије нуклеарних 
пројектила, угрожени су сви природни ресурси, укључујући ваздух, 
воду, земљу, ланац исхране, биосферу у најширем смислу, људско 
здравље и генетски код. 

Иако је употреба хемијског оружја забрањена, осиромашени 
уранијум је, својим токсичним дејством тешког метала, истовремено 
узрочник директног хемијског рата глобалних размера. Својим 
радијационим и хемијским дејством, осиромашени уранијум из НАТО 
пројектила није угрозио само територију и становништво 
бомбардованих земаља, већ и читав свет, укључујући територије и 
становништво земаља исте војне алијансе. 

Са друге стране, бомбардовањем индустријских центара и 
хемијских постројења, произведен је ефекат индиректног хемијског 
рата и екоцида у погођеним земљама, али је загађење сливова великих 
река, такође, допринело глобалном екоциду и геноциду. Први пут у 
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историји људског рода, литосфера и атмосфера су постале војно оруђе 
(и оружје), а даљи ток насталих последица се не може предвидети нити 
контролисати. 
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РЕГИОНАЛНО ЗАГАЂЕЊЕ БАЛКАНА ПОСТОЈАНИМ 
ОРГАНСКИМ МАТЕРИЈАМА 1999. ГОДИНЕ 

Сажетак: Поражавајући подаци о здравственим последицама које су 
се испољиле код становника Републике Србије у протеклих 19 година, 
а посебно код деце и омладине испод 19 година старости, довели су у 
жижу интересовања јавности истраживање радиолошког и хемијског 
загађења животне средине у току НАТО бомбардовања Републике 
Србије. На то су реаговали државни органи, прихватајући, по први пут, 
предлог независних експерата да се покрене пројекат на ту тему преко 
Међуресорног координационог тела кога заједничким уговором 
оснивају Министарство заштите животне средине, Министарство 
здравља и Министарство одбране. Несумњиво је да коришћење 
муниције са осиромашеним уранијумом на Косову и Метохији и југу 
Србије представља највећи ризик по здравље становника у зонама 
дејстава, као и на већим растојањима од њих, због преноса честица 
уранијума ветром, затим транспорта растворних облика уранијумових 
соли водотоковима и акумулирања у подземним водама. Јавност није 
довољно упозната са последицама разарања рафинерија нафте у Новом 
Саду и Панчеву, Петрохемије и Фабрике азотних ђубрива у Панчеву, 
Наменске индустрије у Баричу, Лучанима и Ваљеву, као и великих 
трансформатора са пираленом у Крагујевцу, Бору, Реснику, Колубари, 
Бежанијској коси и на другим локацијама. Истовремено бомбардовање 
великих хемијских извора је доказ о намери да се изазове револт против 
актуелне власти у Србији, без обзира на дуготрајно угрожавање 
здравља и животне средине на простору Балкана. У овом раду ће се 
показати да су челници НАТО-а били свесни штетности присуства ових 
нежељених материја у животној средини, јер су годинама пре тога у 
оквиру Комитета за изазове савременог друштва (NATO/CCMS) 
изучаване њихове особине. 

Кључне речи: НАТО, диоксини, фурани, пирален, бензо(а)пирен. 
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УВОД 

Међуодељенски (сада Академијски) одбор САНУ „Човек и 
животна средина” је 29. априла 2009. године организовао скуп 
„Последице рата по животну средину”, на коме су изложени радови 
наших аутора публиковани у књизи Environmental Consequences of War 
and Aftermath4, са значајним научним доприносом сагледавању 
последица НАТО бомбардовања Србије. Аутори рада5 су за скуп 
„Последице НАТО агресије на СРЈ”, који је одржан 23. марта 2018. 
године у организацији Евроазијског безбедносног форума, припремили 
иновирану верзију своје непубликоване презентације о постојаним 
органским полутантима (енгл. persistent organic pollutants, POPs). 

Пoстојани органски полутанти задржавају се у животној 
средини у дужим периодима времена, појављују се широко 
дисперговани, акумулирају се у ткивима живих организама и токсични 
су за људе и животиње. Физичко-хемијске особине неког POPs-a 
одређују његову акумулацију у животној средини и транспорт на 
хемисферским и глобалним размерама. То су семиволатилна једињења 
и према напону паре се може очекивати да се испарљивија једињења 
транспортују ка поларним областима, а мање испарљива задржавају на 
умереним географским ширинама6. 

Економска комисија за Европу Уједињених нација покренула је 
1992. године припремање Протокола о POPs, који обухвата Европу, 
Канаду и САД, у оквиру Конвенције о прекоганичном загађивању 
ваздуха на великим удаљеностима. Овај Протокол потписало је 36 
земаља у Архусу (Данска) 1998. године и ступио је на снагу октобра 
2003. године. Једино је Канада, од великих држава, потписала и 
ратификовала Протокол 1998. године. Најважнији циљеви били су да се 
контролише, смањи или елиминише избацивање, као и емисија и 
губици постојаних органских полутаната.  

Затим је Стокхолмска конвенција о „прљавих дванаест” отрова 
потписана 2001. године и ступила на снагу маја 2004. године, са циљем 
да се ултимативно елиминишу хлоровани пестициди, индустријски 

                                                 
4 T. A. Kassim, D. Barcelo (eds), Environmental Consequences of War and After-
math, The Handbook of Environmental Chemistry, Vol 3 U, Springer, Berlin, 2009. 
5 Z. B. Vukmirović, M. Unkašević, I. Tošić, “Atmospheric transport and deposition 
of persistent organic pollutants under warfare conditions”, in: Kassim T. A., Barcelo 
D. (eds), Environmental Consequences of War and Aftermath, Springer-Verlag, 
Berlin 2009, p. 171-208. 
6 F. Wania, D. Mackay, “Tracking the distribution of persistent organic pollutants”, 
Environmental Science & Technology, 30(1996) 390A-396A. 
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производи и нежељени споредни продукти: хексахлорбензен, 
полихлоровани бифенили, диоксини и фурани. 

За време НАТО интервенције у Србији, акциденталне емисије 
полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH), као представника 
POPs-a, биле су значајне. У пожарима је изгорело 150 до 200 хиљада 
тона нафте и нафтиних деривата, те се намеће потреба да се изврше 
процене ових емисија. То није једноставно, с обзиром на то да су 
емисије биле на високим температурама у моменту експлозије са 
високо подигнутим димним перјаницама, а у неким случајевима 
праћене дуготрајним пригушеним сагоревањем са димом на нижим 
висинама. Ситуација је иста и са полихлорованим бифенилима (PCBs  
пираленом) који су исцурели из погођених трансформатора. 

У узорку ваздуха у Ксантију (Северна Грчка), у епизоди од 6. до 
8. априла, нађена су једињења од трихлорбифенила до 
хептахлорбифенила. Нема података из ког су погођеног извора7. Неки 
подаци дати су по IUPAC номенклатури (PCB 28 у Крагујевцу), а 
мерења садржаја у узорцима су изражавана у AROCLOR 1260 
еквивалентима8. Ова процена се мора вршити уз потпуну анализу 
састава коришћених полихлорованих бифенила у погођеним 
трансформаторима. С обзиром на изливање око погођених 
трансформатора и високе летње температуре у периоду после НАТО 
интервенције, испаравање ових једињења било је значајно. 

У Табели 1. приказани су подаци о бомбардованим великим 
индустријским изворима у априлу 1999. године. Само у Петрохемији је 
изгорело 84 t поливинил-хлорида (PVC) и 462 t винил-хлорид мономера 
(VCM). И за овај тип емисије се мора знати састав емитованих облика 
диоксина и фурана за сваки случај појединачно, јер су услови за 
сагоревање различити код експлозија и дуготрајног сагоревања у 
цистернама. У фабрици „Застава” у Крагујевцу изгорело је око 92 t 
делова за аутомобиле, углавном од пластичних маса, а за тај тип 
пожара су емисиони фактори диоксина и фурана највећи9. Њихова 
емисија није безначајна при сагоревању нафте и течних горива, а 
посебно керозина. У току интервенције је било 34.250 полетања авиона 

                                                 
7 The consequences of the NATO bombing for the environment in FR Yugoslavia, 
Federal Ministry for Development, Science and the Environment of FR Yugoslavia, 
Belgrade, 2000. 
8 Ibid. 
9 P. M. Lemieux, C. C. Lutes, D. A. Santoinani, “Emissions of organic air toxics 
from opening burning: A comprehensive review”, Progress in Energy and Combus-
tion Science. 30 (2004) 1-31. 
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чија је потрошња керозина према званичним подацима процењена на 
370 хиљада тона10, али је отворено питање која количина полутаната је 
емитована у атмосфери над Србијом. 

Табела 1: Погођени велики индустријски извори у априлу 1999. године 

ДАТУМ 
ВРЕМЕ 

UTC+2.0 
МЕСТО ОПИС ИЗВОРА 

4. април 2.00 Богутовац Складиште деривата нафте 
4. април 3.20 Чачак  Фабрика уређаја за домаћинство 

4. април 4.25 Смедерево 
Три индустријска објекта са 
складиштем горива 

4. април 4.30 Београд Беопетролово складиште 
4. април 4.30 Панчево  Енергана у НИС Рафинерији  

5. април 2.10 Приштина  
Постројење складишта течних и 
чврстих мазива  

5. април 2.45 Лучани 
Хемијска индустрија наменске 
производње 

5. април 3.35 Ниш 
Фабрика дувана, складиште 
електричних уређаја  

5. април 22.15 Сомбор 
Индустријска зона са складиштима 
горива 

5. април 22.30 Нови Сад  
Резервоар битумена, термоелектрана и 
топлана 

6. април 0.30 Приштина Резервоар горива на аеродрому 

6. април 1.30 Призрен 
Фабрика цемента и два складишта гаса 
и сирове нафте 

6. април 11.25 Приштина Складиште горива  
6. април 23.00 Приштина Складиште горива 

6. април 
20.35 и 
23.00 

Лучани 
Хемијска индустрија наменске 
производње  

6. април 23:00 Чачак Фабрика уређаја за домаћинство 

6. април 
Касно 
ноћу 

Сомбор Инсталације гаса и сирове нафте 

7. април 2.40 Нови Сад 
Централно складиште: сирова нафта и 
мазива  

7. април 2.40 Приштина Складиште горива 

                                                 
10 The consequences of the NATO bombing for the environment in FR Yugoslavia, 
Federal Ministry for Development, Science and the Environment of FR Yugoslavia, 
Belgrade, 2000. 
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7. април 3.00 Сомбор Депо горива (нафта и керозин) 
7. април 4.40 Ниш Индустријска зона  

8. април 0.30 Богутовац 
Енергана и складиште нафте и њених 
деривата  

8. април 4.20 Лучани 
Хемијска индустрија наменске 
производње и енергана 

8. април 14.40 Сомбор Подземни танкови складишта горива 

8. април 
Касно 
ноћу 

Призрен 
Пољопривредни и индустријски 
комплекс 

9. април 0.48 Смедерево Танкови бензина и керозина 

9. април 1.15 
Крагујев 
ац 

Фабрика аутомобила 

10. април 
Касно 
ноћу 

Гњилане Фабрика батерија 

12. април 2.30 Панчево  Рафинерија нафте 

12. април 
2.45 и 
2.55 

Крагујевац Фабрика аутомобила 

12. април 3.00 Крушевац 
Фабрика и постројење за спаљивање 
градског отпада 

12. април 23.20 Сомбор 
Резервоар горива (керозин, дизел и 
сирова нафта) 

12. април 22.35 Панчево  Рафинерија нафте 
12. април 22.50 Нови Сад Рафинерија нафте 

12. април 
Касно 
ноћу 

Приштина Складиште сирове нафте и горива 

13. април 0.20 Чачак 
Фабрика за производњу уређаја за 
домаћинство  

13. април 1.00 Сомбор Складиште горива 

13. април 1.45 Приштина 
Складиште горива и фабрика 
пластичних маса 

13. април 5.30 Смедерево Складиште нафте и горива 
13. април 5.50 Панчево  Рафинерија нафте 

13. април 15.00 Приштина  
Фабрика PVC и складиште деривата 
нафте 

13. април 
Касно 
ноћу 

Сомбор  Српска нафтна компанија 

14. април 0.00 Нова Варош Хидроелектрана 
14. април 5.30 Ваљево  Индустријски комплекс Крушик 

14. април 
Касно 
ноћу 

Панчево  Петрохемија и Азотара 
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14. април 
Касно 
ноћу 

Панчево  Петрохемија 

15. април 1.20 Крагујевац  Фабрика аутомобила 
15. април 4.45 Ниш Складишта на аеродрому 

15. април 5.00 Крушевац 
Опрема за руднике и машинска 
индустрија 

15. април 22.15 
Бачки 
Петровац  

Инсталације за нафту 

15. април 22.40 Панчево  Петрохемија 
15. април 23.20 Панчево  Азотара 

16. април 2.00 Ваљево 
Резервоар горива и индустријски 
комплекс Крушик 

17. април 22.15 Нови Сад Рафинерија нафте 
17. април 22.30 Барич  Фабрика толуен-диизоцијаната 
18. април 1.00 Нови Сад Рафинерија нафте 

18. април 1.00-1.10 Панчево  
Петрохемија, Азотара и Рафинерија 
нафте 

18. април 22.30 Приштина Рудник угља у Белаћевцу 
19. април 1.50 Нови Сад Рафинерија нафте 
19. април 3.15 Куршумлија  Обрада дрвета 
19. април 23.07 Ниш Фабрика дувана 

19. април 
Касно 
ноћу 

Барич  
Хемијска индустрија наменске 
производње 

20. април 3.17 Ваљево Индустријски комплекс Крушик  

20. април 3.40 Куршумлија 
Електродистрибуција и хемијска 
индустрија 

21. април 0.25 Ваљево Индустријски комплекс Крушик  

21. април 
Касно 
ноћу 

Бачки 
Петровац 

Пољопривредни и индустријски 
комплекс 

22. април 0.40 Ваљево Индустријски комплекс Крушик  
23. април 2.20 Ниш Индустријска зона 

24. април 1.10 Ниш 
Машинска индустрија и индустрија 
електричне опреме 

24. април 2.40 Краљево Складиште горива 
24. април 3.15 Нови Сад Депо мазута и сирове нафте 
25. април 2.40 Нови Сад  Рафинерија нафте 
25. април 2.40 Ваљево Индустријски комплекс Крушик  

25. април 
Касно 
ноћу 

Ниш 
Пољопривредни и индустријски 
комплекс 

26. април 1.40 Причевић Објекти складишта горива  
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28. април 1.30 Нови Сад 
Рафинерија и пољопривредни 
комплекс 

28. април 2.30 Пожега Складиште горива 
29. април 1.10 Пожега Складиште горива 
29. април 1.15 Нови Сад Рафинерија нафте 
29. април 3.25 Смедерево Складиште горива 
29. април 23.25 Нови Сад Рафинерија нафте 
30. април 2.40 Ваљево Индустријски комплекс Крушик  

30. април 
Касно 
ноћу 

Ужице Складиште горива 

Аутори су веома захвални академику Христосу Зерефосу, 
председнику Грчке делегације у мисији ФОКУС11 за податке у Табели 
1. Подаци о бомбардовању трансформатора у Реснику, 23. априла, нису 
били расположиви, а у каснијем званичном извештају наводи се да је 
исцурело 80 тона обичног минералног уља, које је продрло у 
Топчидерску реку и Саву12. 

Према ауторском тексту Тошовића и Шолаје13, тада се излило 
150 тона посебног уља од кога је претила хемијска опасност. 
Професионалци су седам дана чистили Топчидерску реку да се не би 
загадила Сава, али са парцијалним успехом. Риболов у Сави није био 
забрањен, као ни заливање растиња савском водом, није се 
контролисала вода из бунара, те би требало посебно обрадити податке о 
здравственом стању становништва које припада овој области. 

 

СЛУЧАЈ БАЛКАНА 

У епизоди од 6. до 8. априла код Ксантија нађена је максимална 
концентрација PAHs у облику финих честица (< 2,5 m) од 260 ng m3, 
што представља 20 пута већу вредност, а измерене максималне 
концентрације финих честица полихлорованих бифенила, диоксина и 
фурана од 2,5 ng m-3, односно 25 pg m-3 су 10 пута више од 

                                                 
11 D. Melas, C. Zerefos, Rapsomanikis (1999) “Сontribution to the FOCUS report 
from the Greek delegation” in: FOCUS Assessment Mission 2 to the FR Yugoslavia, 
Ecology 18 July – 13 August 1999, Executive Summary&Final Report, Bern, 
Switzerland. 
12 The consequences of the NATO bombing for the environment in FR Yugoslavia, 
Federal Ministry for Development, Science and the Environment of FR Yugoslavia, 
Belgrade, 2000. 
13 S. Tošović, B. Šolaja (1999) “Aggression on Yugoslavia – Indirect Chemical 
Warefare”, in: War in Balkans, Dialogue, Vol. 7, No27-28, pp 85-89, Paris 1999. 
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концентрација које су пре НАТО интервенције биле регистроване у 
ваздушним масама транспортованим са територије Србије. 

Честице су сакупљане помоћу дихотомног виртуелног 
импактора велике запремине14 на стакленом филтеру пречника 90 mm и 
порозности 1 m. Део филтера је анализиран у Великој Британији 
помоћу гасне хроматографије високе резолуције купловане са масеним 
спектрометром високе резолуције. У обе епизоде је нађен 
најтоксичнији диоксин 2,3,7,8 - TCCD. 

У епизоди од 18. до 20. априла одговарајуће концентрације 
PAHs, фурана и диоксина су биле 60 ng m-3 односно 13 pg m-3 15. Такође, 
нађене су релативно високе концентрације фталата16, који се користи за 
пластифицирање. Фталати су токсичне материје, а поједини су 
сврстани у вероватне канцерогене и као неки PAHs имају мутагено и 
тератогено дејство и могу утицати на малформације плода. 

 

АНАЛИЗА ТРАЈЕКТОРИЈА 

Порекло неочекивано високих концентрација POPs-a у првој 
епизоди утврђено је помоћу HYSPLIT_4 (Хибридног Лагранжовог 
интегрисаног модела трајекторије за појединачну честицу) и указано је 
на Наменску индустрију у Лучанима и резервоаре горива на 
приштинском аеродрому као могуће изворе ових полутаната. Ови 
извори су прво бомбардовани 5. априла, а затим 6. априла више пута, 
чак и истовремено у 23.00 h (Табела 1). Што се тиче друге епизоде, 
аутори су били изричити да то није повезано са бомбардовањем 
Панчева, упркос томе што су се појавили и фталати који се користе при 
пластифицирању17. Погођени извори на Косову, на које су они указали, 
нису могли да дају значајни допринос регионалном транспорту. Било је 

                                                 
14 P. A. Solomon, J. Mooyeras, R. Fletcher, “High-volume dichotomous virtual 
impactor for the fravtionation and collection of particles according to aerodynamic 
size”, Aerosol. Sci. Technol., 2 (1983) 455-464. 
15 S. Rapsomanikis, C. Zerefos, D. Melas, N. Tsangas, “Transport of toxic organic 
aerosol pollutants from Yugoslavia to Greece during the 1999 conflict”, In: 
Tsihrintzis V. A., Korfiatis G. P., Katsifarakis K. L., Demetracopoulos A. C. (eds) 
Proceedings of an International Conference: Protection and Restoration of the 
Environment V, Thassos, Greece 2000, p 945-951; D. Melas, C. Zerefos, S. 
Rapsomanikis, N. Tsangas, A. Alexandropoulou, The war in Kosovo. Evidence of 
pollution transport in the Balkans during Operation. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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важно да се одреди порекло ових полутаната, јер уколико је димна 
перјаница прешла преко Србије, могла се очекивати депозиција ових 
једињења на широј територији. Примењен је Ета модел18 за прогнозу 
транспорта полутаната од готово истовремено погођене Рафинерије у 
Новом Саду и Рафинерије, Азотаре и Петрохемије у Панчеву 18. априла 
око 1.00 до 1.10 часова (Табела 1.) Први рад19 је саопштен на 
Миленијумском скупу НАТО Комитета за изазове савременог друштва, 
који се бави моделирањем атмосферског транспорта загађујућих 
материја. Дугогодишње искуство НАТО експерата у моделирању је 
примењено да се изабере временска ситуација при којој ће се загађење 
пренети ка истоку и југоистоку и онда су, готово истовремено, 
бомбардовани велики индустријски објекти (Табела 1). Прогнозиране 
су и падавине, тако да се ове загађујуће материје спирају на територији 
Србије. Ово је доказ о намери да се, поред уништавања привреде, 
загади пољопривредно земљиште, водотокови и ресурси воде за пиће. 

Један од начина верификације динамике модела је 
израчунавање трајекторија делића ваздуха. Тродимензионалне 
трајекторије се израчунавају користећи Ета модел у који су уграђени 
потпрограми за израчунавање 3D трајекторија унапред и уназад. 
Располагало се мерењима у Ксантију и помоћу Ета модела су урађене 
трајекторије уназад које су доказале регионални транспорт од Новог 
Сада и Панчева ка Ксантију на висинама изнад 1000 m (Сл. 1) На 
основу транспорта ваздушних маса може се закључити да је депозиција 
била највећа у широј околини Београда и ка југоистоку Србије према 
Бугарској. На основу модела, израчунато је да би дневна депозиција 

                                                 
18 Z. Vukmirović, L. Lazić, I. Tošić, M. Unkašević, “Regional air pollution 
originating from oil-refinery fires under warfare conditions”, In: Proceeding of 
Millennium NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution 
Modelling and its Application, May 2000, Boulder, USA, American 
Meteorological Society, pp 228-229; Z. B. Vukmirović, M. Unkašević, L. Lazić, I. 
Tošić, “Regional air pollution caused by simultaneous destruction of major 
industrial sources in a war zone: The case of Serbia in April 1999”, Atmos. 
Environ. 35 (2001) 2773-2782. 
19 Z. Vukmirović, L. Lazić, I. Tošić, M.Unkašević, “Regional air pollution 
originating from oil-refinery fires under warfare conditions”. In: Proceeding of 
Millennium NATO/CCMS International Technical Meeting on Air Pollution 
Modelling and its Application, May 2000, Boulder, USA, American Meteorological 
Society, pp 228-229; In: Gryning S-E, Schiermeir FA (eds) Air pollution modeling 
and its application XIV, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2001, pp 
741-742. 
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диоксина и фурана била виша од 30 до 60 pg ТЕQ20 m-2d-1, што би била 
највећа до тада измерена и симулирана дневна депозиција21. У 
појединим деловима Србије су се преклопиле трајекторије у обе 
епизоде, али је у првој било мање депозиције са падавинама (Сл. 2 и 
3b). 
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Слика 1: Трајекторије уназад из Ксантија од 21.00 h UTC 19. априла 
1999. године 

Бомбардовање великих индустријских извора у Панчеву 
деловало је као употреба хемијског оружја, јер су се ослободиле 
огромне количине амонијака, хлороводоничне киселине, азотних 
оксида, сумпор-диоксида, хлора, чађи и других производа 
трансформације полутаната у димним перјаницама, као, на пример, 
фозгена. Нађене су и високе концентрације канцерогеног VCM у 
ваздуху после бомбардовања, које су проузроковане његовим 

                                                 
20 TEQ je еквивалент токсичности кога одређује НАТО Комитет за изазове 
савременог друштва (NATO/CCMS). 
21 V. Shatalov, A. Malanichev, N. Vulykh, T. Berg, S. Manø, “Assessment of POP 
Transport and Accumulation in the Environment”, MSC-E and CCC, EMEP Tech-
nical Report 7/2002. 
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сагоревањем и испаравањем из цистерни22. У области Темишвара 
измерене су концентрације сумпор-диоксида, азотних оксида и 
амонијака неколико пута више од дозвољених у периоду од 18. до 26. 
априла. Оваква широка дисперзија се очекивала у Источној Европи и 
полутанти су регистровани тамо где је мониторинг постојао. У 
непосредној околини Петрохемије била је изливена жива из погона за 
производњу хлора. На поду је нађено око 100 kg, а у каналу 200 kg, док 
је 8 t нестало23. Могуће је да се део оксидовао у пожару и адсорбовао на 
честицама чађи које су пренете у ширу околину24. Врло је значајно да 
се утврди судбина изливене живе, јер еколошке последице зависе од 
средине где је жива пенетрирала. Највећа опасност би била да је жива 
доспела у Дунав преко канала за отпадне воде. 

                                                 
22 Z. B. Vukmirović, M. Unkašević, L. Lazić, I. Tošić, “Regional air pollution 
caused by simultaneous destruction of major industrial sources in a war zone. The 
case of Serbia in April 1999”, Atmos. Environ. 35 (2001) 2773-2782. 
23 The consequences of the NATO bombing for the environment in FR Yugoslavia, 
2000. 
24 Z. B. Vukmirović, M. Unkašević, L. Lazić, I. Tošić, “Regional air pollution 
caused by simultaneous destruction of major industrial sources in a war zone. The 
case of Serbia in April 1999”, 2001. 
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Слика 2: Осмотрене дневне количине падавина (mm): а) 18. b) 19. и c) 
20. априла 1999. године 

Синоптичка ситуација 5. априла, када је започело бомбардовање 
Лучана и Приштинe, није указивала на појаву падавина ни тог дана ни 
7. априла, а падавине су се појавиле на местима где су транспортоване 
димне перјанице (Сл. 3). У Лучанима су се производили разни двобазни 
барути за погонска пуњења који су садржавали нитроцелулозу, 
нитроглицерин, динитротолуен, уз мање додатке олово-стеарата, 
бакар(2)оксида, етил целулозе и дибутилфталата. То су сировине које 
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улазе у састав двобазних горива, односно барута25. У кругу фабрике у 
време бомбардовања није могло све да се испразни, па је било цистерни 
са азотном и сумпорном киселином, отпадака од барута, пиралена и 
осталих сировина у мањој количини. 

Бомбардовањем су се ослободили многи отровни продукти 
оксидације (услед детонације која представља оксидациони процес, 
односно изузетно брзо сагоревање). Међу продуктима су се налазили 
угљенмоноксид, угљендиоксид, азотови оксиди и радикали, сумпорни 
оксиди, сумпорни радикали, цијановодонична киселина, чађ, метални 
оксиди бакра, магнезијума и алуминијума, а услед непотпуног 
сагоревања, ослободили су се реактивни отровни радикали. Неки од 
композитних барута садрже и трансформаторско уље које се налазило у 
кругу фабрике. Хлоровани бифенили ослобађају бројне отровне 
генотоксине, полихлороване дибензофуране, хлороване бензопара-
диоксине, хлороване феноле, хлороводоник, чађ. 

Чврсти продукти сагоревања расподељују се у гасовиту фазу у 
виду финих честица реда величине 5 микрометара и мање и формирају 
аеросол дима. Соли тешких метала којих има у финалним производима, 
посебно олова (остало је прилично отпалог барута) изузетно су 
отровне. Бомбардована је и трафостаница која је снабдевала фабрику 
струјом. То су, према сазнањима др Мирјане Анђелковић-Лукић из тих 
дана, били гасовити и чврсти продукти оксидације услед детонације, 
који су отишли у ваздух и били непосредно опасни за становништво, а 
затим се, преко киша које су тих дана пролећа много падале, враћале на 
тло, у земљу и загадиле водотокове. Најопаснији отрови потицали су од 
сагоревања пиралена. Аутори су захвални др Мирјани Анђелковић-
Лукић, судском вештаку за експлозиве, на добијеним информацијама 
фебруара 2017. године. 

                                                 
25 Др Мирјана Анђелковић-Лукић, информација добијена фебруара 2017. 
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Слика 3: Осмотрене дневне падавине (mm) током: а) 5. и b) 7. априла 
1999. године 

 

ПОЈАЧАНЕ ПАДАВИНЕ У АПРИЛУ 1999. У СРБИЈИ 

У часопису Nature анализиран је случај Заливског рата и 
закључено је да се утицаји на количину падавина честица емитованих у 
ратним условима не могу очекивати на глобалним, али да су могући на 
регионалним размерама26. Анализирана су вишегодишња мерења на 
главним метеоролошким станицама у Србији (Табела 2). 

Број дана са падавинама вишим од 0,1mm је на свим станицама 
био већи од средњег, а статистички значајно већи од максимума је био 
на станицама: Лесковац, Краљево, Ћуприја, Крушевац, Београд, 
Ваљево и на Копаонику, чији је врх на надморској висини од 2017 m, а 
станица се налази на 1710 m. На Копаонику је изражен тзв. орографски 
утицај који се огледа у уобичајеном повећаном броју дана са 
падавинама и већим њиховом интензитетима у односу на станице у 
подножју. Већа вредност од средњег броја дана са падавинама вишим 
од 0,1 mm, али мања од максималног, била је на наведеним станицама у 
Војводини, посебно у Новом Саду где је Рафинерија бомбардована у 
априлу 11 пута. Укупна количина падавина на тим станицама у априлу 

                                                 
26 D. W. Johnson, et. al., “Airborne observations of the physical and chemical 
characteristics of the Kuwait smoke”, Nature 353(1991) 617-621. 
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1999. године била је изнад просека 1961-1990, и то Палић, где није било 
бомбардовања, близу 48,7 mm према 42,7 mm и Нови Сад више 61,2 
mm према 46,8 mm. 

У Београду су била интензивна бомбардовања цивилних и 
војних објеката, а у околини и великих индустријских извора, тако да је 
регистрован већи број дана са падавинама и од средњег и максималног 
(Табела 2), а укупна количина падавина од 78,8 mm је близу 
максимума27. 

 

РЕЗИДУАЛНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ PAHs У ПЕРИОДУ 
ПОСЛЕ НАТО ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

У току и после НАТО интервенције у каналу отпадне воде у 
Панчеву нађене су високе концентрације PAHs. Садржај PAHs у 
седиментима смањивао се од 12 mg kg-1 (28. април) до 0,87 mg kg-1 (22. 
јул). На растојању 100 m и 1200 m низводно у Дунаву одговарајуће 
концентрације биле су реда 10 mg kg-1, односно један mg kg –1 28. 
априла, док су 22. јула пале на 0,012 односно 0,03728. 

Табела 2: Број дана са дневним сумама падавинама P > 0,1 mm за април 
у Србији. 

Nо 
Метеоролошка 

станица 
Висина

(m) 
1999. 

Средња 
вредност 

од 1961. до 
1990. 

Максимална 
вредност 

од 1961. до 
1990. 

1. Палић 102 13 11,6 20 
2. Сомбор 88 16 12,2 18 
3. Бечеј 75 15 11,7 19 
4. Нови Сад 84 14 12,3 18 
5. Зрењанин 80 15 12,0 18 
6. Кикинда 81 13 11,8 19 
7. Вршац 84 16 12,5 17 

                                                 
27 M. Unkašević, Z. Vukmirović, I. Tošić, L. Lazić, “Effects of uncontrolled 
particulate matter release on precipitation under warfare conditions”, Environ. Sci. 
Pollut. Res. 10 (2003) 89-97. 
28 S. Bogojević, et. al., “Environmental degradation as the result of NATO air-raids 
against Pancevo chemical plants  Oil refinery/Petrochemical plant/Azotara 
fertilizer plant, In: Antić D. R., Vujić J. L. (Edts) Environmental recovery of 
Yugoslavia, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade 2002, pp 23-52. 
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8. Лозница 121 20 14,0 23 

9. 
Сремска 
Митровица 

81 16 13,6 20 

10. Ваљево 176 20 13,1 18 
11. Београд 132 20 12,7 17 
12. Крагујевац 185 19 12,2 18 

13. 
Смедеревска 
Паланка 

122 18 12,4 17 

14. 
Велико 
Градиште 

82 18 13,0 20 

15. Црни Врх 1037 24 15,6 25 
16. Неготин 42 15 11,5 19 
17. Златибор 1028 23 15,6 22 
18. Сјеница 1038 23 13,7 22 
19. Пожега 310 21 12,9 20 
20. Краљево 215 25 13,4 19 
21. Копаоник 1710 26 16.5 22 
22. Крушевац 166 23 12,0 19 
23. Ћуприја 123 22 12,7 17 
24. Ниш 201 19 12,8 19 
25. Лесковац 230 24 11,9 18 
26. Зајечар 144 17 11,9 19 
27. Димитровград 450 18 13,1 21 
28. Врање 432 18 13,0 23 
29. Приштина 573 18 12,1 18 
30. Призрен 402 19 12,8 19 

У огледном добру „Римски шанчеви” Института за ратарство и 
повртарство из Новог Сада примећен је слабији принос житарица у 
1999. години. Исте године је узето 42 узорака површинског слоја 
земљишта и нађена средња концентрација укупних PAHs 0,173 mg kg-1 
са максимумом од 1,022 mg kg-1. Ово је лог-нормална расподела 
концентрација и указује на суву депозицију, јер би код влажне 
депозиције загађење било хомогеније. У 2000. години одређен је 
садржај PAHs на 18 места у Новом Саду и широј околини и нађена је 
средња вредност од 4,55 mg kg-1 са максимумом од 8,79 mg kg-1. Средња 
концентрација бензо(а)пирена  Б(а)П је била 0,36 mg kg-1, а максимум 
0,80 mg kg-1. Одговарајуће концентрације дибензо[а,h]антрацена су 
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биле 0,23 mg kg-1 и 1,12 mg kg-1, а за бензо(b)флуорантен  Б(b)Ф 0,45 
mg kg-1 и 0,54 mg kg-1 29. 

Са површинског земљишта дижу се честице и доспевају у 
ваздух. Непосредно по окончању интервенције, Балканска асоцијација 
за животну средину (Б.Е.Н.А), у којој је прва ауторка била представник 
Југославије, организовала је узимање узорака честица са пречником 
мањим од 10 m у Београду, Софији, Пловдиву, Скопљу, Солуну и 
Атини. Мониторингом је руководио Нуклеарни истраживачки центар 
„Демокритус” у Атини, а анализе су вршене у Грчком националном 
центру за истраживање мора у Атини. Институт за физику је 
организовао 24-часовно узорковање, а по сакупљању у току једне 
недеље, узорци су транспортовани експресном авионском поштом у 
Атину. До тог времена чувани су у фрижидеру на тамном месту. Праг 
детекције је био 0,01 ng m-3. Резултати мерења дати су у Табели 3, као 
средње недељне вредности, а у загради су дате вредности стандардног 
одступања за (n-1)=6 података. Максималне концентрације су биле у 
узорку од 25/26. јуна и то 21,16 ng m-3 за укупни PAHs, 0,53 ng m-3 за 
Б(а)P, 2,92 ng m-3 за B(b)F и 0,96 ng m-3 за дибензо[а,h]антрацен. 
Познато је да су у јуну, јулу и августу најниже концентрације ових 
једињења из уобичајених активности, посебно у Београду у коме је 
саобраћај био минималан. Место узорковања је било на Зеленом брду 
(висине 243 m), које је окренуто ка Панчеву. За ово место, које је 
удаљено од саобраћаја и у то време без икаквих активности, ово су биле 
релативно високе концентрације канцерогених материја. Средње 
недељне су биле највише од свих градова укључених у овај 
експеримент. У последњем пожару у Панчеву, 8. јуна, изгорело је око 
20.000 тона сирове нафте. Пожар је трајао неколико дана, а димна 
перјаница је ишла ка Београду. 

Табела 3: Средње недељне концентрације PAHs на Зеленом брду, 
Београд (ng m-3) 

Једињење 
јун 1999. 

23/24 – 29/30 
јул 1999. 

17/18 – 23/24 
август 1999. 
23/24 – 29/30 

Фенантрен 0,73 (0,52) 0,34 (0,32) 0,50 (0,49) 
Флуорантен 2,34 (1,65) 1,36 (0,63) 1,63 (0,57) 
Пирен 1,65 (1,55) 0,51 (0.48) 1,25 (0,48) 

                                                 
29 P. Sekulić, J. Ralev, T. Zeremski-Škorić, “Effects of Novi Sad refinery 
bombardment and fires on soil properties in Vojvodina province”. In: Antić D. R., 
Vujić J. L. (Edts) Environmental recovery of Yugoslavia, Vinča Institute of Nuclear 
Sciences, Belgrade 2002, pp 79-110. 
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Бензо[а]антрацен 0,30 (0,23) 0,19 (0,08) 0,34 (0,14) 
Хризен 0,74 (0,58) 0,47 (0,17) 0,61 (0,22) 
Бензо[b]флуорантен 1,12 (0.87) 0,76 (0.29) 1,23 (0,46) 
Бензо[е]пирен 0,44 (0,36) 0,35 (0,13) 0,50 (0,17) 
Бензо[а]пирен 0,20 (0,16) 0,15 (0,05) 0,20 (0,09) 
Индено[1,2,3-c,d]пирен 0,47 (0,36) 0,35 (0,11) 0,49 (0,18) 
Бензо[g,h,i]перилен 0,10 (0,10) 0,07 (0,08) 0,11 (0,03) 
Дибензо[а,h]антрацен 0,45 (0,29) 0,37 (0,11) 0,48 (0,22) 

Укупни PAHs 8,64 (6,40) 5,33 (1,83) 7,42 (2,62) 

Честице из површинског слоја су се ресуспендовале у ваздух, а 
постоји и могућност ре-емисије услед испаравања у најтоплијем делу 
године. Узимајући у обзир најдуже задржавање PAHs у земљишту, 
може се рећи да је постојала додатна вероватноћа за изложеност у току 
10 година са опадајућом концентрацијом у Новом Саду, Панчеву и 
неким деловима Београда који су окренути Панчеву. Упркос томе што 
је у ову интеркомпарацију уложено много средстава и труда 
(сакупљено је 126 узорака у којима је одређивано по 11 најважнијих 
представника РАН), публиковани су само резултати за Београд30. 

 

РАСПОЛОЖИВА МЕРЕЊА UNEP-ове МИСИЈЕ У 
СРБИЈИ31 

Узорци песка и земљишта узети у околини фабрике аутомобила 
„Застава” код Крагујевца 22. јула 1999. године садржавали су 12,8 mg 
kg-1 и 3,36 g kg-1 полихлорованих бифенила изражених као AROCLOR 
1260 еквивалент32. Фабрика је бомбардована 9. и 12. априла и исцурело 
је око 1,4 t PCBs уља, које је делом остављено да стоји на отвореном. 
Око 100 тона уља је исцурело 5. маја из погођених трансформатора, од 
којих су неки садржавали пирален, у термоелектрани „Колубара”. 
Мисија UNEP-а узела је 26. јула узорке бунарске воде и 
пољопривредног земљишта у којима је нађено 6,31 g L-1 односно 328 

                                                 
30 T. A. Kassim, D. Barcelo (eds), Environmental Consequences of War and 
Aftermath, The Handbook of Environmental Chemistry, Vol 3 U, Springer, Berlin, 
2009. 
31 The consequences of the NATO bombing for the environment in FR Yugoslavia, 
Belgrade 2000.; UNEP/UNCHS, Balkans Task Force  BTF, The Kosovo conflict. 
Consequences for the environment & human settlements, Geneva, 1999. 
32 The consequences of the NATO bombing for the environment in FR Yugoslavia, 
Belgrade 2000. 
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g kg-1PCBs. Америчка агенција за заштиту животне средине (ЕПА) је 
1974. године предложила национални примарни стандард за 
максимални ниво PCBs-а у води за пиће од 0,5 g L-1, а као циљ 
максималног нивоа контаминанта требало би да буде нула, односно да 
нема дозвољених концентрација PCBs у води за пиће. У званичном 
извештају СР Југославије33 стоји да је дозвољена концентрација била 10 
ng L-1. Прекорачење дозвољене концентрације било би 631 пута! 
Будући да је ово контаминација подземних вода, то се морало детаљно 
испитати да ли је хронична или је наступила као последица 
бомбардовања, јер је ово област са израженим обољењима бубрега. 
Питање је које су то количине емитоване у околину да би загађење 
стигло до подземних вода. На то питање могла би да одговори анализа 
свих расположивих података или садашња систематска истраживања, 
ако се ради о представнику PCBs чија постојаност у води то дозвољава. 

Трансформаторска станица код Бора бомбардована је у периоду 
од 15. до 20. маја, a после НАТО интервенције нађено је у земљишту до 
20 mg kg-1 PCBs34. Код Крагујевца су сакупљани десетомесечни узорци 
ваздуха (септембар 2004.  јун 2005.) и нађени су остаци ових 
једињења35. Постојала је озбиљна опасност од контаминације после 
НАТО интервенције. С обзиром на постојаност ових једињења у 
земљишту, и у садашње време треба контролисати у овим областима 
садржај PCBs у прехрамбеним производима животињског порекла. Ова 
једињења се акумулирају у масним ткивима и млечним производима. У 
периоду од маја до децембра 1999. године сакупљани су узорци риба 
различитих величина у Сави (15 узорака узводно од Београда ) и 
Дунаву (23 узорка низводно од Панчева)36. Нађене концентрације у 
савској риби изражене као АROCLOR 1260 у mg kg-1 биле су у опсегу 
0,380 до 5,150 у масним ткивима и 0,008 до 0,177 у свежој риби. 
Средње вредности су биле 1,756, односно 0,048 mg kg-1. Практично 
исти ниво је нађен у дунавској риби и то у масним ткивима од 0,196 до 

                                                 
33 Ibid. 
34 Ibid.; UNEP/UNCHS, Balkans Task Force  BTF, The Kosovo conflict. 
Consequences for the environment & human settlements, Geneva,1999. 
35 M. Turk, J. Jakšić, M. Vojinović-Miloradov, J. Klanova, “Determination of POPs 
in gaseous phase by active and passive sampling methods”, In: Programme and the 
Book of Abstracts of the Sixth European Meeting on Enviromental Chemistry 
(EMEC6), Belgrade, Serbia and Montenegro, December 6-10, 2005, p 45. 
36 S. Janković, T. Radičević, A. Spirić, M. Nedeljković, “Contamination of 
freshwater fish from rivers Sava and Danube with polychlorinated biphenyls”. In: 
Antić D. R., Vujić J. L. (Edts) Environmental recovery of Yugoslavia, Vinča 
Institute of Nuclear Sciences, Belgrade 2002, pp. 149-152. 
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4,928 са средњом вредношћу 1,809, а у свежој риби је опсег био 0,002 
до 0,196 са средњом вредношћу 0,056 mg kg-1. На основу ове 
подударности, аутори су закључили да је то била текућа контаминација 
истог порекла и да, због акумулације, контаминација може бити већа у 
наредном периоду. Нажалост, даље истраживање није било 
финансирано. Од јула 2006. до марта 2007. године вршена су мерења 
органских честица у ваздуху Панчева у оквиру италијанско-српске 
сарадње и у индустријској зони је нађен висок садржај PCBs, чије 
присуство се могло објаснити једино пореклом из „Балканског рата”, 
како су НАТО бомбардовање назвали поједини аутори37. 

Република Србија се налази у области високих емисија PAHs, 
посебно Б(а)П, чије су средње годишње концентрације процењене на 
око 1 ng m-3 38. Њихова емисија из рафинерија нафте, ложишта и 
саобраћаја доприноси вишим локалним вредностима у нормалним 
условима. У Панчеву су, за време пожара, неколико километара низ 
ветар измерене концентрације укупних PАHs од 5-20 g m-3 39, што је 
десетину хиљада пута више од процењеног. Ове концентрације 
представљају претежно гасовиту компоненту, јер су узорци узети у 
близини пожара, односно високих температура. Ово би били акутни 
утицаји токсичних материја, а комбиновано дејство са другим штетним 
материјама (фталати, жива и др.) могло је значајно утицати у Панчеву 
на труднице и новорођенчад преко мајчиног млека. Додатна 
изложеност високим концентрацијама PAHs, уз постојећу хроничну 
контаминацију, могла је повећати инциденцу канцера. 

Модел ЕМЕП-а је предвидео садржај диоксина и фурана у 
земљишту Србије у 1999. години као 2,72 ng ТЕQ кг-1 40. Мисија УНЕП-
а је нашла код Петрохемије у Панчеву више од 1 ng ТЕQ kg-1, где је 
изгорело око 84 t поливинил-хлорида и 462 t винил-хлорид мономера. У 
узорку земљишта код фабрике „Застава”, где је нађена енормно висока 
концентрација полихлорованих бифенила и изгорело 0,8 t PCBs уља, 

                                                 
37 G. Nervegena, K. Balducci, A. Cencinato, “Characterization of organic 
particulates in the air of Pancevo (Serbia)”, Fresenius Environ Bull 18 (2009) 1633-
1641. 
38 V. Shatalov, et. al., “Assessment of POP Transport and Accumulation in the 
Environment”, MSC-E and CCC, EMEP Technical Report 7/2002. 
39 S. Bogojević, et. al., “Environmental degradation as the result of NATO air-raids 
against Pancevo chemical plants  Oil refinery/Petrochemical plant/Azotara 
fertilizer plant”, In: Antić D. R., Vujić J. L. (Edts) Environmental recovery of 
Yugoslavia, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade 2002, pp 23-52. 
40 V. Shatalov, et. al., “Assessment of POP Transport and Accumulation in the 
Environment”, MSC-E and CCC, EMEP Technical Report 7/2002. 
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измерено је 195 g ТЕQ kg-1 41. За друге области где су нађене високе 
концентрације PCBs наведено је да нису нађени диоксини и фурани42, 
али није наведено колики је праг детекције. Свака контаминација изнад 
1 g ТЕQ kg-1 захтева скидање тог слоја земљишта и транспортовање на 
детоксикацију. Прихватљиви садржаји за пољопривредно земљиште 
били би сто пута нижи и износе 10 ng ТЕQ kg-1 (Холандија, Италија, 
Канада), у Немачкој је лимит на 5 ng TЕQ kg-1, а у Швајцарској 20 ng 
ТЕQ kg-1 је упозоравајући, а 5 ng ТЕQ kg-1 је минимални, док је у 
Чешкој Републици превентивни ниво 1 ng ТЕQ kg-1. У Чешкој 
Републици нађен је већи садржај у земљишту на већим висинама43. У 
Аустрији је 1993. године у хумусном земљишту удаљених шума било 
4,0 ng ТЕQ kg-1као медијана са максимумом од 31 ng ТЕQ kg-1 44. 

Основна критика UNEP-ове мисије је методологија узимања 
узорака. Максимална депозиција код димних перјаница које се дижу до 
неколико километара висине, није непосредно код бомбардованог 
извора, већ се кондензација, апсорпција и адсорпција на честицама чађи 
врши у току транспорта. Тако су диоксини и фурани у високим 
концентрацијама доспели до Ксантија у обе епизоде. У току транспорта 
су се уклањали из атмосфере са падавинама, те су, стога, зоне 
максималног импакта тамо где су падавине биле најинтензивније45. У 
зонама максималног импакта треба одредити садржај диоксина и 
фурана у земљишту и иглицама четинара. 

 

 

 

                                                 
41 The consequences of the NATO bombing for the environment in FR Yugoslavia, 
2000. 
42 Ibid. 
43 R. Vach, M. Vyslouzilova, V. Horvathova, “Polychlorinated-p-dibenzodioxins 
and polychlorinated dibenzofurans in agricultural solis of the Czech Republic”, 
Plant. Soil Environ. 51(2009) 464-458. 
44 P. Weiss, G. Lorber, S. Scarf, “Persistent organic pollutants in remote Austrian 
forests: altitude-related results”, Environ. Sci. Pollut. Res. 1(1998) 46-52. 
45 Z. Vukmirović, L. Lazić, I. Tošić, M. Unkašević, “Regional air pollution 
originating from oil-refinery fires under warfare conditions; Z. B. Vukmirović, M. 
Unkašević, L. Lazić, I. Tošić, “Regional air pollution caused by simultaneous 
destruction of major industrial sources in a war zone. The case of Serbia in April 
1999”. 
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АНАЛИЗА РАСПОЛОЖИВИХ СТУДИЈА О 
УТИЦАЈУ POPs НА ЗДРАВЉЕ 

До сада је на територији Европе највише изучаван акцидент у 
Севезу у Ломбардији, где су се ослободиле огромне количине 
диоксинa после експлозије трансформатора са PCBs46. После 25 
година урађена је епидемиолошка студија коришћењем Пуасоновог 
статистичког модела47 и показано је високо статистички значајно 
увећање броја случајева лимфома и канцера дојке и са нешто мањом 
значајношћу других врста канцера. Аутори су предложили да 
посматрање становништва које је било изложено диоксину, треба да 
траје декадама! 

Узрочно-последична веза између појаве канцера и излагања 
утицајима диоксина је потврђена мета-анализом48. Светска здравствена 
организација нема дилеме о канцерогености ових једињења49. 

Деценијама се занемаривао утицај POPs на ендокрине 
поремећаје, посебно на развој репродуктивних органа и рада тироидне 
жлезде50. У Србији је евидентиран пораст стерилитета код оба пола. У 
свим стратегијама за повећање наталитета не сме се занемарити 
могућност негативног утицаја ових штетних једињења, те је неопходно 
да се у зонама где се очекују њихови садржаји изнад прихватљивих 
вредности, контролише пољопривредно земљиште, вода за пиће и 
прехрaмбени производи, посебно риба и млечни производи. То треба да 
обавља Национална лабораторија за чије оснивање се залажу 

                                                 
46 E. Fattore, et. al. “Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in the air 
of Seveso, Italy, 26 year after the explosion”, Env. Sci. Techn. 37(2003) 1503-1508. 
47 D. Consonni, et. al. “Mortality in a population exposed to dioxin after the Seveso, 
Italy, accident in 1976: 25 years of follow-Up”, Am. J. Epidemiol. 167 (2008) 847-
858; A. C. Pesatori, et. al. “Mortality in a population exposed to dioxin after the 
Seveso, Italy, accident in 1976: 25 years of follow-up:, Environmental Health 8 
(2009) 39-50. 
48 J. Xu, et. al. “Association between dioxin and cancer incidence and mortality: a 
meta-analysis”, Sci. Rep. 6 (2016)38012. doi: 10.1038/srep38012. 
49 WHO, Dioxins and their effects on human health, Fact sheet, Updated October 
2016, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/en/ 
50 M. M. Leijs, et. al. “The influence of perinatal and current dioxin and PCB 
exposure on reproductive parameters (sex ratio, menstrual cycle caracteristics, 
endometriosis, semen quality and prematurity): a review”, Biomonitoring 1 (2014) 
1-15; M. M. Leijs, et. al. “The influence of perinatal and current dioxin and PCB 
exposure on puberty: a review”, Biomonitoring 19 (2014) 16-24; L. R. Enewold, 
et.al. “Thyroid cancer incidence among active duty U.S. military personnel, 1990-
2004”, Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 20 (2011) 2369–2376. 
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потписници Иницијативе за истину о последицама НАТО 
бомбардовања Србије. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Честице емитоване директно из пожара, затим са 
бомбардованих терена и уништених објеката или формиране 
конверзијом гасовитих полутаната у току транспорта постају активна 
језгра кондензације, увећавајући тако вероватноћу настајања падавина.  

У Србији је у априлу 1999. године био повећан број дана са 
падавинама вишим од 0,1 mm у зонама интензивног бомбардовања 
(Краљево, Лесковац, Ћуприја, Крушевац, Београд и Ваљево) и 
Националног парка Копаоник (2017 m), где је орографски утицај 
изражен. Према синоптичкој ситуацији 5. и 7. априла није било услова 
за падавине, а слабе падавине су регистроване у областима где су 
транспортоване димне перјанице из погођених извора. Атмосферска 
депозиција са падавинама је најинтензивнији процес уклањања POPs у 
облику честица. 

Доказано је да су PAHs, диоксини и фурани транспортовани на 
велике удаљености на висинама изнад 1000 m. Највећи удар је био на 
врховима планина. Шумско дрвеће захвата полутанте из атмосфере. 
Диоксини и фурани се задржавају у шумском земљишту декадама. 
Шуме имају најмању ефикасност захватања за фине честице и тако су 
оне доспеле до Ксантија у вишим концентрацијама од регионалних 
нивоа. Концентрације диоксина и фурана у ваздуху у обе априлске 
епизоде регионалног транспорта могле су угрозити животињски свет, 
што потврђују нађени мртви планински соколи на северу Грчке. 

На врховима планина ефикасни су процеси захватања у 
облацима, падавине су учесталије и интензивније и тако се полутанти 
акумулирају у земљишту. Оваква дисперзија радиоактивних полутаната 
била је у случају Чернобиљске катастрофе. Разлика је у томе што су 
POPs семиволатилна једињења и њиховим испаравањем врши се ре-
емисија у атмосферу. Када се потпуно елиминише њихова емисија у 
атмосферу из свих извора у Европи, из шумског земљишта ће се 
вршити дуготрајна ре-емисија. У Европи је контаминација земљишта 
већа на већим висинама због регионалног транспорта и одатле се 
токсична и канцерогена једињења постепено отпуштају у атмосферу, 
али испод опасног нивоа.  
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Проблем је у дуготрајном кружењу ових једињења између 
земљишта и атмосфере, упркос свим конвенцијама о њиховој потпуној 
елиминацији из животне средине. 

 

ПРЕПОРУКЕ 

Наша држава треба да систематизује унос података о броју 
нових случајева канцера, као и о броју умрлих, у један сложени 
статистички модел који обухвата све факторе ризика и предиспозиције 
за различитa старосна доба са аутокорелацијом у односу на 1999. 
годину, узимајући у обрачун емпиријску временску дистанцу за појаву 
одређене врсте канцера. Такав извештај треба доставити Уједињеним 
нацијама и свим светским покретима „зелених”. 

Такође, за поједине врсте диоксина и полихлорованих бифенила 
се још увек може организовати мониторинг загађености земљишта на 
местима удаљеним од свих извора, да би се показало да потичу од 
НАТО бомбардовања, а избор места треба извршити на основу 
проверених модела дисперзије загађујућих материја. За израду 
мериторног извештаја треба ангажовати мултидисциплинарни тим 
експерата по предлогу Координационог тела, чије се оснивање очекује 
до почетка јуна 2018. године, на основу уговора између Министарства 
заштите животне средине, Министарства здравља и Министарства 
одбране. 
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Мирјана Анђелковић Лукић
1
 

 

ХЕМИЈСКО ЗАГАЂЕЊЕ СРБИЈЕ ПИРАЛЕНОМ 
ИЗАЗВАНО НАТО АГРЕСИЈОМ НА СР ЈУГОСЛАВИЈУ 

Сажетак: Порeд дирeктних штeтa изaзвaних eксплозијaмa бaчeних 
бомби и рaкeтa, нa тeриторији СР Југославије вођен је спeцифичaн рaт 
који по својим eфeктимa спaдa у хeмијскe рaтовe. НAТО нијe дирeктно 
користио хeмијскa срeдствa у нaпaду нa нaшу зeмљу, бојнe отровe нa 
примeр, јeр су они зaбрaњeни мeђунaродним конвeнцијaмa, aли јe 
бомбaрдовaњeм циљaних мeтa – трафостаница, индустријских 
постројeњa и склaдиштa хeмијских сировинa, кaо и пaљeњeм нaфтних 
рeзeрвоaрa, посрeдно изaзивaо eфeктe по послeдицaмa вeомa блискe 
eфeктимa хeмијског рaтa, односно кaо дa јe користио бојнe отровe. 
Велику опасност по животну средину и здравље становништва Србије 
представљало је бомбардовање разорним бомбама електросистема и 
трансформатора из којих је истицало трансформаторско уље, пирален. 
Пожари на пираленским трансформаторима веома су опасни и 
изазивају дуготрајне последице по здравље становништва. Пираленска 
уља су генотоксична и не би смела да се просипају у околину ни под 
каквим изговором. Пожари на пиралену стварају жртве у блиској и 
даљој будућности, зависно од количине кумулисаног генотоксина у 
организму и количине ослобођених генотоксина који су 
неконтролисано расејани у животној средини. 

Кључне речи: НАТО, агресија, СР Југославија, пирален, хемијски рат, 
животна средина, здравље становништва. 

 

УВОД 

У ненајављеном рату против наше земље, 24. марта 1999. 
године, отпочело је бомбардовање СР Југославије које је било завршна 
фаза рата за отимање Косова и Метохије од Србије. То је било друго 
важније војно уплитање НАТО-а после бомбардовања босанских Срба 
у операцији „Намерна сила” 1995. године и највећи војни сукоб на 
простору Србије и Црне Горе од времена Другог светског рата. 

                                                 
1 Др Мирјана Анђелковић Лукић, дипл. инж. технологије, виши научни 
сарадник у пензији 
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Порeд дирeктних штeтa изaзвaних eксплозијaмa бaчeних бомби 
и рaкeтa, нa тeриторији СР Југославије вођен је спeцифичaн рaт, који по 
својим eфeктимa спaдa у хeмијскe рaтовe. НAТО нијe дирeктно 
користио хeмијскa срeдствa у нaпaду нa нaшу зeмљу, бојнe отровe нa 
примeр, јeр су они зaбрaњeни мeђунaродним конвeнцијaмa, aли јe 
бомбaрдовaњeм циљaних мeтa – трафостаница, индустријских 
постројeњa и склaдиштa хeмијских сировинa, кaо и пaљeњeм нaфтних 
рeзeрвоaрa, посрeдно изaзивaо eфeктe по послeдицaмa вeомa блискe 
eфeктимa хeмијског рaтa, односно кaо дa јe користио бојнe отровe. 

Стручна јавност у Србији углавном је била окренута 
разматрању утицаја осиромашеног урана на здравље популације и 
притом је занемарена значајна опасност од хемијског загађења, посебно 
пиралена, како флуида, тако и запаљеног. Пирален се користи као 
расхладно уље у електричним трансформаторима високог напона. 
Спада у најопасније загађиваче човекове околине.

2
 

Држава није учинила ништа да се изради озбиљна научна 
мултидисциплинарна студија у којој би се размотрили сви аспекти 
негативног утицаја НАТО бомбардовања на здравље популације. 
Напротив, чак минимизира тај утицај, посебно утицај осиромашеног 
урана, и поред значајног пораста разних видова рака у Србији. 
Сагоревањем нафте ослобађају се различита циклична једињења која су 
веома штетна, а под дејством сунчеве светлости и других фактора 
ослобађају се и диоксини који су изузетно канцерогени. Уран и 
диоксини учинили су да се бомбардовање СР Југославије може 
прогласити геноцидним чином. 

 

ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЉЕ 

Вeлику опaсност по здрaвљe људи и eкосистeм прeдстaвљaло јe 
бомбaрдовaњe нaших eлeктросистeмa  трaнсформaторa који за 
хлaђeње користe синтeтичко трaнсформaторско уљe, пирaлeн. Пирален 
је супстанца која у земљи и води остаје вечно, јер природа нема 
механизме за његово разлагање. 

Прво директно дејство НАТО бомбардера на трафостанице 
било је 23. априла 1999. године, када су разорним пројектилима гађане 
трафостаница 220/110 киловолти „Београд 3” и трафо станица 110/35 
киловолти „Београд 9”, при чему су запаљене велике количине трафо-
уља, а не мали део се излио у земљиште. Током НАТО бомбардовања 

                                                 
2 http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2006/0042-84500603348A.pdf 
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ракетиран је и разорен велики број индустријских објеката из којих су 
продрле у животну средину велике количине токсичних и опасних 
материја, наносећи непроцењиву штету по животну средину. По 
количинама хемикалија које су се излиле и запалиле, по токсичности и 
стабилности великог броја насталих хемијских једињења и супстанци 
из разорених индустријских објеката, као и стварним штетама и 
трајним ефектима по животну средину, може се рећи да смо били 
изложени правом хемијском рату. 

У Европи је коришћење пиралена, трансформаторског уља, као 
расхладног флуида за трансформаторе, забрањено за употребу од 2001. 
године. 

Трaнсформaторскa уљa су припaдницима вaтрогaсних јeдиницa 
СР Југославије била вeликa нeпознaницa, јeр су пожaри нa пирaлeнским 
трaнсформaторимa прe aгрeсијe НAТО-а били изузeтно рeтки. Тaкођe 
су били нeпознaницa и зa остaлe стручњaкe који сe бaвe eкологијом и 
зaгaђењeм околинe. Нaимe, и дaљe сe чују рaзличитa мишљeњa о 
њиховој штeтности, aли сe сви слaжу у јeдном  дa остaвљaју 
дугорочнe послeдицe по живи свeт. Влaсници ових уљa истичу дa су 
бeзопaснa и дa спaдaју у обичнa трaфо-уљa, јeр јe јaвност уплaшeнa за 
укупне последице услед његовог истицaњa. 

Полихлоровани бифенили из групе „мешавине” спадају у 
генотоксичне хемикалије и према каталогизацији Светске здравствене 
организације (WHО) при УН сврстане су у групу 2А хемикалија са 
вероватно канцерогеним деловањем на људе. Максимално дозвољена 
количина (MDK) за пирален са 54% хлора је 0,5 mg/m³, за просечно 8 
часова. Према америчким стандардима (NIOCH), MDK је 0,001 mg/m³, 
за радни дан од највише 10 сати и радну недељу од 40 сати. Пирален се 
сматра потенцијалним канцерогеном из радне средине (NIOCH 1992). 
Због добре ресорпције преко коже, излагање пиралену је ризично без 
заштитне опреме, чак и за наведене концентрације MDK. Пирален 
спада у кумулативне отрове и има и системске ефекте тровања. Ови 
ефекти тровања су подмукли и испољавају се у блиској или даљој 
будућности. Што се тиче тренутне токсичности, пирален је 
слаботоксична хемикалија, али његове кључне опасности леже у 
кумулативним, генотоксичним и системским ефектима. 

Пирален трајно загађује земљиште и воду, јер се хемијски не 
разграђује у природи. Следећа опасност је та што пирален није 
пречишћен после хемијске синтезе, тако да садржи у мањем проценту и 
друге хемијске производе као контаминанте и може се сматрати 



139 
 

хемијском мешавином. Пирален трајно загађује воде, јер му је 
молекулска маса већа од воде и пада на дно, a декларисан је као отров. 

У додиру са пламеном пирален се пали, услед чега настаје 
читава лепеза генотоксина који се кондензују у чађи или се једноставно 
налазе у диму. Нека од тих једињења су: полихлоровани 
дибензофурани, хлоровани бензо-пара-диоксини, хлоровани феноли, 
хлоровани нафталени, угљенмоноксид, хлороводоник и чађ. Сва 
настала једињења у току горења пиралена су отровна и канцерогена, а 
посебно отровна су једињења диоксини који су се током пожара на 
хемијским резервоарима ослобађали у огромним концентрацијама, тако 
да је ова агресија имала карактеристике диоксинског рата. 

 

ДИОКСИНИ И ПИРАЛЕН 

Под диоксином се подразумева било која супстанца која садржи 
хлор (Cl2), угљеник (C), кисеоник (О2) и водоник (H2), повезани са три 
бензил групе. Научно је доказано да су диоксини најтоксичнија 
једињења која настају као нежељени нуспродукти током хемијских 
процеса у којима се налази Cl2 и поједина једињења C и H2. Диоксини 
немају комерцијалну употребу и не постоје докази да их производе 
живи организми. За време шумских пожара, такође настају диоксини, 
али у малим количинама. Диоксини су хемијски стабилна једињења и 
веома споро се разлажу у природи. Једном настао диоксин задржава се 
у природи дуго времена. Данас се зна за 75 различитих типова 
диоксина. Диоксини се слабо растварају у води, али се зато добро 
растварају у уљима и мастима и тако улазе у ланац исхране. 

Полихлоровани бифенили, познати и као пиралени, 
представљају техничке смеше које садрже велики број изомера. Могу 
бити од високо покретљиве уљасте течности, до беле кристалне 
супстанције или аморфне чврсте смоле. Технички производи варирају у 
зависности од састава и степена хлоровања, односно броја хлорних 
атома у молекулу. У Србији се углавном користе као трансформаторска 
уља и издржавају температуру до 1700оС. Полихлоровани бифенили 
(ПХБ) су токсична једињења и могу бити узрочници многих обољења: 
слабљења имунолошког система, појаве канцера и тумора, 
неуротоксичности и тератогености. Њихова хемијска стабилност, 
односно отпорност на разлагање у земљишту, омогућава им веома дуго 
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време полураспада. Непотпуним сагоревањем пиралена настају 
циклични диоксани, познати изазивачи канцера.

3
 

Синтeтичкa, односно трaјнa трaнсформаторска уљa зa хлaђeњe, 
додају сe при формирaњу трaнсформaтора и трaју колико и 
трaнсформaтор, пa јe цeнa њиховог одржaвaњa зaнeмaрљивa. Овa 
трaнсформаторска уљa сe појaвљују под рaзличитим хeмијским 
нaзивимa, a нaјрaспрострaњeнијe и свaкaко нaјпознaтијe јe пирaлeн или 
полихлоровaни бифeнил (ПХБ). Зa трaјнa трaнсформaторскa уљa 
нaјчeшћe сe користи пeнтaхлорбифeнил (C12H5Cl5). 

 

Слика 1: Структурна формула полихлорованих бифенила 

Ефикасно уклањање пиралена врши се једино термичком 
разградњом у посебно пројектованим пећима с филтрима, како ниједан 
опасан продукт сагоревања пиралена не би изашао у околину, јер се 
сагоревањем пиралена ослобађају различита хемијска једињења, међу 
којима су најопаснија диоксини. Код нас овакав термички начин 
уништавања пиралена не постоји, па се због тога извози у друге земље 
(Француска), где се врши његова, иначе изузетно скупа, термичка 
разградња. Европска унија има веома строге еколошке прописе, а, с 
обзиром на то да је пирален токсичан и канцероген, његово коришћење 
је трајно забрањено. 

Пожари на пираленским трансформаторима врло су ретки, тако 
да је искуство које су наши ватрогасци стекли гашењем пожара на 
пираленским трансформаторима у току НАТО агресије ново и за 
стручњаке из ЕУ. 

Гашење пожара на трансформаторима је посебно опасно по 
ватрогасце, а специфично због врсте пожара. Због генотоксичности 
пиралена и још веће опасности од продуката насталих сагоревањем 
овог опасног уља, при гашењу пожара ватрогасци треба да делују са 

                                                 
3 http://www.nin.co.rs/arhiva/2540/8.html 
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што веће удаљености, с комплетном заштитном опремом, увек из смера 
дувања ветра, с најмањим могућим бројем људи у зони хемијске 
контаминације. При гашењу пожара, ватрогасци не треба да повећавају 
зону контаминације пираленом коришћењем снажних млазева воде, 
нити да дозволе да пирален продире у земљу, воду или ваздух, 
нарочито при употреби погрешних средстава за гашење пожара

4
. 

Посебна непознаница је утицај продуката сагоревања пиралена на 
здравље становништва. Челници НАТО-а су у Србији гађали разорним 
пројектилима хемијске фабрике које имају резервоаре нафте, деривате 
бензина и течних компонената за производњу пластичних маса, са 
очигледном намером да изазову што већу штету по екосистем. Познато 
је да нафта, мономер винил хлорида, пирален, при сагоревању 
ослобађају диоксине, бензофуране, бојне отрове. 

 

БОМБАРДОВАЊЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ 

Плански и смишљено су гађана постројења хемијске индустрије 
и складишта готових производа. Бомбардовани су објекти и хемијска 
постројења у Панчеву, Новом Саду, Лучанима, Прахову, Бору, Баричу, 
Крушевцу, Крагујевцу, као и све фабрике наменске производње. 

У Панчевачкој „Петрохемији” намерно је гађан резервоар са 
мономером винилхлоридом, једињењем које се користи за израду 
пластичних маса и које је врло отровно и канцерогено. Сагоревањем 
винилхлорида у ваздуху, уз непотпуну оксидацију, осим оксида 
угљеника и чађи, настаје хлороводонична киселина и веома опасно 
једињење хлора, фозген, познато као бојни отров. Над Панчевом се три 
дана вио густ облак загушљивог и отровног чађавог дима, у коме су се 
налазили наведени продукти сагоревања, све док ветар није променио 
правац и потерао облак преко целе средње Европе на север. У Панчеву 
је гађана ХИП „Азотара” у којој се производио амонијак, азотна 
киселина, минерална ђубрива. Током бомбардовања, уништено је 328 
тона мазута, изгорело је 25 тона, а остало се просуло у околно 
земљиште, и око 200 тона амонијака се излило у канал отпадних вода, а 
мала количина је доспела у ваздух. У фабрици „Петрохемија” у којој се 
производио поливинилхлорид ПВЦ, због поготка у сферни резервоар 
мономера винил хлорида, изгорело је око 440 тона мономера чији је 
продукт, поред осталих, и фозген, бојни отров. Највећи ризик по 

                                                 
4 Д. Карабасил и др., Гашење пожара на трансформаторима са пираленом, 
Зборник радова, 7. југословенско и 4. међународно саветовање заштите од 
пожара и експлозије, Нови Сад, 2000. 
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животну средину и здравље људи, после бомбардовања „Петрохемије”, 
представљају хемијске материје са дугим полуживотом и оне које се 
кумулирају у биолошком материјалу. Становници Панчева су се, после 
бомбардовања, жалили на надражај у очима и носу, печења у горњим 
дисајним путевима и гушење. 

Панчево и Нови Сад су током агресије неколико пута били 
изложени ефектима правог хемијског рата. Сагоревањем огромних 
количина нафте и нафтиних деривата ослободила се велика количина 
гасова који су трошили кисеоник за своје настајање оксидацијом, при 
чему су са водом из ваздуха стварали неорганске киселине од којих 
настају киселе кише. У великим пожарима гореле су рафинерије нафте, 
као и складишта нафте и нафтних деривата који садрже велики 
проценат горивих компонената – угљеника и водоника, али и бензола. 
Садржај бензола у дериватима бензина је око 1%. 

Напади на Нови Сад и његов индустријски комплекс трајали су 
од 2. маја до 8. јуна 1999. године. Велика еколошка загађења у Новом 
Саду су била када је гађана Рафинерија нафте са 152 разорна 
пројектила. Највећи напад на Рафинерију нафте био је 7. и 8. јуна када 
је гађана са 120 пројектила. У току НАТО бомбардовања у Новом Саду 
уништено је укупно 73.569 тона нафте и њених деривата, од чега је 
највећи део нафте изгорео у пожару. Око 5.000 тона деривата и око 
18.500 тона нафте уништено је у нафтоводу, при чему је велики део 
резервоарског простора потпуно уништен. Процењује се да је од укупне 
количине нафте око 90% изгорело, а да је на околно земљиште 
изливено око 10%. По престанку бомбардовања извршена је процена 
угрожености, односно загађења земљишта услед изливања нафте и 
њених деривата. Од укупне површине 2.560.000 m2 индустријског 
комплекса загађено је 68.470 m2 земљишта, песковите и бетонске 
подлоге, што представља 2,6% укупне површине која припада кругу 
Рафинерије. У нападу 2. маја 1999. године погођено је 27 резервоара 
нафте запремине 250.000 m3 у којима је било складиштено 38.645 тона 
нафте и деривата (од тога примарног бензина 4.375 тона са око 1% 
бензола). Приликом ваздушних напада дошло је до пожара на 
погођеним резервоарима који је трајао неколико дана. Формиран је 
густ, црни облак дима ширине око 1,5 km који се дизао у висину до око 
4 km, у зависности од метеоролошких прилика и кретао се ка истоку и 
југоистоку. У току бомбардовања уништено је или оштећено 95% 
производног и процесног постројења, бројни транспортни уређаји 
нафте и нафтних деривата. У урбаној зони Новог Сада 2. и 3. маја, 8. и 
9. јуна узети су узорци ваздуха. Измерене вредности за укупне 
угљоводонике биле су 10 пута веће него што су биле пре 
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бомбардовања. У подземним водама на дубини 2,5 метара констатована 
је највећа концентрација минералних уља, флуорантена, и 
бензол(б)флуорантена и бензола. У земљишту је нађена већа 
концентрација битумена, полихлорованих бифенила и укупних 
угљоводоника. У свим узорцима земљишта нађено је олово, које је у 
знатно већој концентрацији било на већим дубинама

5
. 

У Новом Саду је у једном дану из оштећених резервоара 
исцурело 4.375 тона примарног бензина у земљу, а поред бензина 
исцурело је бар 40 тона бензола, који је једна од најопаснијих 
хемијских супстанци јер је канцерогена, директно улази у организам 
преко коже и изазивач је бензенске леукемије. Пожар се десио у 
близини водозахвата регионалног водовода, из чега се види намера 
Алијансе да се затрују извори водоснабдевања становништва Новог 
Сада. Слично је било кад су горели нафтни резервоари у Београду и 
Панчеву, али и на другим подручјима у Србији. 

Термоелектрана Колубара је гађана 22. маја 1999. године са три 
пројектила. Уништени су и оштећени струјни водови, електрични 
стубови и трансформатори. Уништено је 13 трансформатора у којима се 
налазило око 200 тона трансформаторског уља. Изгорело је 45 тона 
трафо-уља, а око 100 тона је истекло и разлило су по околини. 
Изливене количине трансформаторског уља доспеле су у ободне канале 
повезане са речицама Пештаном, Туријом и Бељаницом. Већи део ове 
опасне материје продро је у подземне токове и загадио сеоске бунаре. 
Контаминација воде у бунарима и земљишта полихлорованим 
бифенилима (пираленом) потицала је из разорених трансформатора. 
Део контаминираних вода је преко реке Колубаре у коју се уливају 
загађене речице, доспео у Саву и даље у Дунав.

6
 

Веома опасни по здравље становништва уз дуготрајне 
последице су пожари на пираленским трансформаторима. Пираленска 
уља су генотоксична и не би смела да се просипају у околину ни под 
каквим изговором. Пожари на пиралену стварају жртве у блиској и 
даљој будућности, зависно од количине кумулисаног генотоксина у 
организму и количине ослобођених генотоксина који су 
неконтролисано расејани у животној средини

7
. 

                                                 
5 Последице НАТО бомбардовања на животну средину СР Југославије, 
Савезно Министарство за развој, науку и животну средину, Извештај, Београд, 
2000. 
6 Исто. 
7 http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2006/0042-84500603348A.pdf 
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У Новом Саду и Београду (Ресник и Земун поље) гађани су 
трансформатори са по 150 тона трафо-уља у коме су се као адитиви 
налазили полихлоровани бифенили (пирален). Тиме је граду и његовим 
житељима нанета велика еколошка штета, јер је велика, недефинисана 
количина пиралена исцурела у земљу. Поред тога, огромне количине 
овог уља изгореле су и винуле се у ваздух. 

Гашење пожара изазваног горењем пиралена (генотоксина) је 
веома опасан посао и захтева изузетно стручно обучену екипу 
ватрогасаца. 

Над Бежанијском косом у Београду је црни облак од пожара 
пиралена злокобно стајао више часова, све док га југоисточни ветар – 
кошава није потерала ка средњој Европи. Пирален је од 2001. године 
забрањен за употребу у Европи и сви трансформатори који садрже 
пирален су замењени. Уништавање пиралена је веома сложено, а 
спаљивање је изузетно скупо и обавља се у посебним пећима, уз велику 
пажњу да се ниједан продукт сагоревања не испусти у атмосферу. А 
код нас су пираленски трансформатори горели на отвореном! Да ли је и 
то један од европских експеримената in vivo? 

Пирален спада у кумулативне отрове, а има и системске ефекте 
тровања. Ови ефекти тровања су подмукли и испољавају се у блиској 
или даљој будућности. Што се тиче тренутне токсичности, пирален је 
слаботоксична хемикалија. Његове кључне опасности леже у 
кумулативним, генотоксичним и системским ефектима. 

Пре 19 година, 78 дана свакодневно су горели отровни пожари у 
Србији и Црној Гори. После тих пожара над Србијом су падале обилне 
кише праћене необичним електричним пражњењем у атмосфери, а 
падао је и град неуобичајене величине, веома чудних, ћошкастих 
облика, који се тешко топио, што је изазвало сумњу да се користило 
неко средство за утицај на климу. Ово је последица коришћења 
халогених једињења јодида и бромида, која су служила за разведравање 
атмосфере, како би се лакше погађали циљеви у Србији и Црној Гори. 
Кише које су падале после пожара биле су киселе, црне, муљевите, 
пуне чађи и разних киселих отровних продуката горења и остављале су 
мастан, црн талог на тлу. 

Над нашим домовима током 78 дана агресије злокобно су 
стајали црни облаци пуни отровних продуката сагоревања, међу којима 
и диоксини, које смо удисали, а чији ефекти су много опаснији у 
будућности, него тренутно. Ослобођени отрови су кумулативни са 
продуженим временом деловања. Нису ли и они допринели повећаном 
броју оболелих од карцинома, када се зна да су пожаром ослобођена 
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једињења типа диоксина изузетно канцерогена, када се зна да је 
пирален такође канцероген и мутаген, утиче, дакле, на генетске 
промене код људи и животиња, када се зна да су ослобођена разна 
циклична једињења током горења нафте такође изузетно канцерогена и 
мутагена, и то све на дужи рок. Погоршано здравље становништва 
наше земље није само последица повећаног сиромаштва и стреса, већ је 
оно директна последица НАТО бомбардовања осиромашеним ураном и 
намерним изазивањима отровних пожара на нафтним и хемијским 
резервоарима и постројењима. Наши лекари драматично упозоравају да 
је повећан број оболелих од разних врста карцинома и леукемије и да је 
Србија по броју новооткривених и оболелих од карцинома међу првима 
у Европи. Такође, суморно предвиђају да у будућности предстоји 
велико повећање броја оболелих од карцинома у Србији. 

Није ли повећано интересовање разних светских здравствених 
организација при УН и разних европских невладиних здравствених 
организација за здравље нашег становништва, а посебно деце, уз 
сакупљање података о утицају канцерогених и генотоксичних отрова на 
нашу популацију, у ствари доказ да се сумирају резултати 
експеримента in vivo који је, уз помоћ најјаче војне алијансе, спроведен 
на нашим просторима

8
? 

У Прахову је у једном од напада уништено складиште отпадног 
материјала у коме се налазило 5 тона трансформаторског уља и око 120 
тона моторног уља. Највећа количина ових уља је изгорела, пожар је 
трајао 26 сати, а део уља се излио у Дунав. 

Бор је такође једна од „црних тачака” по загађењу због НАТО 
бомбардовања. У Бору је бомбардована трафостаница „Електроисток”, 
из које се у околину излило 25 тона трансформаторског уља. Из 144 
кондензатора исцурило је 1.152 литра пиралена, при чему се део тог 
уља запалио. 

У Крагујевцу је бомбардована фабрика „Застава аутомобили” и 
погођени су трансформатори у фабрици. Као последица ратних дејстава 
укупно је истекло 1.428 литара пираленског трафо-уља. Поред ове 
количине, у фабрици је било складиштено још око 5-6 тона отпадног 
PCB у бурадима и више од 6.000 m3 воде загађене пираленом. 

 

                                                 
8 М. Анђелковић Лукић, Дарови „Милосрдног анђела”: еколошко разматрање 
бомбардовања СР Југославије, Нови Сад, 2015. 
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САКРИВЕНА ИСТРАЖИВАЊА О ПИРАЛЕНУ У 
КРАГУЈЕВЦУ 

Једина научна студија о акцидентном кретању пиралена у 
природи, која је урађена код нас после НАТО агресије је докторска 
дисертација Миљане Стојановић-Милосављевић, под насловом 
„Правци кретања полихолорованих бифенила (пиралена) у водама 
након НАТО бомбардовања”. То је први рад у домаћој и страној 
научној литератури који бележи случајеве загађења животне средине 
веома отровним пираленом као последицe ратних дејстава. Биохемичар 
Миљана Стојановић-Милосављевић у периоду пре, за време и после 
бомбардовања узела је и измерила 1.800 узорака тла, подземних и 
надземних вода и речног дна. Истражила је водоток реке Лепенице од 
уласка у Крагујевац, па до уливања у Велику Мораву, водоток Велике 
Мораве и речне наносе Лепенице и реке Ждраљице од фабрике 
„Застава”, па до завршетка крагујевачке котлине, укључујући ту и 
изворишта и бунарске воде. Упоредне хемијске анализе узорака 
показале су да је после ракетирања фабрике „Застава” 9. и 12. априла 
1999. године, када су погођени трансформатори, река Лепеница била 
веома загађена високоотровним пираленом, канцерогеном материјом 
која код животиња и људи оштећује репродуктивне органе и изазива 
неплодност. Пет дана после бомбардовања „Заставе”, пирален се 25 
километара низводно из Лепенице прелио у Велику Мораву, ушао у 
подземне воде и земљиште, завршивши у ланцу исхране чије су 
последње карике биљке, животиње и људи. После експлозија НАТО 
бомби 1999. године „Застава” се претворила у отровну буктињу, јер су 
продукти сагоревања пиралена, диоксини, још отровнији од пиралена. 
Сви који су се затекли у близини  од саме Миљане Стојановић-
Милосављевић, ауторке доктората која је трчала да узме узорке, 
радника који су гасили пожар, па до становништва у непосредној 
околини  сви су удисали канцерогене честице. У дисертацији Миљане 
Стојановић-Милосављевић се указује на то како је део пиралена због 
пожара доспео у ваздух, претворивши се у још отровније диоксине, а 
други део се распршио по тлу погона фабрике. „Трећи део се излио у 
земљиште и одатле је један део отишао у кишну канализацију, а преко 
ње у површинску воду, други део је кроз дренирање земљишта отишао 
у водоток Лепенице”. „У оквиру популације кичмењака најосетљивија 
на пирален је женска популација. Досадашња научна истраживања и 
сазнања показују да је токсично дејство полихлорованих бифенила 
(пирален) повезано са женским стероидним хормонима у мишићном 
ткиву кичмењака, укључујући и човека”, наводи у докторској 
дисертацији Миљана Стојановић-Милосављевић. „Полихлоровани 
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бифенили (пирален) доспевају у воду, таложе се, њиме се хране ситне 
биљке и животиње, овима ситне рибе, па крупније, па птице... Увек је 
на крају човек кога ће овај и други отрови просути НАТО бомбама 
деценијама хранити”, пише у закључном делу дисертације. У овом 
истраживању се наводи како пирален ствара поремећаје у 
функционисању полних органа и делује на ембрион и фетус. Закључује 
да се у будућности очекују повећана тератогена, мутагена и 
канцерогена дејства. 

Миљана Стојановић-Милосављевић у закључцима своје 
дисертације указује на неопходност укључивања државе која би, 
између осталог, требало не само да финансира истраживања, већ и да 
„надокнади евентуалне губитке пољопривредницима због смањеног 
приноса, а ради узгајања биљних врста које су здравствено 
најбезбедније”. Она је детаљно изложила како у будућности треба 
пратити даље кретање пиралена. Препоручила је месечне и двомесечне 
анализе речног дна и биолошка и микробиолошка истраживања живог 
света у води река Лепенице, Ждраљице и Мораве, осматрање бунара и 
извора. Такође, редовно треба утврђивати утицај пиралена на животиње 
и животне намирнице животињског и биљног порекла, а редовним 
здравственим контролама – на људе. Не постоје подаци да ли су ови 
закључци било кога из градске власти града Крагујевца или неког из 
републичке владе, бар заинтересовали. 

Даље у закључцима ове изузетне дисертације пише: 
„Предлогом мера, након истраживања, одредити биљне културе које су 
најбезбедније на површинама алувијона и означити јасно евентуалне 
површине које не треба обрађивати и биљне врсте које не треба гајити. 
Уколико се докаже, поједине биљне врсте забранити за узгајање на 
локалитету, а посебно забранити њихово стављање у промет са 
ризичног подручја”9. Наравно, ништа од овога није урађено. 

Биохемичар Миљана Стојановић-Милосављевић, пореклом 
Крагујевчанка, радила је у тешким условима током бомбардовања. 
Узимала је узорке на местима веома опасним по здравље, као што је 
песак око погођених трансформатора са пираленом у погонима 
„Заставе” и то непосредно после ракетирања. У то време била је мајка 
малолетног детета и запослена у Војсци Југославије. Под околностима 
које су непознате, у периоду после одбране дисертације 2002. године 
остала је без посла, да би, затим, после неког времена нашла радно 

                                                 
9 М. Стојановић-Милосављевић, Правци кретања полихлорованих бифенила 
(пиралена) у водама након НАТО бомбардовања, докторска дисертација, 
Београд, 2002. 
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место у једној установи у Новом Саду. Умрла је 2010. године после 
тешке болести. Од државе није добила никакво признање за своје 
херојство и изузетан научни допринос. 

Велики допринос ове дисертације је, између осталог, и у томе 
што је дата „шема” продирања пиралена у земљиште и воду и начин 
његовог кретања. Крагујевац није једини град у коме су горели 
електрични трансформатори. Горели су и у Београду, на Бежанијској 
коси, у Лештанима. Постоји незванични податак да се велика количина 
пиралена излила у Топчидерску реку током НАТО бомбардовања. 

 

ЗАКЉУЧАК 

„Историја не тежи коначном идеалном стању или врхунцу. 
Људи се у свакој етапи боре са овом или оном опасношћу, важно је да 
ли ће претњу на време препознати и хоће ли имати храбрости и снаге да 
изађу с њом на крај. У рату против Срба не само да се тестирало оружје 
на живим циљевима и проверавала способност команди и штабова, већ 
се такође испитивала, и то превасходно, психа људи”, написао је чешки 
филозоф Карел Кошик усред НАТО агресије на СР Југославију. 

У последице бомбардовања српских земаља не убрајају се само 
тоне осиромашеног урана, већ и тоне штетних и канцерогених 
хемијских материја расутих и сагорелих током бомбардовања. Опасни 
пирален из трафостаница, жива, разноврсни диоксини, сагорели 
керозин, халони – све су то посредне последице бомбардовања које 
наносе много озбиљнију штету по човека и његову околину него што се 
до сада признавало. Пронатовски лоби у Србији делује против интереса 
свог народа, јер спречава било какву научну и стручну расправу о 
последицама НАТО агресије по здравље, као и о моралној и 
материјалној одговорности НАТО-а за последице које бомбардовање 
има на становништво – пораст малигних и других болести у Србији. 

До истине, оне потпуне, тешко је доћи без поузданих података о 
дејствима НАТО бомбардера, тачном броју налета авиона, врсти 
средстава која су нам бацана и средстава коришћених за заштиту 
авиона или борбених средства. После свега, неопходно је да се што пре 
формира национална лабораторија за испитивање последица еколошког 
загађења на целој територији Србије. На нашој страни је правда, а о 
чињеницама у вези са бомбардовањем могу говорити само припадници 
квалификоване српске јавности у које спадају војни стручњаци, 
руководства фирми по којима је дејствовала НАТО авијација, локалне 
заједнице на чијем терену се дејствовало, медицински и еколошки 
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стручњаци, научни радници у пољопривредним, водопривредним, 
нуклеарним, хемијским, технолошким и другим институтима, 
невладине еколошке организације и појединци стручно оспособљени за 
еколошке проблеме. 
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Слободан Петковић1 

 

РАДИОЛОШКА КОНТАМИНАЦИЈА 
СР ЈУГОСЛАВИЈЕ (СРБИЈЕ) У НАТО АГРЕСИЈИ 

1999. ГОДИНЕ – НАША ВЕЧИТА БРИГА И ОБАВЕЗА 

Сажетак: Као врсни познавалац области која се разматра у овом раду, 
али и као непосредни сведок догађаја који су довели до радиолошке 
контаминације СР Југославије (Србије), аутор указује на последице 
употребе муниције са осиромашеним ураном од стране НАТО-а током 
агресије на СР Југославију 1999. године. О хемотоксичности и 
радиотоксичности осиромашеног урана постоје врло поуздани подаци. 
Поред тога што је изазвала значајне штетне последице по здравље 
становништва и животну средину наше земље, употреба муниције са 
осиромашеним ураном представљала је повреду основних принципа 
међународног хуманитарног права, али и злочин против човечности 
због дуготрајне радиолошке контаминације, еколошке катастрофе и 
угрожавања здравља цивилног становништва у току и након агресије. 
Указујући на чињеницу да је још много тога потребно учинити да би се, 
пре свега, у потпуности сагледали штетни ефекти осиромашеног урана 
на здравље становништва и животну средину наше земље, у раду је 
изнет и предлог мера које је неопходно предузети, имајући у виду 
могуће последице осиромашеног урана на контаминираним подручјима 
у дужем временском периоду. 

Кључне речи: НАТО агресија, осиромашени уран, радиолошка 
контаминација, бомбардовање, СР Југославија, радиоактивно зрачење, 
здравље, цивилно становништво, животна средина, штетне 
последице. 

 

УВОД 

На почетку питање: Зашто учествујем у овој расправи? Зато, јер 
сам био непосредни сведок употребе муниције са осиромашеним 
ураном током НАТО агресије, а по њеном окончању, учесник у 
активностима предузетим ради решавања проблема насталих услед  
дејства осиромашеног урана на територији СР Југославије. Осећај 
обавезе и одговорности да учествујем у овој расправи у мени изазива 
сећање на све оне који су, као припадници оружаних снага или као 

                                                 
1 Слободан Петковић, генерал у пензији 
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становници, били непосредно изложени дејству осиромашеног урана и 
других штетних материја током НАТО агресије или су и сада угрожени 
због последица које сав тај разбацани и неконтролисани радиоактивни 
материјал може изазвати. 

Осиромашени уран је нуспродукт који настаје у процесу 
припреме горива за нуклеарне реакторе и нуклеарно оружје. 
Осиромашени уран у муницији је, у ствари, врло опасан радиоактивни 
отпад и његово чување представља велики проблем за сваку земљу са 
развијеном нуклеарном технологијом, па га, на овакав начин, кроз 
програм војне индустрије и муницију са осиромашеним ураном 
различитих калибара, „предају другима на чување”, не бирајући место 
и не питајући се за последице. У природи се јављају три изотопа урана: 
234U, 235U и 238U. Анализом узорака са територије СР Југославије након 
бомбардовања, откривено је и присуство изотопа 236U, који не постоји у 
природи, већ настаје вештачким путем у процесу прераде или 
искоришћавања нуклеарног горива, а што указује на порекло 
осиромашеног урана. Откривено је у траговима присуство 
америцијума, нептунијума и технецијума и 239Pu, који је по својим 
радиолошко-хемијским карактеристикама опаснији од 238U. 
Радиоактивност је у поређењу са токсичношћу неколико хиљада пута 
већа, па је плутонијумска прашина од само 1 mg довољна да угрози 
десетак особа које је удишу, а само 0,1 mg довољан да изазове канцер. 
Плутонијум је метал велике густине (19,8 g/cm3), са временом 
полураспада 24.000 година, а топи се на око 639°C. Оксидише у стања 
Pu+2до+7. Искоришћен је за производњу прве атомске бомбе која је 9. 
августа 1945. године бачена на Нагасаки. За време Хладног рата расле 
су залихе нуклеарног оружја са плутонијумом. Завршетак Хладног рата 
и занављање нуклеарних арсенала поставља питање: Шта са огромним 
залихама плутонијума у земљама које располажу тим оружјем? Једна 
од могућности која је коришћена јесте да се убацивао у горивне 
елементе на бази мешаних оксида урана и плутонијума и тако се 
користио као гориво у комерцијалним нуклеарним реакторима. Преко 
истрошених шипки из нуклеарних реактора, пут даље води у муницију 
са осиромашеним ураном. 

Сва три уранова изотопа и плутонијум, као и њихови продукти, 
радиоактивни су, а осим примарног и доминантног  зрачења, 
присутно је и  и  зрачење. Међународна агенција за изучавање 
карцинома коју је формирала Светска здравствена организација (СЗО) 
објавила је Списак канцерогених агенаса, где у Т-98 пише: 
„радионуклиди, алфа честице”, а у Т-116 пише „икс и гама зраци”. 
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У НАТО агресији, коришћење муниције са осиромашеним 
ураном почело је гађањем ширег рејона Призрена 28. и 30. марта 1999. 
године. Трајало је све време агресије, а најинтензивнија дејства била су 
10 дана пре завршетка агресије и потписивања Кумановског споразума, 
што на свој начин сведочи о њиховим намерама. 

Кaда пројектил удари у тврду препреку (оклоп борбеног возила, 
каменито тло...), пенетратор се пали и око 10-70% од укупне масе 
осиромашеног урана сагори и пређе у аеросоле уранијум оксида (U20 и 
U30, честице до 5)2 који се таложе у околини, а остатак се, у виду 
ситних парчади, распе по терену. 

Уколико пројектил не погоди мету, зарива се у земљу и продире 
до различите дубине. Временом долази до процеса оксидације. Оксиди 
осиромашеног урана су растворљиви, па тако почиње процес преноса 
оксида у биосферу и неконтролисано ширење контаминације. 

На основу увида у постојеће податке, може се констатовати да 
је муницијом са осиромашеним ураном остварено око 112 удара на 91 
локацију: 12 удара на девет локација у Републици Србији, два удара на 
једну локацију у Републици Црној Гори и 98 удара на 81 локацију на 
Косову и Метохији. Битно је истаћи да је 49 или 44% напада муницијом 
са осиромашеним ураном извршено после постигнутог споразума о 
окончању агресије – током последњих 10 дана рата. На овај начин, 
НАТО је територију СР Југославије трајно контаминирао са око 15 тона 
свог радиоактивног отпада. То је застрашујућа количина осиромашеног 
урана која је нама „остављена на чување” вечно, јер, имајући у виду да 
је време полураспада осиромашеног урана око 4,5 милијарди година, 
контаминација ће трајати дуже но што је до сада трајала људска 
цивилизација. У узорцима је забележен садржај осиромашеног урана и 
до 235.000 Bq/kg (толерантан природни садржај урана у земљишту је 10 
- 50 Bq/kg). 

Велика је опасност од контаминације тако разбацаним и 
неконтролисаним радиоактивним материјалом, с обзиром на то да: 

- различите активности, ветар, и сл., могу да подигну честице 
контаминанта са контаминираних површина, а да га незаштићени људи 
удахну и унесу у организам; 

                                                 
2 Leonard, A. Dietz, “DU Spread and Contamination of the Gulf War Veterans and 
Others”, Metal of Dishonor: Depleted Uranium, International Action Center, New 
York City, 1997. 
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- осиромашени уран може, спирањем, да доспе у подземне и 
текуће воде и даље до биљака, а онда и до животиња и људи; 

- може доћи до директног контакта људи и животиња са 
„тачкастом контаминацијом” на земљишту или са деловима 
пенетратора; 

- може доћи до директног контакта људи са контаминираним 
предметима и пенетраторима које могу наћи на површини земље, па се 
„уранијумска прашина” и кородирани слој лако „покупи” са њих, што 
може да „узрокује пријем значајних доза”; 

- ако лице долази у директан додир са пенетратором, долази до 
повећаног бета озрачења и високих локалних доза озрачења (изнад 
прописаних граница); 

- заостали пенетратори и њихови делови могу временом 
драстично повећати природни садржај урана у земљишту и 
контаминирати подземне воде; 

- честице осиромашеног урана могу се унети у организам 
удисањем или преко хране и воде и депоновати се у плућима, 
бубрезима, лимфним жлездама, мишићима, тестисима, костима, мозгу, 
јетри, панкреасу, слезини... 

Деловање осиромашеног урана на људе, биљни и животињски 
свет је трајно и у неким сегментима се не може умањити, па су ефекти 
дејства ове врсте муниције на живу силу и становништво фатални, јер 
долази до трајне контаминације, чије су последице код нас и на другим 
местима где је употребљаван, катастрофалне. 

О хемотоксичности и радиотоксичности осиромашеног урана 
постоје врло поуздани подаци. Резултати истраживања последица после 
Заливских ратова су катастрофални и указују на масовна обољевања, а 
јављају се: урођени деформитети срца узроковани генетским 
променама, разни облици анемије, леукемије, акутне промене у 
функцији јетре, бубрега, разне врсте малигних тумора и конгениталних 
аномалија, пораст броја превремено рођене и мртворођене деце. 

Професор др Слободан Чикарић, председник Друштва за борбу 
против рака Србије, у једном од својих чланака на ову тему објављених 
у гласилу Друштва за борбу против рака, поред осталог, износи да је 
СЗО у једном свом извештају изнела податак да је у 2014. години у 
свету 14 милиона новорегистрованих малигних тумора (2.000 случајева 
на милион становника – светски просек), а код нас је регистровано 
40.000 новооболелих случајева од рака (око 5.500 случајева на милион 
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становника), што је 2,8 пута више у односу на светски просек. Даље 
каже да је у претходној деценији у Србији стопа инциденције малигних 
тумора расла у просеку 2% годишње, а стопа морталитета расла у 
просеку за 2,5% годишње и да је највећа у Европи. У исто време, у 
САД-у, ове стопе су опадале: стопа инциденције за 0,6%, а стопа 
морталитета за 1,6% у просеку годишње. Али, у Србију је 1999. године 
из САД-а „извезено” 15 тона осиромашеног урана. 

У ратним и поратним временима најугроженије људско право је 
право на истину. После завршетка агресије, а и данас, јавност је 
подељена у просуђивању о могућим негативним ефектима употребе 
муниције са осиромашеним ураном по животну средину, а тиме и на 
будући живот и здравље многих генерација. Постоји, и оправдан је 
страх о евидентној еколошкој катастрофи и њеним последицама на 
територији Србије. Са друге стране, они који су учествовали у агресији 
и бомбардовању, разне интересне групе и комисије које су под 
њиховим патронатом крстариле овим просторима, као и поједини 
њихови лобисти код нас, углавном тврде да у постојећем стању 
животне средине штете и последица нема, а тамо где их је морало бити, 
да су минималне. Какве ли ироније! А где је ту истина? 

Нажалост, истину све више осећа наше становништво. Она је у 
све већем броју канцерозних и других обољења на овим просторима, 
које нико од званичних државних органа неће јавно да саопшти, 
анализира и коментарише. Она је и у обољењима војника који су 
боравили на простору Косова и Метохије или другим деловима бивше 
СФР Југославије. 

Пронађени радиоактивни материјал депонован је у одлагалиште 
радиоактивног отпада Институтa за нуклеарне науке „Винча”. 

Од 12 локалитета на простору СР Југославије, ван Косова и 
Метохије, за деконтаминацију су дефинисани и деконтаминирани од 
2002. до 2007. године следећи локалитети: „Пљачковица” северно од 
Врања (5.580 – 235.000 Bq/kg); „Боровац” јужно од Бујановца, две 
локације (495-17.490 Bq/kg); „Братоселце” североисточно од Прешева 
(1.800 -23.400 Bq/kg) и „Рељан” источно од Прешева (преко 200 Bq/kg), 
на територији Републике Србије, те рејон тврђаве „Арза” на полуострву 
Луштица (1.450 – 7.000 Bq/kg) у Републици Црној Гори. 

Предлог за медицинско збрињавање војника, полицајаца и 
цивила реализован је делимично. Организован је и спровођен на 
Војномедицинској академији преглед војника и старешина Војске 
Југославије код којих је постојала сумња да су могли бити 
контаминирани. Тај процес је прекинут, иако су стручни органи 
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предлагали да се настави, јер су симптоми очекиваних обољења 
требало да се појаве након латентног периода. Прекинуто је, како је 
наведено „... због проблема материјално-кадровске природе” који су се 
једноставно могли решити. Преглед цивила, организован од стране 
државних органа, нико није пратио ни анализирао. 

Знали су планери НАТО операција на простору бивше СР 
Југославије за све генотоксичне карактеристике осиромашеног урана, 
па иако су све своје задатке могли извршавати класичним средствима 
из арсенала који им је стајао на располагању, користили и муницију са 
осиромашеним ураном. Радиолошко оружје, и по америчким изворима 
и сазнањима, изазива трајне последице по становништво и након 
престанка ратних дејстава. Даг Рок (Doug Rokke), бивши мајор и лице 
одговорно за Р-заштиту војске САД-а, професор физике и бивши 
директор програма развоја пројектила са осиромашеним ураном, 
објавио је 1994. године документа којима се потврђује да је влада САД-
а била свесна геноцидних последица примене осиромашеног урана још 
1943. године. Војни прописи САД-а у области заштите од зрачења 
захтевају од сваког војника да приликом тренинга облачи заштитно 
одело и носи заштитну маску приликом сваке активности на 
удаљености од 20 до 50 метара од објекта погођеног муницијом са 
осиромашеним ураном. 

Припадници мултинационалне бригаде „Запад”, по уласку 
КФОР-а на Косово и Метохију новембра 1999. године, добили су НХБ 
приручник под називом: „КФОР, Интернационална бригада Запад, 
Осиромашени уранијум, Информације и инструкције”. Садржаји 
приручника упућују на то са каквом ће се врстом опасности сретати на 
терену припадници бригаде и како да поступају. Овај приручник својом 
садржином недвосмислено говори и потврђује чињеницу да су планери 
ратних операција НАТО-а и САД-а пре почетка бомбардовања СР 
Југославије знали да је оружје са осиромашеним ураном опасно, 
канцерогено и генотоксично. Своје припаднике су упозоравали на 
опасност, а цивиле – становништво никада нису упозорили на опасност 
која им прети, већ су јавност, у исто време, обмањивали да нема 
опасности, што и данас чине. Припадници међународних снага 
вероватно заобилазе и не залазе у рејоне контаминиране остацима 
муниције са осиромашеним ураном, а воду и храну допремају из својих 
земаља. Становници неких делова Србије, а посебно Косова и 
Метохије, живе на тој „уклетој” земљи, а можда нису ни свесни каквој 
се опасности излажу. 

Тврдњу да су свесни чињенице колику опасност разбацан и 
неконтролисан радиоактивни материјал представља за њих и локално 
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становништво, илуструје и један догађај који се десио међународним 
снагама у Босни и Херцеговини. Новинар Зоран Жужа испричао је за 
„Мондо” да је један италијански новинар имао проблем да нађе 
саговорника који би му потврдио да смрт неколико десетина 
италијанских војника који су службовали у Босни и Херцеговини има и 
те какве везе са чињеницом да су били стационирани на простору 
изложеном дејству муниције са осиромашеним ураном. Када је видео 
да губи превише времена, новинар је направио једноставан и, нажалост, 
ефектан тест: отишао је у рушевине Ремонтног завода у Хаџићима, 
покупио неколико пенетратора и целих зрна муниције са 
осиромашеним ураном, ставио их у пртљажник свог аутомобила и 
одвезао у команду НАТО снага у Сарајево. Кад је војницима и 
официрима показао шта би желео да им „поклони”, они су се 
разбежали. Дата је узбуна у команди која је трајала више часова, све 
док на лице места није стигла специјализована екипа немачких војника 
са специјалном заштитном опремом, покупила остатке радиоактивне 
муниције у посебне металне контејнере и одвезла их у непознатом 
правцу. 

Степен сазнања о опасности од осиромашеног урана и 
уређености поступака државе у вези са тим илуструје следећи пример 
који у свом чланку износи Ленард Диц (Leonard A. Dietz): „У фебруару 
1980. године судским налогом државе Њујорк наложено је да 
постројење за производњу пенетратора од осиромашеног уранијума 
престане са производњом, јер су сваког месеца прелажене прописане 
границе ослобођене радиоактивности од 150 микро кирија у ваздуху”. 
Ова вредност одговара количини од 387 грама осиромашеног урана 
(само у једном пројектилу налази се око 298 грама осиромашеног 
урана). 

Зар не смемо и не треба да се запитамо: ако су власти државе 
Њујорк биле забринуте због појаве радиоактивности у ваздуху чији је 
месечни еквивалент радиоактивности 1-2 пројектила, како да ми не 
будемо забринути за ефекте које могу произвести више десетина 
хиљада пројектила, који су у време агресије и бомбардовања 
неконтролисано „вечно остављени нама на чување”? 

О хемотоксичности и радиотоксичности осиромашеног урана 
постоје врло поуздани подаци, посебно након Заливског рата. 
Професор др Асиф Дураковић радио је за Министарство одбране САД-
а и доказао везу између осиромашеног урана и „Заливског синдрома”. 
Написао је писмо председнику Клинтону у коме га упозорава да је то 
што америчка администрација чини на заташкавању истине о 
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обољевању војника – завера против америчких војника. Отпуштен је из 
службе и безочно прогањан. 

Немачки професор др Гинтер је, такође, доказао и објавио 
узрочно-последичну везу између осиромашеног урана и обољења 
становника, посебно деце у Ираку после рата 1991. године. Суд у 
Берлину га је осудио „... због неодговорног руковања радиоактивним 
материјалом, због којег је постојала могућност контаминације, што 
може да изазове нарушавање здравља ...”, јер је у Немачку из Ирака 
1992. године донео остатке муниције са осиромашеним ураном на 
испитивање. А немачки министар одбране Шарпинг, јануара 2001. 
године безочно лаже: „...после свих научних испитивања и 
медицинског искуства, посебно код војника, ризик по здравље је 
занемарљив ...”. 

Његови резултати истраживања последица Заливских ратова 
указују на врло тешке последице. Оставио нам је врло поуздане податке 
о хемотоксичности и радиотоксичности осиромашеног урана који 
указују на масовна обољевања. Јављају се: урођени деформитети срца 
узроковани генетским променама, разни облици анемије, леукемије, 
акутне промене у функцији јетре, бубрега, разне врсте малигних тумора 
и конгениталних аномалија, пораст превремено и мртворођене деце. 

Професор др Алфред Шот је доказао везу између хромозомских 
аберација које су се јављале код деце ветерана Заливског рата и 
осиромашеног урана, које ће се понављати у ланцу потомства ових 
породица, као права епидемија. 

Британски физичар Кит Баверсток тврди да је имао увид у 
резултате истраживања др Александре Милер из радиолошке 
лабораторије Министарства одбране САД-а, који су недвосмислено 
показали генотоксичност осиромашеног урана. 

Сви ови, а и други примери, јасно показују да је НАТО, 
коришћењем муниције са осиромашеним ураном, намерно 
проузроковао значајно, дуготрајно и опасно радиоактивно загађење 
животне средине у нашој земљи са трајним последицама по 
становништво. Овим је, у појединим рејонима, доведено у питање 
нормално и безбедно живљење, а та опасност ће трајати дуже него што 
је до сада трајала људска цивилизација. 

Знали су за опасност, па су припаднике својих јединица 
обавестили о опасностима, а становништво Србије и данас обмањују да 
опасности нема. У томе им, нажалост, и сами помажемо, а „сребрни 
метак” сигурно и полако убија оног ко је био у контакту с њим, 
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његовим остацима или продуктима сагоревања и, на тај начин, био 
контаминиран осиромашеним ураном. У име чега и кога је неко 
дозволио, а и данас се негирањем последица и ћутањем дозвољава, да 
се тако ужасна смрт сеје по свету? 

Поменути професор Даг Рок на питање: Да ли је употреба 
муниције са ОУ ратни злочин?, одговара: „Апсолутно, зашто у САД-у 
ви у ничије двориште не бисте могли да баците ни 500 g осиромашеног 
урана, а да не одете на дуг период у затвор. Зашто онда САД и Велика 
Британија могу да бацају на тоне осиромашеног урана у нечија 
дворишта, никоме не одговарају, одбијају да пруже медицинску помоћ 
или очисте животну средину?” 

И ми, без двоумљења, треба јасно и недвосмислено да кажемо: 
Употреба муниције са осиромашеним ураном, као оружја за масовно 
уништавање, на територији СР Југославије, односно Републике Србије, 
представљала је повреду основних принципа међународног 
хуманитарног права и најтеже кривично дело – злочин против 
човечности због „вечне” радиолошке контаминације, еколошке 
катастрофе и њеног утицаја на цивилно становништво у току и 
вековима после агресије. 

Да, то је ратни злочин, јер, иако су све своје ратне задатке 
могли извршавати конвенционалним средствима из арсенала којим су 
располагали, они су плански и без двоумљења на територију СР 
Југославије (Републике Србије) бацили 10-15 тона свог радиоактивног 
отпада, упркос томе што су знали да ће последице дуготрајно, вековима 
осећати становништво – цивили који не учествују у ратним сукобима. 

Шта је потребно даље радити? Потребно је што пре дефинисати 
јединствену државну политику и исказати решеност и спремност, на 
свим нивоима, да се проблеми због присуства осиромашеног урана и 
других отровних и канцерогених супстанци у животној средини Србије, 
на које се указује, почну организовано решавати, кроз следеће 
активности: 

- израдити национални програм за праћења здравственог стања 
и дефиниције степена утицаја примене муниције са осиромашеним 
ураном и разарања постројења хемијске индустрије на здравље војника 
и полицајаца који су у тим рејонима боравили по разним основама у 
току и након бомбардовања и становништва које живи поред рејона 
који су били или су и даље контаминирани; 

- обезбедити приоритетно и адекватно лечење оболелих од 
очекиваних болести; 
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- у склопу преговора који се воде за решавање статуса Косова и 
Метохије, потребно је снажно инсистирати на деконтаминацији 
контаминираних површина на Косову и Метохији и исказивати веће 
интересовање за здравствено стање и заштиту становништва које живи 
на Косову и Метохији. То је простор са кога део водотокова протиче 
кроз друге делове Републике Србије; 

- набавити адекватну опрему најновије генерације за праћење 
присуства осиромашеног урана и других штетних материја у животној 
средини и код популације која је вероватно контаминирана, а без које је 
било какав рад неделотворан. 

Такође, неопходно је предузимати мере и активности на 
међународном плану: 

- за добијање материјално-финансијске помоћи, учествовање у 
лечењу и за даље активности у вези са проблемима које изазива 
осиромашени уран; 

- за забрану коришћења и уништење стокова оружја које садржи 
осиромашени уран  неопходно је активно се укључити и подржати 
иницијативе Организације Уједињених нација (УН) о забрани 
производње, коришћења и уништење стокова оружја које садржи 
осиромашени уран; 

- формулисати и предложити дугорочни програм истраживања 
и план мултидисциплинарних интернационалних студија овог 
проблема  у контактима са заинтересованим земљама које су имале 
или имају војнике распоређене на просторима бивше СФР Југославије и 
данашње Србије, инсистирати на формирању мешовитих међународних 
експертских тимова, под окриљем УН, за израду пројеката и 
утврђивање контаминације и степена њеног утицаја на здравствено 
стање војника и цивила, за санацију последица и праћење здравственог 
стања становништва, али уз обавезу да у њима учествују и наши 
стручњаци, јер то до сада није био случај; 

- тражити пут и начин да се пружи морална и материјална 
сатисфакција страдалима  безосећајност и одсуство сваке врсте гриже 
савести руководства НАТО-а и његових чланица огледа се у чињеници 
да, до сада, ни праве речи извињења због агресије и њених погубних 
последица нису прешле преко усана ниједног од њених челника у 
многобројним контактима наших државних органа са њима. Још мање 
је вероватно да ће бити спремне да Србији надокнаде штете и учествују 
у лечењу становништва. У модерној историји има примера да су се 
„јаке” државе извиниле својим жртвама због злочина који су им 
почињени током агресија (Немачка – Израел, Намибија, Русија – 
Пољска, Француска – Алжир). Шта то спречава САД да се морално 
издигну и признају да су против Србије повеле и водиле противправни 
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рат и, на тај начин, стекну кредибилитет за позивање Србије да остави 
прошлост и да заједно са њима гради нову будућност? Ако њих можда 
спречавају интереси које имају, који су наши интереси да ћутимо и не 
тражимо адекватан начин да се то учини? 

- изнаћи пут за тражење било које врсте одговорности оних који 
су одлучили да употребе муницију са осиромашеним ураном  тражити 
да се утврди врста и степен одговорност оних који су доносили одлуке 
о употреби ове муниције, јер су знали њене карактеристике и 
последице које може изазвати код војника и цивилног становништва, 
посебно оних који не учествују у ратном сукобљавању, те да је то у 
супротности са међународним конвенцијама. 

Веома важан процес праћења здравственог стања припадника 
војске и полиције Србије је запао у кризу због проблема „материјално-
кадровске природе” и обустављен је. Тада, 2003. године констатовано је 
да су „... код појединаца и чланова њихових породица уочене неке 
промене које се могу везати за проблем који се прати, да нема оболелих 
од очекиваних болести, али да је, с обзиром на дуг латентни период за 
настанак радијационих озледа, неопходно дугогодишње праћење”. 
Зашто се онда стало? 

Проблеме здравственог стања становништва у појединим 
рејонима на територији Републике Србије нико на нивоу државе 
плански и организовано не прати и не анализира, иако је у порасту број 
оболелих од одређених болести које могу бити у узрочно-последичној 
вези са употребом муниције са осиромашеним ураном. 

Недостатак финансијских средстава, политичка пристрасност, 
нити било шта друго, не може бити оправдање за небригу о људима 
који су, као праве патриоте, бранили своју земљу, који су боравили или 
живе у и поред рејона који су контаминирани осиромашеним ураном, и 
који су, не својом кривицом, доведени у ситуацију да су или могу бити 
контаминирани и да они и њихово потомство, могу имати последице по 
своје здравље. Њима се мора дати прави и сигуран одговор и пружити 
помоћ, посебно у наредном периоду када се, због све већег протока 
времена, јављају болести чији узрок може бити контаминација 
осиромашеним ураном.  

Велики део стручне јавности прихвата изнете идеје. Њих је, као 
што је на почетку речено, осећај обавезе и одговорности, изазван 
сећањем на све оне који су, као праве патриоте, бранили своју земљу, 
па су као припадници оружаних снага или као становници, били или су 
и сада, непосредно изложени дејству осиромашеног урана и 
придружених штетности током и после периода НАТО агресије и 
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могуће последице које сав тај разбацани и неконтролисани 
радиоактивни материјал код њих изазива, обавезивао да о овим 
проблемима стално говоре и пишу. Зато их стручна одговорност, лични 
и морални ставови обавезују да, на прихватљив начин, подстичу 
надлежне органе на решавање проблема радиоактивне и хемијске 
контаминације животне средине у Републици Србији и њен утицај на 
здравље становништва. Они то свих ових година раде. 

Кулминација активности догодила се расправом у Медија 
центру „Одбрана” (Дом Војске Србије у Београду), под називом „Чиме 
су нас бомбардовали 1999. године?”, коју је организовао Истраживачки 
центар за одбрану и безбедност и дао прилику да мишљења изнесу 
заговорници и противници тезе о штетности осиромашеног урана 
(децембар 2016. године), затим расправом на Хемијском факултету под 
називом: „Последице НАТО бомбардовања Србије (злоупотреба знања 
за остваривање ратних и политичких циљева)”, у организацији 
Друштва физикохемичара Србије и Академијског одбора САНУ „Човек 
и животна средина” (фебруар 2017. године). Са ове расправе 
формулисани су закључци и процене, који, кроз сиже ставова сваког од 
учесника расправе, изводе препоруке и предлоге о потреби усвајања 
јединствене националне стратегије истраживања здравствених ефеката 
хемијских и радијационих загађења животне средине насталих током 
НАТО агресије. 

Исказана је потреба да се изврши усмеравање једног дела 
материјалних и људских ресурса државних институција ка проблемима 
утврђивања последица НАТО бомбардовања, кроз спроведену 
процедуру организовања и усвајања од стране извршних органа власти 
и прихватање предлога у Народној скупштини Републике Србије.  

Први корак је формирање Међуресорног координационог тела, 
које би функционисало као оперативно тело, а његов превасходни 
задатак био би праћење дуготрајних последица по животну средину и 
здравље грађана Републике Србије у периоду од почетка НАТО 
бомбардовања до потпуног опоравка угрожених екосистема. По оцени 
организатора расправе, ова изразито мултидисциплинарна 
проблематика заслужује да се континуирано прати и да се периодично 
одржавају стручни састанци на којима би се излагали нови резултати 
релевантних институција о појави канцера и других болести у 
угроженим подручјима. Координационо тело требало би да дефинише и 
предложи превентивне, организационе и образовне мере. 

У превентивне мере, би се, на првом месту, ставила стална 
контрола здравља војника и полицајаца, који су у току НАТО 
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интервенције извршавали своје дужности или су, после ње, учествовали 
у санацији насталих штета. У посебан програм здравствене заштите 
ставило би се становништво које, по оценама експерата, живи на 
најугроженијим деловима територије Републике Србије после НАТО 
бомбардовања. 

У оквиру организационих мера, требало би у најкраћем могућем 
року основати Националну лабораторију за одређивање канцерогених 
материја у свим сегментима животне средине, која би, у свом саставу 
имала Сектор за истраживање радиоактивне контаминације, Сектор за 
истраживање хемијске контаминације, Центар за обраду података и 
утврђивање последица и Службу за правно-економске послове. Рад ове 
лабораторије био би у надлежности изабраног Координационог тела, а 
у оквиру једне од постојећих агенција министарства. У саставу ове 
Националне лабораторије, поред стационарне, биле би и покретне 
лабораторије за анализу in situ и узимање узорака биотичког и 
абиотичког порекла. Организационе мере захтевају знатна улагања. 

Образовне мере би обухватиле све узрасте у постојећем 
школском систему. Претходно треба на семинарима проширити ниво 
знања наставног особља о опасностима које још постоје на нашим 
просторима (повећана радиоактивност, заостала неексплодирана 
муниција, трагови опасних материја после експлозија и сл.). 

Да би се обезбедило континуирано праћење стања животне 
средине са фокусом на последице НАТО бомбардовања, предложени су 
начини и извори финансирања. 

На основу закључака са ове расправе, одлучено је да се упуте 
писма надлежним државним институцијама. Истакнуто је да 
компетентни стручњаци, који учествују и подржавају иницијативу о 
формирању Међуресорног координационог тела и Националне 
лабораторије, сматрају да је од примарног националног интереса да се 
најзад, након 19 година, грађанима Републике Србије пруже одговори о 
последицама НАТО бомбардовања. Полемика о еколошким и 
здравственим последицама бомбардовања се, већ извесно време, у име 
различитих интересних група, води у медијима, па се у недостатку 
података о стању животне средине, грађани опредељују за једну од 
страна и остају ускраћени за праву, научно аргументовану истину. Све 
то мора коначно добити епилог у надлежним државним институцијама. 

И најзад, после толико година упорног настојања, прихваћена је 
иницијатива да се о овом проблему разговара са надлежним државним 
органима. Из Кабинета председника Републике Србије одређено је да 
се делегација Иницијативног одбора прими у Министарству заштите 
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животне средине. Састанак је, уз председавање министра Горана 
Тривана и присуство министра здравља Златибора Лончара и министра 
одбране Александра Вулина, одржан 5. октобра 2017. године. Са 
министрима су били и њихови најближи сарадници. Из Иницијативног 
одбора присуствовали су: проф. др Драган Веселиновић, проф. др 
Даница Грујичић, др Зорка Вукмировић, генерал у пензији Слободан 
Петковић, др Јагош Раичевић и проф. др Дејан Крчмар. 

Из двочасовног разговора дефинисани су следећи закључци: 

1) Изнети су изразито позитивни тонови и изражена решеност 
сва три министарства да се о проблемима утицаја НАТО бомбардовања 
на животну средину у Републици Србији и утицаја на здравствено 
стање становништва мора организовано радити. За државу је здравље 
нације врло важно питање, па Влада Србије и стручна јавност 
изражавају спремност и своју посвећеност овим питањима у наредном 
периоду, како би се дошло до релевантних и научно доказаних 
параметара о стању здравља ради предузимања адекватних мера. Рад на 
овим задацима сврстати у приоритете Владе и надлежних 
министарстава у наредном периоду, јер грађани морају добити праву 
информацију о проблемима и стању у животној средини. Носилац 
активности је Министарство заштите животне средине, а сарађиваће и 
Министарство здравља, Министарство одбране, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. 

2) Министарство заштите животне средине, у чијој су 
надлежности решења из овог пројекта, покренуће оснивање 
предложеног Координационог тела. Наглашено је да предлог треба да 
буде усвојен у Народној скупштини. Иницијативни одбор ће 
учествовати у припреми предлога. 

3) Утицај бомбардовања Републике Србије је врло значајан и за 
земље у окружењу, па је у раду потребно остварити и сарадњу са 
њиховим релевантним институцијама. 

4) Потребно је разрадити методологију рада на сваком од 
проблема у складу са међународним стандардима прихваћеним у 
светској науци. 

5) Дефинисати услове и извршити анализу постојећих 
материјалних и људских капацитета у Републици Србији, могућност 
њиховог организовања ради учешћа у планираним пројектима, те 
сагледати потребе за ангажовањем међународних институција. 

6) Направити списак недостајуће, а потребне опреме за вршење 
одговарајућих анализа. 
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7) Направити оквирни План рада са роковима, дефинисати 
приоритете за наредну годину и, у складу са тим, предложити износ 
финансијских средстава, дефинисати услове за конкурисање ради 
учешћа у пројектима. 

Други састанак, одржан 8. новембра 2017. године, водио је 
министар Триван. На састанку су анализирани планирани задаци и 
поново изражена спремност да се формира Међуресорно 
координационо тело, те да се, у вези с тим, настави припрема 
одређених докумената. 

Ангажованијим приступом на решавању проблема у овим 
областима могуће је обезбедити прихватљив ниво заштите животне 
средине и здравственог стања становништва. То је законска обавеза 
оних који су на одговарајућим функцијама, али и морална обавеза свих 
нас према овим и будућим генерацијама којима су животна средина у 
неким деловима земље, живот и здравље у њој веома угрожени. Зато не 
смемо бити пасивни и мирно спавати. Ако то не решимо, нико нас не 
може оправдати, а генерације које долазе неће нам опростити. Знамо и 
свесни смо колико је све ово тешко, али ми који познајемо ову 
проблематику истичемо своју решеност да се, уз помоћ државе, у 
наредном периоду ови проблеми почну организовано решавати. 

Хоћемо да верујемо да држава има слуха, да је најзад чула 
запомагање народа и вапаје стручне јавности за помоћ и 
материјализацију њених идеја, те да ће се, уз њену помоћ, проблеми 
створени у НАТО агресији употребом муниције са осиромашеним 
ураном у будућности организованије и брже решавати. 
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ОСВРТ НА ПОВРЕДЕ ПРАВИЛА МЕЂУНАРОДНОГ 
ПРАВА ОРУЖАНИХ СУКОБА У АГРЕСИЈИ НА СР 

ЈУГОСЛАВИЈУ 1999. ГОДИНЕ - ПОСЛЕДИЦЕ ПОСЛЕ 
ДЕВЕТНАЕСТ ГОДИНА 

Сажетак: НАТО агресија на СР Југославију 1999. године представља 
школски пример тешких кршења свих релевантних норми 
међународног права. Прекршен је знатан број ius cogens норми, а 
посебно су, применом забрањених метода у току извођења ратних 
операција НАТО снага, извршени и ратни злочини од стране НАТО 
авијације, и то: злочин против мира, ратни злочини и злочин против 
човечности. У току рата грубо су повређена правила о заштити цивила 
и цивилних објеката гарантована Женевским конвенцијама из 1949. 
године (IV Женевска конвенција) и скоро сва правила међународног 
права оружаних сукоба гарантована међународним конвенцијама и 
међународним обичајним правом. Прекршене су одредбе које штите 
новинаре, жене, децу, цивилне објекте, објекте од којих зависи 
преживљавање цивилног становништва, објекте којима међународно 
право гарантује заштиту, нападане су болнице и болнички транспорти. 
Повређен је читав низ правила из области људских права, као што су: 
право на живот, право на слободан развој и управљање природним 
ресурсима, слобода кретања, права детета и друга. Коришћењем оружја 
са осиромашеним уранијумом и бомбардовањем цивилних објеката 
који садрже опасне материје (Панчевачка рафинерија и др.) изазване су 
последице са ефектом као да је употребљено хемијско оружје. Тиме је 

                                                 
1 Проф. др Владан Јончић је повреде међународног права у НАТО агресији на 
СР Југославију истраживао одмах после агресије НАТО-а на СРЈ 1999-2000. 
године. Истраживање је презентовано у оквиру великог научног пројекта који 
је рађен под окриљем Министарства одбране СР Југославије и Војске 
Југославије под називом „Агресија на СР Југославију”, и то у оквиру 
колективног подпројекта „Међународноправни аспект оружаног напада НАТО 
пакта на СР Југославију” у коме је аутор обрадио део под називом „Агресија 
на СРЈ и повреде правила међународног права оружаних сукоба” (пројекат 
завршен 2000. године и комплетно необјављен) и чланка под називом 
„Повреде правила хуманитарног права и људских права у агресији на Савезну 
Републику Југославију”, Војно дело, 2/2001, ВИЗ, Београд, 2001. 
2 Др Милош Јончић је укључио истраживање које је започео у својој 
докторској дисертацији о повредама правила међународног права у заштити 
цивилног становништва у НАТО агресији после 19 година од напада. 
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дошло до угрожавања људских права треће генерације, као што је 
право на здраву животну средину. Великим уништавањем 
инфраструктуре направљена је огромна материјална штета од које се 
бомбардовани простор територије СР Југославије неће брзо ни лако 
опоравити. Последице су још увек несагледиве и питање је да ли ће 
икада све бити сагледане и анализиране. 

Кључне речи: НАТО, агресија, СР Југославија, међународно право, 
оружани сукоби, људска права, ратни злочин, Женевске конвенције. 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

Два су разлога поновног истраживања НАТО агресије на СР 
Југославију. Први, да се не заборави. Неопходно је да се с времена на 
време скрене пажња на овај злочиначки акт и на агресију у виду војне 
интервенције на крају 20. века. Тиме су сви напори које је мирољубиво 
човечанство уложило после Другог светског рата, мукотрпне изградње 
мира кроз систем колективне безбедности и изградње инструмената 
гарантованим нормама савременог међународног права кроз систем 
Уједињених нација, срушени применом бруталне силе. Агресијом 
НАТО-а на СР Југославију, односно Србију, прекршена су општа 
правна начела призната од цивилизованих народа, као и многи 
међународни уговори који су у последњих сто година изграђивали 
светски мир. Уосталом, овим је и сама Повеља УН стављена под знак 
питања. Забрана претње и употребе силе, као основни циљеви и начела 
саме Повеље УН, су прекршени. 

Други разлог је да се не заборави страдање и да се сагледају, 
колико је то могуће, последице агресије. Расправе о последицама 
агресије су неопходне како би се недовољно утврђене чињенице о 
размерама страдања људи и уништењу материјалних и духовних 
вредности могле расветлити и проценити. Неопходно је да се, са једне 
временске дистанце, хладне главе сагледа шта произилази из кршења 
међународноправних норми. Агресија на СР Југославију је очити доказ 
да су норме међународног права управо превентива да до тога не би 
дошло. Последице НАТО агресије на СР Југославију (Србију) су очити 
пример да су редактори међународног права, у време утврђивања и 
доношења правила, имали у виду последице неуређених аспеката 
оружане борбе и примене силе. Међународно право је управо и настало 
како би се сузбила или колико-толико регулисала примена силе у 
међународним односима и утврдила одговорност за повреде тих 
правила. 
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Агресија је започета невиђено жестоким масовним 
бомбардовањем целокупног простора СР Југославије, без 
међународноправног основа. Напад на СР Југославију извршен је без 
сагласности Савета безбедности УН, који је, са аспекта међународног 
права, једини легитиман да даје сагласност на примену силе. Самим 
чином агресије извршене су повреде основних ius cogens норми, а 
применом војне силе против суверене земље, једне од оснивача 
Организације УН, без правног основа (сагласност или одлука СБ УН), 
извршен је основни и најтежи ратни злочин – злочин против мира. У 
току агресије, НАТО је извршио и ратни злочин и злочин против 
човечности. Агресијом на СР Југославију прекршен је члан 6. 
Северноатлантског уговора, јер СР Југославија није напала ниједну 
чланицу НАТО-а (на основу чега би се могао активирати одбрамбени 
механизам НАТО-а). Такође, СР Југославија није напала, нити на било 
који други начин угрозила неку другу државу. У току агресије 
прекршено је и више десетина других међународних споразума, а 
посебно су значајне повреде правила међународног права оружаних 
сукоба. 

 

АГРЕСИЈА – ЗЛОЧИН ПРОТИВ МИРА 

У јавности се, од напада НАТО-а на СР Југославију до данас, 
често могло чути да то није агресија, а у званичној политиколошкој 
терминологији се од 2000. године скоро увек користе други изрази: 
„ваздушна кампања”, „бомбардовање (Југославије)”, „ваздушна 
акција”, „хуманитарна интервенција” и др. Неопходно је да се, пре 
разматрања овог питања, одреди појам (дефиниција) агресије и тај 
појам упореди са предузетим активностима и акцијама од стране НАТО 
држава према СР Југославији, како се не би више замагљивала истина. 

У то време, појам агресије био је одређен Резолуцијом 3314 
Генералне скупштине УН из 1974. године. Према тој Резолуцији (члан 
1.), агресија је „...употреба оружане силе једне државе против 
суверенитета, територијалне целокупности или политичке 
независности друге државе, односно на ма који други начин који није у 
сагласности са Повељом Уједињених нација, како то проистиче из ове 
дефиниције.” На основу ове дефиниције може се prima facie закључити 
да је извршен акт агресије. 

У члану 3. наведене Резолуције детаљно је наведено шта 
представља акте агресије, независно од постојања ратног стања: 
„Инвазија или напад оружаних снага једне државе на територију друге 
државе или свака војна окупација, макар и привременa, која произађе 

http://sh.wikipedia.org/wiki/1974
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из такве инвазије или напада, или анексија територије или дела 
територије друге државе употребом силе; бомбардовање територије 
неке државе од стране оружаних снага друге државе или употреба ма 
ког оружја од стране једне државе против територије друге државе; 
блокада лука или обала једне државе од стране оружаних снага друге 
државе; напад оружаних снага једне државе на копнене, поморске или 
ваздухопловне снаге, поморску или ваздушну флоту друге државе; 
употреба оружаних снага једне државе које се с пристанком земље 
пријема налазе на територији ове последње, противно условима 
предвиђеним у споразуму, односно остајање тих снага на територији 
земље пријема и после истека споразума; радња једне државе која своју 
територију стави на располагање другој држави да би је ова 
искористила за извршење акта агресије против треће државе; 
упућивање од стране, односно у име једне државе, оружаних банди, 
група, нерегуларних војника или најамника који против друге државе 
врше акте оружане силе толико озбиљно да се изједначују са горе 
поменутим актима, односно значајно учешће једне државе у томе. 
Савет безбедности УН може одлучити и да други акти представљају 
агресију.” 

Резолуцијом се даље наглашава да никакви разлози било које 
природе не могу служити као оправдање за агресију, те да агресија 
повлачи међународну одговорност, а да агресорски рат представља 
злочин против међународног мира. 

Скоро идентичан текст прихваћен је консензусом на 
конференцији у Кампали 2010. године, на којој је допуњен Статут 
Међународног кривичног суда. Конференцију је сазвао Генерални 
секретар Уједињених нација 7. августа 2009. године, упућивањем 
позива свим државама чланицама Статута Међународног кривичног 
суда. Усвојен је амандман на Статут које се тицао дефинисања 
кривичног дела агресије. Консензусом је прихваћен текст дефиниције 
агресије у виду Резолуције бр. 6. од стране држава учесница 
конференције у Кампали: „1. За потребе овог Статута, „злочин 
агресије” подразумева планирање, припрему, започињање или 
извршење неког акта агресије који по својој природи, тежини и обиму 
представља очигледно кршење Повеље УН од стране лица које је у 
позицији да наређује (усмерава) политичке или војне операције неке 
државе или да врши стварну контролу над њима.” Даље се наводи: „за 
потребе става 1. „чин агресије” означава употребу оружане силе од 
стране држава против суверенитета, територијалног интегритета или 
политичке независности других држава, или на било који други начин 
несагласан са Повељом Уједињених нација.” Резолуција се даље позива 
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на Резолуцију 3314 (XXIX) Генералне скупштине УН од 14. децембра 
1974. године, што представља континуитет у дефинисању агресије. 

Агресија на СР Југославију започета је 24. марта 1999. године 
после неуспешних ултимативних преговора у Рамбујеу. Сами 
преговори били су крајње недипломатски, уз присилу, пре свих од 
стране САД, као и преварантски, а на то указују одређене чињенице 
које су се после 2000. године на овим просторима заборавиле. 

1. Пре састанка у Рамбујеу, тзв. Међународна контакт група3 
утврдила је одређене принципе на основу којих је требало да буду 
вођени преговори. Иако државна делегација СР Југославије (Србије) 
није била задовољна понуђеном платформом за разговоре, ипак је, под 
притиском, прихватила принципе Контакт групе и изразила спремност 
да прихвати и споразум који би на основу тих принципа проистекао. 
Делегација албанских сепаратиста је прво одбила, а потом, након 
додатних убеђивања, пристала да дође на преговоре, јер је била 
незадовољна закључком који је утврдила Контакт група да могу добити 
аутономију, али не и отцепљење Космета.4 

2. Све време преговора две делегације (државна делегација 
Србије, односно СР Југославије и делегација албанског 
сепаратистичког покрета) нису се ниједном среле да би преговарале 
„лицем у лице” (мада је то више пута захтевала делегација Србије, 
односно СР Југославије), већ су сви разговори текли искључиво преко 
међународних представника. Тиме су се, у крајњој линији, разговори 
претворили у преговоре између СР Југославије и САД (и то у првом 
реду око стационирања НАТО трупа на Косову), а косметски Албанци 
су послужили само као изговор. 

3. Када је постало извесно да ће преговори пропасти због 
одбијања албанске стране да прихвати споразум заснован на 
принципима Контакт групе, у Рамбује је, 21. фебруара, допутовала 
Мадлен Олбрајт, државни секретар САД, која је успела да разговоре 
продужи за три дана, и то сама, без присуства осталих чланова Контакт 

                                                 
3 Састављена од министара спољних послова Француске, Немачке, Италије, 
Русије, Велике Британије и САД. 
4 Влада Србије је и пре разговора у Рамбујеу (током неколико месеци у 1998. 
години) у више наврата нудила представницима албанског сецесионистичког 
покрета споразум који би Космету осигурао највиши степен аутономије, па је, 
са тим циљем, владина делегација (на челу са потпредседником Владе Србије) 
неколико пута путовала у Приштину на преговоре. Албанци, међутим, нису 
прихватили те преговоре, јер, како су сами изјављивали, нису били 
заинтересовани за било какву аутономију, већ само за отцепљење Космета. 
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групе. Тада долази до преокрета, амерички представници предлажу 
нови пројекат споразума који се од претходног разликовао по томе што 
је био суштински измењен на штету Србије (Југославије).5 Те измене 
огледале су се у увођењу нових одредаба, па чак и поглавља, која 
уопште нису била разматрана у оквиру Контакт групе и са којима се, 
сходно томе, нису сагласиле све чланице Контакт групе, пре свега 
Русија. Тај нови текст био је обима преко 50 страница и сводио се на 
давање Космету квазидржавног статуса и довођење масовних војних 
снага НАТО на то подручје. 

4. Албанска страна је и даље наставила да одбија да прихвати 
тај, по њу изузетно повољан споразум, и пристала је да стави свој 
потпис тек након упорног наговарања од стране САД и Велике 
Британије. Том приликом је британски министар иностраних послова 
Робин Кук албанској страни поручио да свакако треба да потпишу овај 
документ јер „без тога НАТО не може да бомбардује Србе”!6 

5. СР Југославија (Србија) је доведена у ситуацију да уз претњу 
силом прихвати споразум, уз многа принципијелно нерешена питања. 
Намера је била да се Косову обезбеди квазидржавни статус, за Србију 
неприхватљивим одредбама којима је требало да буду уређена војна 
питања, тј. стално војно присуство НАТО снага на тлу Србије.  

Убрзо након истека кратког времена које је ултимативно било 
дато државној делегацији СР Југославије да прихвати накнадни 
споразум из Рамбујеа, уследио је општи ваздушни и ракетни напад 
НАТО-а на Југославију. Напад је био без готово икаквих ограничења и 
већ прве ноћи бомбардовано је и ракетирано на стотине циљева по 
целој територији државе. Ударима унапред одређених војних снага на 
пажљиво одабране циљеве, НАТО је извршио систематско уништавање 
читаве земље, при чему нису гађани само војни циљеви, него и цивилни 
објекти, цивилно становништво и други објекти и циљеви који су 
забрањени међународним правом, уз посредно и непосредно активно 
помагање терориста Ослободилачке војске Косова (ОВК) на Космету. 
Открило се да састанак у Рамбујеу, у ствари, и није имао за циљ да 

                                                 
5 Да је све било унапред припремљено и то не са циљем обезбеђења правичног 
решења, већ ради задовољења апетита албанских сепаратиста, доказао је 
председник Србије М. Милутиновић, који је на конференцији за штампу у 
југословенској амбасади у Паризу, одржаној у време преговора, показао 
примерак листа сепаратистичког дела албанске мањине на Косову (Коха 
Диторе), у којем је текст америчке верзије споразума објављен и пре него што 
га је амерички државни секретар званично формулисао у Рамбујеу. 
6 Ту крајње недипломатску изјаву пренела су сва средства информисања. 
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доведе до решавања спорне ситуације путем некаквог споразум, већ да 
је његова основна сврха била да послужи као изговор за унапред 
испланирано бомбардовање СР Југославије, а затим безобзирно 
наметање воље агресора. 

У току рата открили су се прокламовани и стварни циљеви 
агресије на СР Југославију. Прокламовани циљеви били су следећи: 
приморавање СР Југославије да прихвати тзв. „мировни споразум из 
Рамбујеа”; спречавање хуманитарне катастрофе; заустављање „српске 
агресије” на Космету; обезбеђење „демократизације СР Југославије”; 
спречавање ширења конфликта; слабљење војне моћи СР Југославије; 
очување кредибилитета НАТО-а. 

Стварни циљеви агресије били су, заправо, другачији. 

1. Основни и приоритетни циљ био је да се изврши окупација 
Космета, а потом и целе СР Југославије са намером да се освоји 
стратешки важан простор и тај простор претвори у сопствену (и то 
бесплатну!) војну базу.  

2. Уласком на овај део Балкана, НАТО би обезбедио стављање 
раније ванблоковског простора (у време несврстане СФР Југославије) 
под окриље НАТО снага, чиме би било обезбеђено контролисање 
стратешки изузетно важног геостратешког правца тзв. подунавско-
моравско-вардарског правца. На тај начин, Јадран би био претворен у 
унутрашње море НАТО-а, што би даље омогућило потпуну контролу и 
управљање подручјем Медитерана од Црног мора до Гибралтара. 
Реализацијом овог плана осигурао би се повољнији приступ изворима 
енергије, не само на Блиском истоку, већ, што је још важније, 
обезбедио би се приступ и контрола над огромним резервама 
енергената и сировина у новим државама централне Азије (бившим 
републикама Совјетског Савеза). 

3. Стационирањем својих снага у СР Југославији, НАТО би се 
још више приближио границама Русије и на тај начин је истиснуо са 
простора који се сматрао њеном традиционалном сфером утицаја. 
Космет је НАТО-у, односно САД-у, био потребан и као мостобран за 
даље напредовање према Истоку. 

4. Оружана интервенција против СР Југославије требало је да 
буде демонстрација силе, тј. јасно показивање свету ко влада тим делом 
света. Интервенција је уједно требало да послужи као прецендент и 
провера за будуће сличне акције Алијансе. Годишње заседање НАТО-а, 
одржано у време агресије у Вашингтону од 23. до 25. априла 1999. 
године, које је истовремено било и прослава 50-годишњице те 
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организације, показало је да је напад на СР Југославију био 
прокламовање нове стратегије НАТО-а која је тада утврђена. Према тој 
новој стратегији, НАТО је преузео на себе право да интервенише увек и 
свугде, када и где то сматра оправданим и то без мандата УН.7 Овим је 
јасно изражена намера да се свима пошаље порука да су Уједињене 
нације ствар прошлости и да на сцену ступа нови светски поредак у 
којем влада закон јачег. 

5. Још један од прикривених разлога агресије на СР Југославију 
била је и намера САД да дестабилизацијом Балкана успори пројекат 
економске интеграције земаља Европске уније. Наиме, с обзиром на 
економски и други ривалитет између Европе и САД, спречавање даљег 
јачања европске интеграције представљало је један од стратешких 
циљева САД. Слабом и подељеном Европом се много лакше 
манипулише. На ово је указивао један број западних аналитичара. 
Истовремено, намера је била да САД спрече сваку могућност 
повезивања Париза, Берлина и Москве, пре свега економског (а можда 
касније и војног!), што би могло довести до слабљења америчког војног 
присуства у Европи. У том светлу, рат против СР Југославије (у вези са 
којим су се Француска и Немачка нашле на сасвим различитим 
позицијама од Русије) био је и сјајна прилика за уношење неслоге и 
неповерења међу ове државе. 

6. Напад и кажњавање СР Југославије били су уперени и на 
слабљење словенске снаге и утицаја на Источну Европу. Истовремено, 
агресијом је требало показати да Русија, и поред поседовања значајног 
нуклеарног арсенала, није више светска сила и да, опхрвана 
унутрашњим тешкоћама, није у стању да користи своју и даље 
респектабилну оружану силу. 

7. Позната је чињеница да се ратови воде због ресурса, али и 
због употребе и трошења произведеног оружја и његовог занављања. 
Тако је и у случају агресије на СР Југославију рат имао и економску 
димензију. Неопходно је било да се, у тренутку када нема другог 
војнополитичког савеза и када више не постоји озбиљан спољни 
непријатељ, нађу разлози постојања НАТО-а и оправдају велики 
трошкови везани за њега и огромни издаци за наоружање и војску 
западних држава, а пре свих САД. 

                                                 
7 Нова стратегија је предвидела да је, за разлику од дотадашње концепције 
према којој је НАТО био одбрамбени савез са зоном одговорности на 
територији држава чланица и могућношћу предузимања неких других акција, 
али искључиво по овлашћењу добијеном од Савета безбедности УН, акценат 
сада више на праву да се могу предузимати акције и ван држава чланица. 
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8. Уз наведене разлоге неопходно је истаћи да је рат против СР 
Југославије послужио као огроман „излог” за представљање и продају 
оружја и као идеална прилика за in vivo експериментисање са новим 
врстама оружја, војне технике, опреме и средстава. Познато је да су 
САД за време ваздушних напада на СР Југославију по први пут 
употребиле нека нова оружја и средства. Посебно се истичу: 
бомбардери Б-2 „spirit”, пројектили са сателитским навођењем 
(показали су се прецизнијим од оних са ласерским навођењем), нова 
вођена бомба ГБУ-28 са више од 2.000 килограма експлозива, нови 
типови касетних бомби (са разним пуњењима као што су кумулативна, 
потискујућа, разорна, запаљива итд.), тзв. графитне или „меке” бомбе 
(за паралисање електричних напајања), итд. Експериментисано је и са 
разним модификацијама већ постојећих средстава (уграђивани су нови 
навигациони или системи за навођење, „старе” бомбе су пуњене новим 
разорнијим експлозивима итд.), увежбаване су заједничке операције 
здружених снага из разних држава чланица и сл. 

9. Озбиљне анализе потврђују да је агресија на СР Југославију 
имала и идеолошку позадину. Као једина преостала суперсила и 
самопрокламовани светски лидер, САД су имале за циљ да се свако 
противљење новим системима вредностима у оквиру „новог светског 
поретка” оштро казни, за пример другима. Истовремено, ово је био 
пример кажњавања једног од последњих остатака комунизма на Старом 
континенту. 

10. Постоје и неки субјективни разлози за напад на СР 
Југославију. Судећи на основу анализа појединих западних медија, неке 
водеће личности Запада имале су и личне разлоге за агресију. По 
написима појединих западних медија, Мадлен Олбрајт, државни 
секретар САД, је, поред више пута доказане нетрпељивости према 
српском народу, имала намеру да претвори Рамбује у врхунац своје 
каријере. Тадашњем председнику САД Билу Клинтону југословенска 
криза и рат добро су дошли за дефинитивно потискивање бављења 
јавности његовим личним скандалима и за скидање са себе мрље везане 
за имиџ дезертера који је зарадио у вези са избегавањем војне обавезе 
за време рата у Вијетнаму. 

11. После рата, изнете су тврдње да је постојала замисао 
стратега НАТО-а да се, након окупације СР Југославије, гудуре Балкана 
искористе као одлична локација за одлагање нуклеарног, хемијског и 
осталог токсичног отпада. У том контексту, може се навести и 
чињеница да је НАТО током агресије на СР Југославију користио 
пројектиле са осиромашеним уранијумом који је заправо нуклеарни 
отпад (нуспроизвод из нуклеарних реактора) и који би се, с обзиром на 
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његову радиоактивност која траје хиљадама година, морао одлагати на 
специјална добро чувана места. Уместо да издвоје огромна средства за 
изградњу и чување објеката за складиштење тог материјала, САД га 
користе у војне сврхе (у пројектилима) и тако једноставно „одлажу” на 
туђим територијама. 

 

РАТНИ ЗЛОЧИНИ ИЗВРШЕНИ У ТОКУ НАТО АГРЕСИЈЕ 
НА СР ЈУГОСЛАВИЈУ (СРБИЈУ) 

У агресији НАТО-а на СР Југославију (Србију) државе чланице 
Алијансе извршиле су масовне ратне злочине и то: коришћењем 
забрањеног оружја или оружја чије је коришћење ограничено, као што 
су пројектили забрањени међународним правом, пројектили са 
осиромашеним уранијумом, употреба оружја која улазе у групу оружја 
за масовно уништење и то хемијско оружје – посредним путем, напад 
на цивиле, цивилне објекте, цивилне објекте који служе за 
преживљавање цивилног становништва, коришћење плаћеника и др. 

 

1. Коришћење пројектила забрањених међународним правом - 
пројектили са осиромашеним уранијумом 

Државе чланице НАТО-а су у агресији на Ирак и СР 
Југославију први пут (колико је за сада познато) користиле и нову врсту 
оружја – пројектиле који у свом експлозивном језгру садрже 
пропулзивни експлозив осиромашени уранијум (depleted uranium – 
DU). Коришћење нове врсте пројектила потврдио је Конрад Фрајтат 
званични представник америчке владе на брифингу у Вашингтону у 
току рата.8 Годину дана касније Генерални секретар УН је у свом писму 
Секретару НАТО-а потврдио да је у агресији на СР Југославију 
примењена муниција са осиромашеним уранијумом.9 Ову врсту 
експлозива садрже пројектили који се користе у артиљеријској и авио 
муницији за уништење10 првенствено оклопних средстава и утврђених 
објеката (склоништа, бункери итд.). Пројектили (ГАУ-8/А и ПГУ-

                                                 
8 Војска, ВИНЦ, ратно издање, 03.05.1999, стр. 19. 
9 Facts on consequences of the use of depleted uranium in the NATO agression 
against the Federal Republic of Yugoslavia in 1999, edit. Federal Ministry of 
Foreign of the Federal Republic of Yugoslavia, Belgrade, 2000, p. 22. 
10 Ову муницију користе амерички јуришни бомбардери „А-10”, познати под 
називом „брадавичаста свиња”. 
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13/Б)11 са осиромашеним уранијумом (користи се језгро уранијума У-
235 или У-238) имају за 1,7 пута већу продорност од класичних 
пројектила. Када пројектил удари у метал развија се изузетно висока 
температура и настаје уранијум-диоксид. Том приликом настаје 
аеросол који се шири околином и загађује еколошки систем. Ово је 
врло опасно за респираторне органе човека и животиња. Када се 
аеросоли нађу у организму, апсорбују се и директно контаминирају 
систем ДНК и структуру ћелија. Економска рачуница западних 
стручњака је у овом случају дошла до пуног изражаја. Показало се да 
експлозив са додатком осиромашеног уранијума има квалитетнија 
својства у погледу ефеката дејства на оклопљена средства од класичних 
експлозива, са једне стране, а са друге, овим се нуклеарни отпад који 
настаје у коришћењу прљаве нуклеарне технологије поново користи и 
тиме решава проблем његовог одлагања, што је, истовремено, 
економски рационално (два пута се иста ствар продаје – продужава јој 
се употребна вредност). 

Опасност од овог оружја је огромна. Прво, у опасности су они 
који њиме рукују, дакле, сами корисници овог оружја.12 Друго, дејство 
ове врсте оружја не може се контролисати, како просторно тако ни 
временски. Треће, ово је оружје са продуженим дејством, због штетног 
зрачења изазива непотребне патње и озрачени је осуђен на болну, 
постепену смрт. 

С обзиром на то да још није завршено прикупљање података о 
количини и локацији где су ове бомбе бачене, морамо се задовољити 
само неким подацима по којима је на СР Југославију у току 78 дана 
рата бачено око милион и две стотине хиљада зрна са језгром од 
осиромашеног уранијума (око 30 тона осиромашеног уранијума).13 
Пројектили су махом бачени из авиона А-10 „Тандерболт-II” 
(популарно названом „брадавичаста свиња”). Бомбе са језгром које 
садржи осиромашени уранијум коришћене су и приликом напада 
НАТО снага на јединице Војске Републике Српске (1994-1995). 
Последице коришћења ових пројектила осећале су се још тада, 
половином деведесетих година прошлог века. Данас, скоро да нема 
података о последицама дејства овог оружја. Последице су изражене 

                                                 
11 Пројектили су наведени у писму Генералног секретара УН Кофи Анана 
упућеном Секретару НАТО-а 7. фебруара 2000. године ради давања 
информације за УНЕП/УНЦХС, p. 22. 
12 Познат је тзв. „синдром Заливског рата”, болест војника Алијансе која се 
јавила после рата у Ираку. Последња истраживања указују да су ови војници 
били у контакту са пројектилима који садрже осиромашени уранијум. 
13 Бела књига – НАТО злочини у Југославији. 
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кроз повећану смртност од леукемије, повећање броја оболелих од 
канцерогених болести, повећан број мртворођене деце, рађење деце са 
дефектима итд. 

У току агресије, највећи број ових пројектила био је бачен на 
простор Косова и Метохије. Повлачење наших снага са тог простора 
онемогућило је да се детаљно испита број бачених пројектила и њихове 
локације.14 За сада, постоји само извештај Савезног министарства за 
иностране послове СР Југославије из августа 2000. године, на основу 
којег се види да су бомбе са осиромашени уранијумом махом биле 
бачене у близини границе са Албанијом, западно од линије Пећ – 
Ђаковица – Призрен, у околини Суве Реке и Урошевца, око Гњилана, 
јужно од Косовске Митровице и у околини Пећи. Повећан број 
изненадно оболелих припадника мировне мисије на Космету након 
доласка на тај простор указује да је тачна тврдња да је коришћење овог 
оружја показало сву његову погубност и далекосежне последице. 

 

2. Коришћење пројектила забрањених међународним правом - касетне 
бомбе 

У току бомбардовања простора СР Југославије, државе чланице 
Алијансе користиле су нову врсту оружја, тзв. оружје „нове генерације” 
– касетне, „кластер” бомбе. Ове бомбе садрже више мањих бомби које 
се, по откачињању из летелице или избацивању из артиљеријског 
оруђа, отварају и из њихове унутрашњости – „касете” ослобађа се већи 
број мањих бомби или пројектила у виду куглица, масе од 0,5 до 5 кг, 
ређе до 15кг, које се распростиру још у ваздуху и погађају већи 
простор. Неки од ових пројектила имају и одложено дејство, тј. 
активирају се након пада на земљу или се активирају додиром, односно 
нагазом.15 Њихово дејство могуће је и после неколико година, тако да 
представљају претњу и после престанка непријатељстава. Посебно су у 
опасности деца јер су пројектили најчешће такве боје и облика да 
побуђује њихову знатижељу. Ова врста бомби није изричито забрањена 
постојећим међународним правом, међутим, с обзиром на то да се ради 
о оружју које наноси увећане патње цивилном становништву и 
разарања несразмерна у односу на војну потребу, јасно је да је и 
употреба овог оружја, које је првенствено било намењено убијању 

                                                 
14 Facts on consequences of the use of depleted uranium in the NATO aggresion 
against the Federal Republic of Yugoslavia in 1999, edit. Federal Ministry of 
Foreign of the Federal Republic of Yugoslavia, Belgrade, 2000. 
15 Војни лексикон, Војноиздавачки завод, Београд, 1981. стр. 211; Н. Остојић, 
„Подмукли касетни чекачи”, Војска, ратно издање, 05.04.1999, стр. 13. 
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цивила и стварању страха и панике код цивила, заправо забрањена. 
Дакле, да закључимо, касетне бомбе нису изричито забрањене 
постојећим међународним уговорима, међутим, њихова забрана 
произилази из правила о забрани нехуманих средстава ратовања. 
Њихова тактичко-техничка примена је таква да над њима нема 
контроле, те се, стога, њиховим дејством повећава како број жртава 
тако и повреде, односно сакаћења. Њихова употреба је била забрањена 
још Петроградском декларацијом из 1868. године у којој је изричито 
наведено: „да је у том циљу довољно ставити што већи број људи ван 
борбе; да би овај циљ био превазиђен употребом оружја које би 
непотребно повећало патње људи стављених ван борбе (нагласио В. 
Јончић), или би им смрт учинило неизбежном”. С обзиром на то да 
изазива тешке повреде и да се не може контролисати њихово дејство, 
ово оружје спада у нехумана оружја и ако се погледају све досадашње 
међународне конвенције, оно је посредно забрањено међународним 
правом по више основа. 

У току агресије касетни пројектили су више пута, на крају рата 
чак учестало, употребљавани не само против војних циљева већ и 
против цивилних. Употребљени су касетни пројектили КБ-44 у 
диспанзеру МБ-1 (капацитет 4.704 касетних бомби) и мине „МУСА” 
које се активирају када је возило или човек у близини.16 У току напада 
на војне објекте и живу силу непријатељ је угрожавао и цивиле, 
супротно јасним правилима међународног права и позивима 
организација и појединаца – хуманиста да се прекине са употребом 
овог оружја.17 

По досадашњим сазнањима, у току агресије више пута и на 
више локација употребљене су касетне бомбе. Списак места где је 
коришћена ова муниција је велики. Ради илустрација и прегледности, 
поменуће се она места на којима је било великог броја људских жртава 
и разарања.18 

Приликом бомбардовања колоне цивила, избеглица на путу 
Ђаковица – Призрен, 14. априла 1999. године коришћене су касетне 
бомбе. Дана 7. маја 1999. године око поднева (11.30 – 11.40 часова), 
приликом бомбардовања Ниша (југоисточни део града, Клинички 

                                                 
16 Ibid., стр. 13. 
17 Борис Кривокапић, НАТО агресија на Југославију – сила изнад права, 
Чигота, Београд, 1999, стр. 100-10; Владан Јончић, „Маскирање ратних 
злочина”, Информатор, бр. 1, 2, Београд, 2001, стр. 30-31. 
18 Списак места видети у листу „Војска”, ратно издање бр. 26-27, 24.05.1999, 
стр. 18. 
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центар и ужи центар града) коришћене су касетне бомбе.19 У том 
нападу страдало је 13 лица, а тешке и лакше повреде задобило је 29 
лица. Хотел „Бачиште” на Копаонику гађан је са 100 касетних 
пројектила у поноћ 13. априла. Током напада на овај објекат оштећен је 
и хотел „Путник”.20 У селу Павловац, општина Врање, у близини своје 
породичне куће 14. априла 1999. године од дејства касетних бомби 
погинуле су две особе (једна од њих је девојчица од 12 година). У селу 
Гошићи код Подгорице 28. априла 1999. године посејано је неколико 
касетних бомби од којих су, срећом, настрадале само домаће животиње 
на отвореном простору. 

О коришћењу ових бомби за сада постоје већим делом обрађени 
подаци у периоду од 25. марта до 10. јуна. У документима Савезног 
министарства за иностране послове СР Југославије постоје подаци о 
коришћењу касетних бомби на тлу СР Југославије.21 На основу 
досадашњих сазнања може се закључити да је се догодио значајан број 
појединачних страдања од касетних бомби са одложеним дејством. 
Опасност се увећава чињеницом да је до данас остало доста касетних 
бомби које се нису активирале. Остале су расуте по пољима и брдима 
широм земље и чекају да буду активиране иако су ратна дејства одавно 
престала.22 

 

3. Употреба оружја за масовно уништавање – хемијско оружје 

Под хемијским оружјем подразумевају се супстанце које својим 
садржајем у одређеном тренутку могу променити састав хемијске 
структуре живој и неживој материји. У току двоипомесечног напада на 
СР Југославију, није примећено да су НАТО снаге користиле ово 
оружје. Коришћено је оружје таквих тактичко-технолошких 
карактеристика које изазива последице сличне онима које настају услед 
дејства хемијског оружја, тј. бомбардована су постројења која 
производе хемијске супстанце, веома опасне уколико нема контроле 
над њима и које су изазвале еколошку катастрофу. У ближој и даљој 
околини промениле су, на неким просторима, хемијски састав тла, 

                                                 
19 НАТО злочини у Југославији, II, стр. 118-122.  
20 У близини хотела пронађени су делови касетних бомби, као и 
неексплодиране кумулативно-распрскавајуће мине (НАТО злочини у 
Југославији, бр. 1. стр. 412-414). 
21 У документима СМИП-а СР Југославије постоје подаци о бачених 67 
контејнера са касетним бомбама са преко 15.860 бомби у њима. Више о томе 
видети у: Бела књига – НАТО злочини у Југославији. 
22 Ibid., II, стр. 172-173. 
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ваздуха и воде. Уништавањем или оштећењем фабричких постројења 
ослободиле су се токсичне материје у еколошки простор. С обзиром на 
то да су нека постројења гађана више пута, нема сумње да су она 
намерно бомбардована са циљем да изазову поменуте последице. 

Употреба хемијског оружја била је забрањена још Хашким 
правилником о законима и обичајима рата на копну из 1907. године, чл. 
23. ст. 1. тч. а): „Сем забрана установљених посебним конвенцијама 
нарочито је забрањено: а) употребљавати отров и отровна оружја.” У 
вези са овом забраном је и забрана употребе „оружја, метака или 
материје кадрих да проузрокују непотребне патње” из тч. ф) истог 
члана. 

Године 1925. усвојен је Женевски протокол о забрани употребе 
у рату загушљивих, отровних или сличних гасова и бактериолошких 
средстава. Ограничења употребе средстава и начина вођења рата 
поново се јавља у чл. 35. ст. 1. Допунског протокола уз Женевске 
конвенције од 12. августа 1949. године о заштити жртава међународних 
оружаних сукоба (Протокол I), где се каже да је забрањено 
употребљавати „оружје, пројектиле, материјале и методе ратовања који 
проузрокују сувишне повреде или непотребне патње”, као и методе и 
средства која могу проузроковати „опсежна, дуготрајна и тешка 
оштећења природне средине”. 

Хашком правилнику из 1907. године приступиле су скоро све 
државе чланице НАТО-а. Конвенцијама нису приступиле Исланд, 
Норвешка и Португалија. Дакле, постоји њихова обавеза као држава 
потписница ових уговора, а не само на основу опште обавезности 
когентних норми ових конвенција. 

Протокол I из 1977. године обавезује скоро све државе чланице 
НАТО-а, осим САД, Француске23 и Турске. У току агресије на СР 
Југославију, НАТО авиони више пута су гађали фабрике, постројења и 
инсталације које садрже опасне материје и тако, на посредан начин, 
класично оружје, ракете и бомбе претворили у хемијско оружје, будући 
да су последице класичног бомбардовања биле равне употреби 
хемијског оружја. Од складишта нафтних деривата међу првима су 
гађана складишта у Богутовцу и Панчеву 4. априла 1999. године и том 
приликом погинула су два лица, а седам лица је повређено. У тим 
нападима срушено је и оштећено више цивилних објеката. Права 

                                                 
23 Француска је 28.06.1951. године ратификовала Женевске конвенције из 
1949. године, а Протокол II је само прихватила (accession) 24.02.1984. године и 
притом је ставила резерве. 
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катастрофа наступила је бомбардовањем хемијске индустрије Панчево 
у више наврата: 12, 17. и 18. априла. Током ових напада дошло је до 
тешког загађења ваздуха, а после пада кише, дошло је до загађења 
земље и вода. У „НИС Рафинерији нафте” погођено је неколико 
резервоара нафтних деривата. У „ХИП Петрохемији Панчево” погођен 
је резервоар са око 100 тона винил-хлорид мономера (VCM), три вагона 
од по 30 тона VCM и постројења са поливинил-хлоридoм (PVC). Услед 
сагоревања ових материја дошло је до повећања токсичних материја у 
ваздуху, тако да је концентрација VCM-а у ваздуху била 7.200 пута 
већа од дозвољене, а у времену од 06.00 до 08.00 часова била је чак 
10.600 пута већа од дозвољеног норматива. Материја VCM је супстанца 
која има канцерогена и мутагена својства, а према препоруци Светске 
здравствене организације није дозвољено присуство било каквих 
количина тих материја у ваздуху. Према Правилнику о граничној 
вредности имисије (ГВИ) Републичког министарства животне средине, 
доза винилхлорида била је знатно изнад дозвољене концентрације.24 
Као продукти сагоревања хемијских материја настали су хлороводоник, 
угљен-моноскид и фозген (бојни отров). Пожар који је настао у „ХИП 
Азотара” ослободио је веома опасан гас амонијак који је само још више 
загадио ионако већ затровану атмосферу над Панчевом и околним 
местима. Грађани су покушали да се евакуишу ван града, махом у 
Делиблатску пешчару, али су, притом, ипак били присиљени да удишу 
отровна испарења и паре јер их је ветар разносио у шири рејон 
Панчева. 

У периоду од 5. до 12. априла, свакога дана ракетирано је по 
неколико хемијских постројења, нека и по неколико пута узастопно. 
Агресор се више пута враћао и бомбардовао појединих постројења иако 
се знало да су већ у претходним бомбардовањима уништена. Очито је 
да су напади били уперени против цивилног становништва са намером 
да се на дужи временски период наруши здравље и повећају патње 
становништва. 

Гађана су следећа постројења: Смедерево „НИС Југопетрол – 
инсталације” 4, 9, 13, 29. априла и 1. јуна; Приштина 5. априла; 
Рафинерија нафте у Новом Саду 5, 7, 12. априла и 9. јуна; у Малој 
Круши резервоари за бензин и мазут 6. априла; у селу Девет Југовића 
резервоари горива 6. априла; у Конопљи резервоари горива од 4. до 8. и 
12. априла; Богутовац 8. априла; Панчево 12. априла; Ниш 8. јуна; 

                                                 
24 Извештај о бомбардовању Хемијске индустрије у Панчеву током НАТО 
агресије на СР Југославију од 29. априла 1999. године, М. Шкулић (НАТО 
злочини у Југославији, документа књ. I, Београд, 1999, стр. 388-390). 
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постројења „НИС Југопетрол” и „Енергогас” 5, 8. и 11. маја; Прахово 
хемијска фабрика и резервоари горива 7. и 17. маја; у Бору резервоари 
Југопетрола 15, 17. и 27. маја; у Сомбору складишта горива „Нафтагас 
промет” 20. и 21. маја. У сваком од ових напада дошло је до пожара, 
паљења инсталација и ослобађања високе концентрације отровних 
материја. У разарању ових инсталација уништени су и други објекти, 
магацини, пумпне станице, управне зграде и др. Страдао је и један број 
радника ових предузећа, као и становништво у околним цивилним 
зградама. 

 

НАПАД НА ЦИВИЛНО СТАНОВНИШТВО И ЦИВИЛНЕ 
ОБЈЕКТЕ И ЗАСТРАШИВАЊЕ ЦИВИЛА 

Све време агресије, поред војних циљева, често су 
бомбардовани цивили и цивилни објекти. Сам главни град СР 
Југославије, Београд са приградским насељима био је скоро 
свакодневно бомбардован. Циљ бомбардовања често су били цивилни 
објекти и то по више пута узастопно. Тако су, у ноћи између 29. и 30 
априла, приликом бомбардовања зграде Министарства одбране која је 
била испражњена, Генералштаба и зграде Републичке владе, погинула 3 
цивила, а 38 их је рањено. Крајње сурово је, том приликом, било то што 
се бомбардовање поновило после краћег времена (15 - 20 минута после 
првог напада). Поново је ракетиран исти простор у тренутку када је 
пружана помоћ унесрећеним лицима. У овом нападу страдали су 
искључиво цивилни објекти. Приликом бомбардовања зграде Савезног 
и Републичког МУП-а у Београду, страдале су и цивилне зграде. 

Агресор је нападе на цивилне објекте правдао тиме да су то 
„колатералне штете и колатералне жртве”. Оваква правдања немају 
основа из два разлога. Прво, немогуће је да није било прецизних 
података о циљевима, јер је НАТО више пута у току рата показао да 
располаже прецизним подацима и плановима о објектима напада, а 
располагао је и прецизним софистицираним оружјем последње 
генерације. Друго, међународно право одавно не дозвољава да се 
појављују случајне или успутне жртве.25 Члан 51. ст. 5. тч. б. у вези са 
тч. а. и ст. 2. истог члана, као и чл. 50. тч. 3. Протокола I. Масовне 
жртве, које су већ поменуте у бомбардовању цивилних колона код села 
Мејо, цивилне колоне на путу Ђаковица – Призрен и код сeла Кориша 
где су се страни новинари уверили да у пречнику од 5 км нема војних 

                                                 
25 Милош Јончић, Међународноправна заштита цивилног становништва у 
оружаним сукобима, докторска дисертација, Београд, 2017, стр. 140-155. 
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снага, такође су потврда да су агресори намерно нападали цивилне 
циљеве. Драстичан пример је бомбардовање казнено-поправне установе 
„Дубрава” у месту Исток (Косово) 19. и 21. маја, где је, том приликом, 
погинуло 93, а рањено 196 лица на издржавању казне. Напад је 
поновљен иако је то цивилни објекат и нема војни значај. 

Колико је бомбардовање цивилних објеката постало претерано 
показује реакција организације за заштиту људских права „Human 
Rights Watch”. Ова организација, која се није баш прославила својом 
објективношћу на овим просторима, упутила је писмо Генералном 
секретару НАТО-а Хавијеру Солани 15. маја 1999. године, у којем је 
оштро критиковала бомбардовање СР Југославије, а посебно намерно 
ракетирање цивила и цивилних објеката. 

У доктрини и пракси међународног права (посебно 
међународног права оружаних сукоба) јасно је назначено да су цивили 
и цивилни објекти строго заштићени и да није дозвољено да се 
нападају.26 У случају да није јасна ситуација да ли је објекат цивилни 
или војни, узима се претпоставка да је цивилни. Ово правило се веома 
рано искристалисало, још у Хашким конвенцијама.27 Правило захтева 
да се изузму поједини објекти и простори из ратних дејстава. Временом 
се проширила област заштите и појавили су се и објекти који не смеју 
бити предмет дејства оружаних снага или простор на коме није 
дозвољено извођење борбених дејстава.28 Правило по коме је забрањен 
напад на цивилне објекте регулисано је на неколико начина и у више 
инструмената и извора међународног права. Од хашког Правилника29, 
Протокола I30 и II, до обичајног права31, сви извори садрже ову 
забрану.32 

                                                 
26 Владан Јончић, „Општи проблеми у заштити цивила у оружаним сукобима и 
искуства Србије”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, 
vol., 36, No. 4/2012, Београд, 2012; Милош Јончић, Op., cit., 2017, стр. 148. 
27 Владан Јончић, Међународно хуманитарно право, Правни факултет и 
Досије, Београд, 2015, стр. 64, 213-251; Милош Јончић, Марко Ђурић, 
„Кршење међународних правила о заштити цивилног становништва у 
оружаним сукобима од стране аустроугарске војске у Србији у току Првог 
светског рата”, Сто година од почетка првог светског рата, Зборник, 
Институт за упоредно право, Београд – Андрићград, 2014, стр. 274. 
28 Владан Јончић, Op., cit. ,стр. 254; Милош Јончић, Op., cit., стр. 205-212. 
29 Хашки Правилник у члану 25. садржи забрану напада и бомбардовања 
небрањених места. 
30 Протокол I је утврдио у члану 48. обавезу да стране у сукобу морају да праве 
разлику између цивилног становништва и бораца, као и између цивилних 
објеката и војних објеката. 
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Међународно право захтева да зараћене стране приликом 
извођења војних операција морају стално водити рачуна о поштеди 
цивилног становништва и цивилних објеката. Када се планирају напади 
или одлучује о нападима, одговорна лица су дужна да провере циљеве 
које планирају да нападну. Првенствено се мора водити рачуна да ти 
циљеви не подлежу посебној заштити или да одредбама међународних 
инструмената напад на те објекте није забрањен. Дакле, мора се 
утврдити да ли су предвиђени циљеви војни и да ли напад на њих не 
угрожава цивилно становништво. Такође, када је реч о избору 
средстава и метода напада, обавезно је да се предузму све мере 
предострожности и опреза како би се избегла или бар свела на 
минимум страдања цивила, односно, случајни губици живота и 
рањавање цивила, као и штете на цивилним објектима. Одлука о 
извођењу било ког напада мора да буде донета тек након што се утврди 
да тај напад неће изазвати губитке живота цивилног становништва или 
нанети штету цивилним објектима. 

Изузетак од ових правила односи се само на постизање 
конкретне и директне војне предности. Такође, постоји обавеза 
зараћених страна да се цивилно становништво обавести о предстојећем 
нападу. Изузетак од овог правила оправдава се у случајевима када 
околности не омогућавају овакво обавештавање. Овде, свакако, постоји 
мали пропуст. Ради се чињеници да се нападач често може позивати на 
то да околности нису дозвољавале упозорење и на тај начин избегне 
ову обавезу.33 Пракса напада на цивиле у оба светска рата је била 
прихватљива због непрецизности међународних норми и из разлога да 
се и на тај начин утиче на морал противника. Данас је та пракса 
нелегална и противправна.34 Хашки правилник из 1907. године, а 
касније и друге конвенције, увели су ову забрану. Свакако да ова 
забрана није поштована од стране већине учесника у овим сукобима, 
али је норма која забрањује овакво понашање била на снази. 

Заштита и разликовање цивилних и војних објеката представља 
успостављање равнотеже између војне потребе и начела хуманости и 

                                                                                                                   
31 Прaвило бр. 7 наведено у Изворима обичајног хуманитарног права садржи 
обавезу разликовања цивилних објеката и војних објеката. 
32 Commentary on the Additional Protocols of 1977, (edit., J. Pictet), ICRC, Geneve, 
1987, Part IV sect. I, 1822-1828, 1994-2000. 
33 Милош Јончић, Op., cit., стр. 109-121. 
34 David Turns, „The Law of Armed Conflict“, International Law, Third edition, 
(ed. Malcol D. Evans), Oxford university Press, 2010. 
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корак даље у реализацији забране начина ратовања по принципу „напад 
без избора циља”.35 

У току агресије, чланице НАТО-а прекршиле су или повредиле 
скоро све одредбе међународног права, а посебно одредбе о заштити 
цивила и цивилних објеката. Претходне упуте у основе 
међународноправне заштите цивилног становништва указују на то да је 
изнета констатација тачна. У току саме агресије директна мета напада, 
на првом месту, било је само цивилно становништво. Укупно је рањено 
или настрадало преко 2.470 цивила у току 78 дана и ноћи непрекидног 
бомбардовања.36 

У неким градовима су читави блокови зграда били уништени, а 
да у близини није било никаквог војног циља. Тако је НАТО авијација у 
нападу на Алексинац читаву једну страну улице сравнила са земљом у 
ноћи између 5. и 6. априла, као и у поновљеном нападу 28. маја 1999. 
године. Том приликом, погинуло је 17 лица, а око 40 је повређено. Град 
Ћуприја је у два наврата бомбардован. У првом нападу, 8. априла око 
00.50 часова, приликом ракетирања испражњене касарне, потпуно је 
уништено више породичних кућа, велики број зграда у ширем рејону 
око касарне значајно је оштећен, а притом је повређен већи број лица. 
У другом нападу, циљ су били искључиво цивилни објекти. Уже 
градско језгро је потпуно уништено. У ноћи између 10. и 11. априла 
нападнуто је село Мердаре са 23 пројектила велике разорне снаге и 
касетним бомбама. Убијено је 5 лица, а две особе су лакше повређене. 
Приликом гађања индустријских објеката у Чачку 10. маја 1999. године 
убијено је 4 и рањено 13 лица. У Нишу је 8. маја после подне (око 16.00 
часова) бомбардован стари мост у центру града иако нема војни значај. 
Том приликом, убијена су 2 лица и 7 је повређено. Приликом 
ракетирања уже цивилне индустријске зоне у Гњилану 19. маја убијено 
је 5 лица, а повређено 19 радника грађевинског предузећа „Биничка 
Морава” и пољопривредног добра „Јуко Младост”.37 

                                                 
35 Владан Јончић, Оp., cit., „Општи проблеми у заштити цивила у оружаним 
сукобима...”, Београд, 2012; Међународно хуманитарно право, Београд, 2015, 
стр. 254. 
36 И после 19 године од агресије нема прецизних података о броју погинулих и 
повређених цивилних лица. Још увек су валидни подаци из „Беле књиге” 
Министарства иностраних послова, као и подаци Комитета за прикупљање 
података о злочинима против човечности и међународног права. Вероватно је 
да је број погинулих већи, међутим, ово су, у сваком случају, бар приближни 
подаци који показују величину жртве коју је овај народ поднео. 
37 НАТО злочини у Југославији, I, стр. 250. 
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Ракетирање колоне избеглица код села Мејо, на путу Ђаковица 
– Призрен 14. априла 1999. године извршено је у три наврата, а да није 
извршена провера циља у смислу како на то обавезује чл. 51. ст. 4. 
Протокола I. С обзиром на то да је ово била цивилна колона возила, 
повређен је у целости чл. 51. Протокола.38 

У периоду од 24. марта до 24. априла, бомбардовано је 27 
насељених места са више здравствених установа. Од тога, у 23 места 
нападнути су још и споменици културе, образовне установе, велики 
број мостова, железничких пруга, неколико аеродрома, аутобуске 
станице и др. Ракетирањем железничког моста код Грделице 12. априла 
око 11.40 часова, у тренутку када је пролазио путнички воз са 
путницима, извршен је гнусан злочин, прецизније речено – 
међународни злочин против цивилног становништва. Истраживања 
указују на то да је пилот имао сазнања да се ради о возу са цивилима и 
да је могао да сачека да воз прође, међутим, ракетирање је извршено 
баш у тренутку када је воз био на мосту, пре уласка у тунел, што 
указује да је била намера вође ваздухоплова да погоди и воз у тренутку 
када је био на мосту, а да се читава акција покуша оправдати као 
„колатерална штета” у тренутку напада на мост. У овом нападу 
погинуло је 17 лица, три се воде као нестала, а више њих задобило је 
тешке телесне повреде.39 

У намери да пресече саобраћајницу Црна Гора – Косово, 
агресор је 30. априла бомбардовао стари мост код места Мурино. Том 
приликом, страдало је 5 цивила (међу њима и две девојчице старости 10 
и 12 година). Иако је било могуће да се саобраћајница пресече на више 
места ван насељених места, више је него очигледно да је намера била 
да то буде баш у близини насеља, супротно чл. 51. Протокола. 

Поред напада на цивилне објекте, објекат напада били су и сами 
цивили у саобраћајним средствима. И у овом случају повређени су чл. 
51. тч. 4. и чл. 57. (2. б.) Протокола I (Предострожност при нападу). 
Најдрастичнији примери јесу ракетирање воза у коме су били само 
цивили у Грделичкој клисури, напад на аутобус код места Савине Воде 
на путу Пећ – Кула – Рожаје са 3 пројектила и касетним бомбама, 
затим, напад на избегличке кампове, као што је камп „Мајино насеље” 
(21. април), ракетирање моста код Лужана (Приштина) где је погођен 
аутобус „Ниш експреса” пун путника цивила када је погинуло 39 лица 
(од тога троје деце од 7 година) и рањено 13 лица (од тога осморо деце 

                                                 
38 Ibid., стр., 256. 
39 Ibid., стр., 257-273. 
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узраста 7 – 12 година). Напад је поновљен када је у помоћ повређенима 
стигло возило хитне помоћи и притом је повређен лекар. 

Оваквим нападом је, прво, потврђена теза о намерном нападу на 
цивиле и цивилне објекте и, друго, повређен је члан 16. ст. 1. и чл. 21. 
Четврте женевске конвенције, члан 51. и чл. 57. ст. 2. тч. иии. 
Протокола I из 1977. године. У Варварину, усред бела дана, на дан 
вашара 30. маја (верски празник Св. Тројице), бомбардован је и 
ракетиран мост и сам простор вашара у близини моста. Убијено је 11 
цивила, а рањено око 40 лица. Овде се очито ради о застрашивању 
цивила методом која је строго и изричито забрањена међународним 
правом. 

Било би сувишно у овом раду набројати све објекте који су 
бомбардовани, али и некоректно да се неки од њих изоставе. Из тих 
разлога изоставиће се набрајање свих места и објеката који су 
бомбардовани.40 

Нападано је све без разлике. Таквим поступцима агресор је 
грубо повредио чл. 51. тч. 4. Протокола из 1977. године јер су напади 
вршени без избора циља.41 Допунски Протокол I забрањује напад на 
цивилно становништво, као и појединачне нападе на цивиле уколико не 
учествују директно у непријатељствима. Протокол захтева да се води 
рачуна о избору циља како би напад био законит, имајући у виду да су 
напади без избора циља незаконити. 

Многи цивилни објекти који су бомбардовани или ракетирани 
немају никакву логичну везу са војним циљем. Уништене су многе 
усамљене куће за које се не може утврдити зашто су биле предмет 
напада. Исто тако, бомбардоване су школе на које је напад изричито 
забрањен међународним правом и то на местима на којима нема 
никаквог војног циља. Фабрике дувана биле су честа мета 
бомбардовања иако немају непосредан војни значај,42 аутобуске 
станице, поште и други објекти. Тако су уништене викенд-куће 
Вучинић Влајка и Млађеновић Влајка у близини Богојева, стамбени 

                                                 
40 О детаљном прегледу бомбардованих цивилних објеката видети: Бела књига 
– НАТО злочини у Југославији. 
41 Члан 51. тч. 4. гласи: „Забрањени су напади вршени без разликовања. 
Напади без разликовања су: а) напади који нису уперени против одређеног 
војног циља, б) напади приликом којих се примењује метод или користи 
средство борбе који не могу бити управљени на одређени војни објекат; или ц) 
напади приликом којих се примењује метод или користи средство борбе чије 
се дејство не може ограничити на начин како је прописано овим Протоколом.” 
42 Дуванска индустрија Ниш – магацин дувана, 05.04.1999. 
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објекти у насељу Кнежевац – Кијево код Београда, општина Раковица 
17. априла 1999. године. У месту Брвеник код Рашке гађане су сеоске 
куће и месно гробље 30. маја око 21.30 часова, иако у близини нема 
никаквих војних или стратешких објеката. Да се ради о насумице 
избаченом авионском товару доказује налажење авионских резервоара 
за гориво широм земље. Негде су избачени по пољима и 
неприступачним местима, али је забележено и неколико случајева да су 
се контејнери нашли и у двориштима породичних кућа или на 
крововима зграда.43 Да ли су ови предмети могли да контаминирају 
простор око њих? Прошло је доста времена од тада, а није извршена 
анализа да ли и, ако јесте, колика је контаминација ових простора. 

Поменуто је да Протокол I у чл. 51. тч. 2. изричито забрањује да 
цивили буду предмет напада, као и сваки акт или претњу чији је циљ 
терор над цивилима. Међународним правом оружаних сукоба 
забрањено је свако насиље и застрашивање цивилног становништва. 
Још је Четврта женевска конвенција из 1949. године предвидела, 
додуше уопштено, заштиту „од сваког насиља или застрашивања” (чл. 
27. ст. 1). У току агресије многи напади на цивиле и цивилне објекте 
били су у функцији терорисања и застрашивања цивила са циљем да се 
сломи отпор, односно да се деморалише цивилно становништво и 
изазове незадовољство народа и престане да функционише одбрамбени 
систем земље. Напади на колоне избеглица који су се враћали својим 
кућама вероватно су били у функцији намере агресора да онемогући 
повратак, јер би, у супротном, њихов повратак елиминисао основни 
разлог због кога је започета и реализована акција „Милосрдни анђео” – 
војна интервенција и агресија НАТО снага на СР Југославију. Више 
пута су понављани напади на објекте који су већ били уништени, што је 
за последицу имало страдање цивила и сејање страха код 
становништва, бомбардовани су цивилни објекти у најужем градском 
језгру (посебно великих градова – Београда, Ниша, Новог Сада, 
Приштине и др.), уништавани су или оштећивани главни 
електроенергетски капацитети, због чега су читава Србија, као и делови 
Црне Горе, остајали без струје. 

 

 

                                                 
43 Случај пада авионског резервоара у дворишту породичне куће Душана 
Деспотовића, село Душманићи, општина Пријепоље и у дворишту дечјег 
вртића „Миша Цвијовић” у Пријепољу. 
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НАПАДИ НА ОБЈЕКТЕ НЕОПХОДНЕ ЗА 
ПРЕЖИВЉАВАЊЕ ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА 

Основни циљ Женевске конвенције о заштити грађанских лица 
за време рата, од 12. августа 1949. године (IV Конвенција), јесте 
заштита цивила и то провејава кроз целу Конвенцију. Допунски 
протокол из 1977. године детаљно је разрадио заштиту овог циља и 
чланом 54. допунио једну област која није детаљно била регулисана – 
заштита објеката неопходних да би цивилно становништво 
преживело.44 Став 1. овог члана забрањује гладовање становништва као 
метод ратовања. То су управо урадиле државе чланице НАТО-а у току 
агресије на СР Југославију. Став 4. чл. 54. чак забрањује и мере 
репресалија према овим објектима. 

При крају рата планери НАТО-а су применили, први пут у 
историји ратовања, нова средства за уништавање енергетског система 
једне земље. То су тзв. „графитне”, или „меке” бомбе. „Графитне” или 
„меке” бомбе су касетне бомбе са карбонским влакнима које, приликом 
распрскавања, ослобађају влакна која као паучина обухватају и 
прекривају високонапонске инсталације (далеководи и трафостанице) и 
тако изазивају њихова оштећења. 

                                                 
44 Овај члан је, због свог значаја, цитиран у целости: 
„1. Гладовање становништва као метод ратовања је забрањено. 
2. Забрањено је напасти, уништити, уклонити или учинити некорисним објекте 
неопходне да цивилно становништво преживи, као што су намирнице, 
пољопривредне области за производњу хране, жетва, жива стока, инсталације 
за пијаћу воду и резерве и постројења за наводњавање, са намером да се тога 
лиши цивилно становништво или противничка Страна због вредности коју ти 
објекти имају за њихово преживљавање, било какав да је мотив, да би се 
становништво изгладнело или да се доведе до тога да се исели, или из било ког 
другог мотива. 3. Забрана из става 2. неће се примењивати на такве објекте 
обухваћене њиме, ако их противничка Страна користи: 
а) за одржавање само чланова њених оружаних снага, или 
б) ако не као храну, онда као директну помоћ војној акцији под условом, 
међутим, да ни у ком случају против тих објеката неће бити предузете акције 
од којих се може очекивати да ће оставити цивилно становништво са 
неодговарајућом храном или водом што би проузроковало његово гладовање 
или га натерало на покрет. 
4. Ови објекти не смеју бити предмет репресалија. 
5. Признајући виталне захтеве сваке Стране у сукобу у одбрани своје 
националне територије против инвазије, одступање од забрана које се налазе у 
ставу 2. може бити дозвољено Страни у сукобу у оквиру такве територије која 
је под њеном сопственом контролом где то захтева императивна војна 
потреба.” 
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Касније се приступило уништавању трафостаница, далековода и 
других значајних постројења електропривреде директним ударима 
ракетама и бомбама. На овај начин је цела СР Југославија остајала по 
неколико дана без струје. Нестанак струје изазвао је читав низ 
последица које су директно утицале на сам опстанак цивилног 
становништва. Тако су нестанци струје проузроковали немогућност 
спремања хране, био је угрожен живот беба у породилиштима, 
порођаји, хируршке интервенције, лечење болесника у болницама 
(немогућност вршења операција у болницама, коришћење хемодијализе 
и др.), несташицу хлеба, нестанак воде за пиће у домаћинствима, 
болницама и др. Запретила је глад, јер су без струје престали да раде 
замрзивачи и храна је почела да се квари, а опасност од употребе 
покварене хране постала је несагледива. Уништени су неки центри за 
снабдевање и производњу воде, као на пример, „Јарош” у Сомбору 30. 
маја 1999. године45, фарме за производњу хране, као на пример, фарма 
у селу Подгорац код Бољевца 7. јуна 1999. године (притом су погинула 
3 радника)46, Добричево код Ћуприје у два наврата 7. јуна 1999. године 
и други.47 

 

ПОВРЕДЕ ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ БОЛНИЦА, 
БОЛНИЧКИХ ТРАНСПОРТА И СПРЕЧАВАЊЕ 

ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ 

Правила о заштити рањеника и болесника у рату појавила су се 
веома рано. Уосталом, хуманитарно право и хуманистички покрети 
развили су се после битке код Солферина и Анри Динановог дела 
„Сећање на Солферино”, где су страдања рањеника одиграла 
одлучујућу улогу у развоју савременог међународног хуманитарног 
права. Друга женевска конвенција из 1949. године у први план ставља 
заштиту рањеника, болесника, болница и болничког особља. Заштита 
не престаје чак ни у случају да се у овим установама нађу наоружани 
стражари или оружана пратња или да само болничко особље има 
оружје за личну заштиту (Прва женевска конвенција, чл. 22). 
Транспорти рањеника и болесника или санитетског материјала морају 
се поштовати и штити (Прва женевска конвенција, чл. 35-37), а мере 
репресалија изричито су забрањене према рањеницима, болесницима, 
особљу, „зградама и материјалу које штити Конвенција” (чл. 46. 
Конвенције и чл. 20. Протокола I). Допунски протокол поновио је у 

                                                 
45 НАТО злочини у Југославији, II стр. 498-499. 
46 Ibid., II, стр. 502-504. 
47 Ibid., II, стр. 317. 
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начелу заштиту ових лица из Друге конвенције од 1949. године и 
донекле је прецизирао. 

У току НАТО агресије на СР Југославију непријатељска 
авијација је више пута бомбардовала болнице, санитетска возила, 
возила за дотурање медицинске и друге хуманитарне помоћи и објекте 
за хоспитализацију умоболних лица. Као драстичан пример поменутих 
повреда може се узети бомбардовање Неуролошке клинике у оквиру 
клиничко-болничког комплекса „Драгиша Мишовић”, у Београду 20. 
маја. Том приликом, убијена су 4 непокретна болесника, а више лица је 
рањено. Током бомбардовања оштећена је Гинеколошка клиника и 
болница за децу која је морала бити евакуисана у подрумске 
просторије, потпуно неадекватне за њихов смештај.48 У ноћи између 30. 
и 31. маја бомбардовано је подручје општине Сурдулица. Погођена је 
Специјална болница за плућне болести „Санаторијум”, уништен је 
павиљон где су биле избеглице из Хрватске, павиљон старачког дома и 
павиљон са плућним болесницима. Болница је потпуно уништена, а у 
овим објектима погинуло је 13 лица, 38 је повређено, а три лица се воде 
као нестала.49  

Ниједна од ових установа није прекршила одредбе члана 21. 
Прве женевске конвенције и члана 13. ст. 1. (иако се овде говори о 
санитетској јединици) Протокола I. Списак бомбардованих и 
оштећених санитетских установа приликом напада на друге објекте је 
велики, тако да није потребно помињати их јер су повреде правила 
идентичне.50 

Према још непрецизираним подацима, НАТО је у агресији на 
СР Југославију уништио, теже или лакше оштетио 127 здравствених 
објеката. Поред директног онемогућавања достављања хуманитарне 
помоћи (случај ракетирања хуманитарног конвоја „Лекари света” 5. 
маја 1999. године који је возио хуманитарну помоћ приштинском 
Клиничком центру), дотур помоћи онемогућаван је и на индиректан 
начин.51 Скоро све време рата званичници НАТО-а су давали изјаве да 

                                                 
48 Ibid., II, стр. 245-251; О заштити деце види: Милош Јончић, „Заштита 
посебних категорија лица у оружаним сукобима”, Међународни проблеми, 
ИМПП, бр. 3-4, Београд, 2014, стр. 313-314. 
49 Записник о увиђају Кп. бр. 113/99 од 31.05.1999., НАТО злочини у 
Југославији, II, стр. 262-270. 
50 Види: Извештај о оштећеним здравственим објектима за период 26.04.-
24.05.1999., НАТО злочини у Југославији, II, стр. 229-241. 
51 Жртава није било, али је уништен део помоћи и оштећена су возила која су 
превозила хуманитарни материјал. 
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не могу гарантовати безбедност хуманитарних пошиљки упућених у СР 
Југославију. На овај начин, не само да је био онемогућен дотур помоћи, 
већ је изражена и прикривена претња према онима који би се усудили 
да је упуте. Неке од суседних држава, чланица НАТО-а, непотребно су 
и неоправдано одуговлачиле са издавањем одобрења за прелаз 
хуманитарне помоћи намењене СР Југославији преко њихове 
територије. Тако је, на пример, Мађарска на својој граници задржавала 
више дана царински већ прегледан хуманитарни конвој из Русије и 
Белорусије. 

До данас нико од одговорних за ове тешке повреде 
међународног права оружаних сукоба није одговарао нити је покренут 
поступак пред међународним телима за извршене ратне злочине. 

 

ПОВРЕДЕ ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ КУЛТУРНИХ И 
ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА52 

Заштита културних и историјских споменика је међу првима 
извршена још хашким Правилником о законима и обичајима рата на 
копну из 1907. године. Правилником је утврђено да (чл. 27) приликом 
опсада и бомбардовања морају да се предузму све мере како би се 
поштеделе, „колико је то могуће”, зграде посвећене верским обредима, 
уметности, науци, добротворним сврхама и историјски споменици. 
После Другог светског рата донета је нова Конвенција за заштиту 
културних добара 1954. године у Хагу којом је утврђена обавеза страна 
у сукобу да поштују како културна добра која се налазе на њиховој 
сопственој територији тако и она на територији других држава, као и да 
се уздржавају од сваке репресивне мере против тих добара.53 Допунски 
протокол I из 1977. године позива се на Конвенцију из 1954. године и 
изричито забрањује вршење било каквог непријатељског акта упереног 
против историјских споменика, уметничких дела или храмова који 
сачињавају културно или духовно наслеђе народа, забрану да се 
користе такви објекти за помоћ војним акцијама и да такви објекти 
буду предмет репресалија. Под културним добрима које заштићује 
међународно право сматрају се покретна и непокретна добра која имају 

                                                 
52 Владан Јончић, „Повреде правила хуманитарног права и људских права у 
агресији на Савезну Републику Југославију”, Војно дело, ВИЗ, бр. 2, Београд, 
2001, стр. 20-21. 
53 Конвенција за заштиту културних добара из 1954. године је допуњени и 
измењени Уговор o заштити уметничких и научних институција и историјских 
споменика, познат по називу Рерих пакт донет 1935. године у Вашингтону. 



193 
 

велики значај за културну баштину једног народа, као што су 
споменици архитектуре и историје, археолошка места, уметничка дела, 
колекције научних књига, архиве, музеји, библиотеке, складишта за 
чување културних добара и други предмети и зграде.54  

Напади на ове објекте током 78 дана рата били су веома чести, 
односно, нису били искључени из плана за бомбардовање. Скоро сви 
гломазни објекти који, због своје величине, нису могли бити склоњени, 
били су видно обележени по прописима Конвенције из 1954. године. 
Међутим, и поред очигледне технолошке могућности коју је агресор 
имао, па самим тим и био у могућности да препозна цивилне циљеве, 
на мети су се нашли и ови објекти. 

Ради доказивања и „подсећања да се не заборави”, вредно је 
поменути неке драстичне примере. Приликом гађања зграде пословног 
центра „Ушће” 27. априла, када су уништена два телевизијска и 
новинарска студија, оштећена је зграда Музеја савремене уметности 
која се налази у близини пословног центра. У самом музеју уништено је 
или оштећено више уметничких предмета. Од детонација бомби 
приликом бомбардовања ПЦ „Ушће” оштећена је и Београдска тврђава. 
Више пута су ракетиране зграде државних органа које су под заштитом 
државе као историјски споменици – палата Савезног министарства 
иностраних послова, палата Владе Републике Србије, зграде МУП-а, 
Савезног министарства одбране и Генералштаба, зграда Етнографског 
музеја, Хотел „Југославија” и др. Осим у Београду, нападнуте су широм 
Србије и друге локације културно-историјских споменика, као што је 
случај са Рановизантијском гробницом у Јагодин-мали код Ниша, 
позната Ћеле-кула у Нишу, археолошко налазиште Медијана код Ниша, 
манастир Грачаница, Спомен-музеј „21. октобар” у Шумарицама код 
Крагујевца, Спомен-костурница на Церу код села Текериш, црква Св. 
Петке код Дрсника, манастир Раковица, црква Св. Марка на 
Ташмајдану, зграда Извршног већа у Новом Саду, фрушкогорски 
манастири, Панчићев маузолеј на Копаонику, хидроцентрала у Ужицу, 
која је најстарији објекат техничке културе у Србији, Пећка 
патријаршија итд. 

Мора се напоменути да су били испуњени услови које 
Конвенција налаже да би уметничка добра имала заштиту. Прво, ови 
објекти били су доста далеко од индустријских центара, није било 
војних објеката у њиховој близини, нису коришћени у војне сврхе и 
били су видно означени у складу са одредбама чл. 16. и 17. Конвенције 
из 1954. године. 

                                                 
54 Сличну дефиницију има и Г. Перазић, Op. cit., стр. 187. 
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ПОВРЕДЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ 
НОВИНАРА 

Подсећање на страдале новинаре и медијске куће није директно 
укључено у тему скупа, али су аутори сматрали да је неопходно да се 
помену њихова страдања, јер нам без њих све ово не би било довољно 
присутно. Новинари и њихова професија релативно су рано добили 
међународноправну заштиту. Већ после Првог светског рата ова је 
професија стављена под заштиту. Корак даље отишао је Допунски 
протокол из 1977. године. Карактеристичан је члан 79. главе III, Одсека 
III Протокола I у вези са мерама заштите новинара. Помињање овог 
члана неопходно је зато што су више пута објекат напада били не само 
новинари као лица, већ и зграде и средства за информативну делатност. 

Новинари ангажовани у опасним мисијама у подручјима 
оружаног сукоба имају статус цивила у складу са чл. 50. ст. 1. Супротно 
овој одредби, 30. маја у 16.30 часова авиони НАТО-а бомбардовали су 
конвој са страним новинарима на путу Брезовица – Призрен. Том 
приликом је убијен Небојша Радојевић, а два лица: новинари Данијел 
Шифер и Ив Прентис тешко су повређени.55 

По међународном праву постоји обавеза новинара да не 
предузимају никакве акције које би могле да нашкоде њиховом 
заштићеном статусу (ст. 2. чл. 79). Истрага је показала да понашање 
настрадалих новинара, као и новинара погинулих у току бомбардовања 
зграде РТС-а у Београду није повредило одредбе чл. 79. 

Најдрастичнији пример напада на новинаре и објекте који 
служе за информисање јесте бомбардовање поменуте зграде РТС-а у 
Београду 23. априла у 02.20 часова и РТС-а Нови Сад у два наврата 4. и 
13. маја. У овим нападима погинуле су укупно 23 особе, а већи број је 
повређен. Број репетитора, радио и ТВ станица које су уништене или 
оштећене веома је велики. Ови објекти имају статус цивилних, иако се 
може бранити и схватање да ови објекти могу бити у функцији вођења 
рата с обзиром на то да их снаге одбране користе са циљем вођења тзв. 
медијског и психолошког рата. Међутим, постоји и схватање, које има 
правног основа, да су радио и ТВ станице у функцији опстанка 
цивилног становништва (чл. 54. тч. 2. Протокола I). 

Да су напади били срачунати на уништење цивилних објеката и 
на сејање страха и дефетизма, показује и уништење земаљске 
сателитске станице у селу Приликама код Ивањице 13. априла 1999. 

                                                 
55 Из записника Истражног судије Окружног суда у Београду од 23. јуна 1999. 
(НАТО злочини у Југославији, бр. 2. стр. 393-397. 
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године. Овим је потпуно прекинута комуникација са Аустралијом, 
Азијом, Блиским Истоком, Африком, Северном и Јужном Америком и 
Европом. Уништене су антене и сателитска постројења. Током рата 
уништени су или оштећени сви репетитори и релеји56, тако да је сасвим 
отежан пренос ТВ, радио, телефонског и поштанског сигнала и 
прекинут или отежан поштански и телефонски саобраћај на територији 
земље и њене везе са светом.57 Несумњиво је да су ови објекти од 
значаја за одбрану земље, али је, исто тако, несумњиво да су ово 
објекти од изузетне важности за живот цивила. 

 

 НАПАДИ НА ПАДОБРАНЦА У НЕВОЉИ58  

Комисија правника на заседању у Хагу 1922/23. године донела 
нацрт Кодекса за регулисање ваздушног рата којим је регулисала нека 
основна правила ваздушног ратовања. Притом је предвиђена забрана да 
се нападају посаде ваздухоплова које су напустиле летелицу са 
намером да се спасу помоћу падобрана (чл. 20.). Правилник није ступио 
на снагу, али је остао као путоказ правила за ваздушни рат. Протокол I 
из 1977. године чланом 42. тч. 1 забрањује да се против лица које 
искаче падобраном из ваздухоплова у невољи предузимају акти напада 
за време његовог спуштања. Тачка 2. регулише да се против таквог 
лица могу предузимати акти непријатељства тек пошто се спустило на 
земљу, а није изразило очигледну намеру да се преда. Дакле, све док је 
у невољи, такво лице је заштићено. Тачком 3. регулише се да су трупе 
које се превозе ваздухопловом изузете од заштите, јер се сматра да су 
ове трупе као ваздушнодесантне снаге у функцији ратовања и не могу 
бити заштићене јер, прво, нису у невољи и друго, њиховом заштитом 

                                                 
56 Поменуће се само неки: репетитор на Гучеву (Лозница) гађан у два наврата: 
27.03. и 05.04.1999.; Црни Врх (Јагодина) 06.04.1999.; Торник и Чигота 
08.04.1999.; репетитор на планини Рудник, власништво Мобтел-а (Г. 
Милановац) 08.05.1999. ; „Гобеља” на Копаонику 19.05.1999. и други пут 
03.06.1999.; зграде РТС-а у Београду и Новом Саду, репетитори на Бесној 
кобили (Врање) 30.05.1999. и 03.06.1999. и на Козарици (Димитровград) 
30.05.1999; предајник на Козјем Долу 03.06.1999.; предајник на планини 
Рудник 03.06.1999. године и др. 
57 Владан Јончић, „Повреде правила хуманитарног права и људских права...”, 
Op. cit., стр. 22-23.  
58 Ibid., стр. 22. 
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би се сузбило начело војне потребе, које је антипод хуманитарној 
заштити.59 

У току рата непријатељски пилоти у више наврата су нападали 
наше оборене пилоте док су се падобраном спуштали из оштећене 
летилице. Потресно је сведочење наших пилота на почетку рата на које 
су отвориле ватру групе авиона НАТО-а док су се падобраном 
спуштали из оштећених авиона.60 

 

КОРИШЋЕЊЕ ПЛАЋЕНИКА 

Плаћеника је увек било у ратовима. У агресији на СР 
Југославију, супротно одредбама чл. 47. тч. 2. Допунског протокола 
(1977), регрутовани су и коришћени плаћеници. Прецизније одредбе 
дате су Конвенцијом против регрутовања, коришћења, финансирања и 
обуке плаћеника из 1989. године, Конвенцијом из Луанде, Конвенцијом 
Организације Афричког Јединства, Конвенцијом Уједињених нација и 
Нацртом кодекса Међународна правне комисије. Све поменуте 
конвенције квалификују ову делатност као недозвољену методу у рату 
и као међународно кривично дело које повлачи индивидуалну 
кривичну одговорност.61 У току рата на страни ОВК борили су се 

                                                 
59 О војној потреби у међународном ратном праву види: Гавро Перазић, 
Међународно ратно право, ВИНЦ, Београд, 1986, стр. 22-25; Смиља Аврамов, 
Међународно јавно право, Научна књига, Београд, 1989, стр. 506, 536; Милош 
Радојковић, Рат и међународно ратно право, Београд, 1947, стр. 3-5; Jурај 
Андраши, „Војна потреба и ратно право”, ЈАЗУ, Загреб, 1960; Владан Јончић, 
„Војна потреба и међународно ратно право”, Војно дело, Београд, бр. 6. 1996, 
стр. 2-36; Владан Јончић, Међународно хуманитарно право, 2015, стр. 94-103; 
Leuder, Handbuch des Вolkerrechts, IV 1889, pp. 65-66; Оppenheim, 
L./Lauterpacht,H., International Law, Vol. II, 1969, pp. 232-233; Karl Strupp, Das 
Völkerrechtliche Delikt, 1920. p. 148; Johann Ludwig Кlüber, Еuropische 
Völkerrech”, Bd. I, C. 243, Stuttgart, 1821, p. 395. 
60 Сведочење пилота Иље Аризанова и групе наших пилота о понашању 
непријатељских пилота и кршења правила ратовања. 
61 Дефиниција плаћеника према Протоколу је: „Плаћеник је свако лице које: а) 
је специјално регрутовано локално или у иностранству да би се борило у 
оружаном сукобу; б) стварно директно учествује у непријатељствима; ц) је 
мотивисано да учествује у непријатељствима углавном са жељом за личном 
коришћу и коме је, у ствари, обећана од стране у сукобу или у њено име, 
материјална накнада знатно већа од оне која је обећана или плаћена борцима 
сличног ранга или функције у оружаним снагама те стране; д) није 
држављанин стране у сукобу нити има пребивалиште на територији коју 
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плаћеници – држављани неких од чланица НАТО-а за суму од 5.000 
ДМ до 30.000 ДМ (инструктори). Тако су у борбама са Војском 
Југославије 10. априла 1999. године код села Јуника погинули као 
плаћеници на страни ОВК Француз под надимком „Лисица” и група 
плаћеника из Саудијске Арабије, Пакистана, Немачке и Сирије.62 

 

ЗЛОЧИН ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ – УНИШТАВАЊЕ И 
ОШТЕЋЕЊЕ ЖИВОТНЕ ОКОЛИНЕ НА ПРОСТОРИМА 

СР ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Класично међународно право се више бавило непосредним 
облицима, методама и средствима вођења рата, а мање је пажње 
посвећивало посредној заштити човека и његове околине. То је 
изричито учинио тек Протокол I 1977. године. Додуше, може се 
закључити да су и Декларација о загушљивим плиновима из 1899. 
године и Женевски протокол о забрани употребе у рату загушљивих, 
отровних или сличних гасова и бактериолошких средстава из 1925. 
године, на посредан начин забранили употребу ових оружја. Циљ ових 
међународних конвенција је да се сачува екосистем, односно природа 
(природна околина) чији је саставни део и човек, имајући у виду да није 
могуће увек контролисати дејство и последице дејства таквих или 
сличних оружја. Протокол из 1977. године у чл. 55. изричито 
стипулише да се у ратовању мора обратити пажња на заштиту природне 
околине „од обимног, дуготрајног и јаког оштећења”. Став 2. истог 
члана иде корак даље и забрањује „нападе на природну околину путем 
репресалија”. 

У агресији, не само да је контаминирана и оштећена природна 
околина, већ су, нападом на природну околину, извршене и репресалије 
на цивиле. Учињено је то на више начина: 1) нападима на објекте 
нафтне индустрије и хемијске фабрике; 2) обимним уништавањем 
шума, националних паркова и биљних и животињских врста у њима; 3) 
коришћењем радиоактивних пројектила (бомбе са уранијумовим 
језгром); 4) рушењем мостова и одбацивањем бомби у реке и језера, 
чиме су контаминирани екосистеми у тим водама; 5) одбацивањем 

                                                                                                                   
контролише страна у сукобу; и ф) није послато од државе која није страна у 
сукобу по званичној дужности као припадник њених оружаних снага.” 
62 На појаву плаћеника су указали новинари неких западних агенција (Франс 
прес, Ројтерс и неке грчке новине). 
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резервоара и неискоришћених бомби у Јадранско море, чиме је, такође, 
поремећен екосистем.63 

Оно што је најопасније јесте што су контаминирани предмети и 
саме честице контаминиране прашине продрли дубоко у земљу. Након 
20 године, постепеним спирањем, дошли су до подземних водотокова. 
Сада се, простим физичким кружењем воде у природи, та 
контаминирана вода појављује на површини. Како се заштити од тога? 
Природа се „буни” и враћа нам наше злочине. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Агресија на СР Југославију од стране НАТО-а била је ван свих 
правила. Са једне стране, нису поштовала ни основна правила 
међународног права оружаних сукоба (међународно хуманитарно право 
као део овог права), а са друге стране, мере које су предузете – 
уништавање одбрамбених снага СР Југославије, што је делимично у 
складу са међународним правом – предузимане су уз доста кршења 
правила ратовања. 

Поред ових, кршена су правила која се односе на заштиту 
основних људских права. Предузете акције упућују на закључак да се 
ради о мерама за кажњавања целог народа. То се види кроз акције 
дивљачког бомбардовања без избора циља, уништавање болница, 
школа, стамбених четврти, културних споменика, коришћење средстава 
која су забрањена међународним правом (касетне бомбе, бомбе са 
осиромашеним уранијумом, изазивање еколошке катастрофе итд.), 
посредно хемијско оружје, прекид струје, уништавање фабрика хране и 
др. Овакав тоталан напад на целокупно становништво једне земље и на 
објекте који служе за продужење врсте (напад на болнице и 
породилишта) и опстанак врсте (уништавање магацина хране, сточних 
фарми, извора водоснабдевања, контаминација земљишта, хране и воде 
– све су то акти који указују да је циљ агресора био кажњавање читавог 
народа, а то је ратни злочин. 

У току рата, да би се прикрио овај злочин, агресор је приступио 
дезинформисању своје јавности путем нетачних тврдњи, извртању 
чињеница и заменом теза, са циљем да се Срби и други народи СР 
Југославије прикажу као нецивилизовано друштво и да се отклоне и 
најмањи трагови сажаљења према њима. Становништво са ових 

                                                 
63 Из мора је 17.05.1999. године код Будве локални рибар извадио, у рибарску 
мрежу упетљане, две авио бомбе (Политика, 20.05.1999.). 
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простора је представљено као хорда нецивилизованих и немилосрдно 
бруталних злочинаца, без морала. Из тих разлога, према њима је 
дозвољена примена свих облика силе, без обзира да ли је то правно 
дозвољено или не и да ли су разумни поступци који имају за последицу 
велике жртве на страни тог народа. 

Са циљем успешног вођења психолошко-пропагандног рата 
агресор је користио полуинформације, дезинформације или потпуне 
лажи. Тако су, на пример, НАТО стратези и медији информисали своје 
оружане снаге и становништво да, у случају обарања авиона, пилот 
мора да се спасе јер ће бити масакриран од стране „балканских 
дивљака”. Истина је била сасвим другачија. Свако обарање 
ваздухоплова извршено је у складу са правилима ратовања, а заробљена 
тројица америчких војника на граници према Македонији третирана су 
у складу са Трећом женевском конвенцијом из 1949. године и по 
Протоколу I, што су и сами ратни заробљеници потврдили. Из дана у 
дан понављали су преко медија да је један стадион у Приштини 
претворен у концентрациони логор за албанско становништво. Демант 
је дошао од стране саме француске агенције Франс прес, која је сликом 
и извештајем свог репортера са лица места утврдила да нема ни помена 
од логора. Страдање колоне избеглица код села Мејо медији у 
државама НАТО коалиције су данима представљали као напад извршен 
од стране српских војних и полицијских снага. Касније, када је лаж 
разоткривена, сами званичници НАТО-а су негирали ову тврдњу и 
потврдили да је колона „грешком” ракетирана од стране авиона 
Алијансе. 

Медији су све време агресије „извештавали” да српска војска и 
полиција врше масовна убиства и силовања. Помињано је село Избица 
у коме су, према извештајима западних новинара, побијени Албанци 
цивили и да се ту налазе масовне гробнице. Демант је дошао од самих 
тих новинара, тако што је направљен интервју са власником њиве 
Албанцем Бајрамом Шаљом и ТВ снимак његовог имања где се 
тврдило да се налази масовна гробница Албанаца. Сам власник је јасно 
и јавно то демантовао. Доласком КФОР-а на простор Косова и 
Метохије установљено је да нема масовних гробница нигде на 
територији Покрајине. На почетку рата, протагонисти рата су тврдили 
да СР Југославија има хемијско оружје, да припрема нуклеарно оружје 
и да постоји опасност да ће их употребити против цивилних циљева 
широм Европе. И ово је демантовано. Демант је дошао од њихових 
експерата. Они су потврдили да СР Југославија нема нуклеарно оружје 
и да се сама одрекла производње оружја за масовно уништавање. 
Бројне инспекције које су биле у СР Југославији пре рата, у оквиру 
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примене Споразума о подрегионалној контроли наоружања, потврдиле 
су да нису нађени чак ни трагови о хемијском оружју, као ни 
постројења за њихову производњу. Уосталом, свака употреба тог 
оружја од стране Војске Југославије била би контрапродуктивна. Ова 
врста оружја употребила би се на сопственој територији на којој се 
налазе јединице Војске Југославије и становништво (подсетимо се да се 
СР Југославија бранила на свом простору), па би, употребом хемијског 
оружја, контаминирала сопствену територију, а тиме и становништво 
подвргла дуготрајној опасности од контаминације. 

Врхунац незнања и лажи било је позивање на одговорност овог 
народа за изазивање Првог и Другог светског рата, као и за то што 
својим понашањем на Балкану прете да изазову Трећи светски рат. То 
је позната изјава тадашњег америчког председника Била Клинтона која 
је, узгред, показала да амерички председник нема ни елементарно 
знање из историје. По његовом мишљењу, Други светски рат није почео 
1. септембра 1939. године нападом Немачке на Пољску, него 6. априла 
1941. године, када је Немачка са својим савезницима напала 
Југославију без објаве рата. Поставља се питање шта је са ратом који је 
беснео Европом до 6. априла 1941. године. 

Наводио се аргумент да је постојање и деловање НАТО-а гарант 
сигурности у овом делу света због постојања таквих народа (као што су 
Срби) који својом деструкцијом изазивају нестабилност и несигурност. 
Губи се из вида да СР Југославија није била никаква претња европској 
и светској безбедности и миру у то време, што је више пута доказала и 
тада и касније, међутим, све изнете чињенице са наше стране нису се 
узимале у обзир и нису, пред једним бројем западних земаља, имале 
одјека. Јасно је да је НАТО морао да интервенише како би се спровела 
политика глобализма у оквиру стратегије „Новог светског поретка”. 

На крају, неопходно је рећи да је на овим просторима, поред 
ратних злочина, извршен и злочин против човечности. Према свему 
изложеном, агресијом и последицама које су је пратиле, на најгрубљи 
начин су прекршени како Повеља УН, тако и општа начела 
међународног права, као и норме међународног права оружаних сукоба 
уопште. Већ по логици ствари, кршење основних принципа и 
најважнијег правног документа савременог међународног права – 
Повеље УН, имало је за последицу кршење читавог низа (на десетине) 
других, на њима заснованих правних и политичких аката, као што су 
разни други документи Уједињених нација, принципи ОЕБС-а, бројни 
вишестрани и двострани споразуми, па чак и најважнији документ 
самог НАТО-а – Споразум о оснивању! Тиме се, међутим, још једном 
доказује да није било никаквог правног покрића како за претњу силом 
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упућену СР Југославији у Рамбујеу, тако ни за сам чин агресије, 
посебно што су током ње извршене тешке повреде међународног права 
оружаних сукоба. 

Наведени поступци НАТО држава су, ван сваког спора, били 
изричито забрањени савременим међународним правом. Њиме су, 
такође, забрањена и многа средства и методи који су коришћени од 
стране НАТО снага током агресије. Самим тим, намеће се питање није 
ли се један од циљева агресије управо и састојао у доказивању целом 
свету да, у претходном делу текста разматрани стубови савременог 
међународноправног поретка, више немају важност и да ће убудуће 
важити нова правила, конкретно  закон силе. Шта је са последицама 
агресије на СР Југославију (Републику Србију) које се ни данас, после 
19 година, не могу у потпуности сагледати? И каква је будућност 
опстанка и здравља становништва на овим просторима после ових 
злочина? Прве дуготрајне последице се већ виде и осећају. Какве ли ће 
тек бити? 
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ПОСЉЕДИЦЕ НАТО БОМБАРДОВАЊА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Сажетак: Иако је прошло више од двије деценије од када је НАТО 
бомбардовао Републику Српску, све до скора нису постојала значајнија 
истраживања која би обухватила све сегменте ових догађаја. Управо из 
тих разлога, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и 
тражење несталих лица бавио се тематиком учешћа НАТО-а у рату у 
Босни и Херцеговини, с циљем да једно овакво истраживање буде 
скроман допринос у расвјетљавању истине о томе шта се стварно 
дешавало у рату у Босни и Херцеговини, како би се промијенила 
представа о српском народу као једином кривцу за рат у Босни и 
Херцеговини. За потребе овог истраживања коришћени су извори првог 
реда, који су настали током дјеловања Војске Републике Српске и 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а такође и 
документа Републичког завода за статистику, Института за јавно 
здравство Републике Српске, као и архива Радиотелевизије Републике 
Српске, односно релевантна домаћа и страна литература. 
Истраживањем је утврђено да су по Републику Српску настале 
вишеструке посљедице и то у виду људских губитака, како цивилних 
тако и војних, огромних материјалних разарања, пружања подршке 
непријатељским јединицама, а најтежа посљедица огледа се у 
угрожености здравља становништва усљед коришћења муниције са 
осиромашеним уранијумом. Из свега наведеног закључује се да је 
НАТО увелико утицао на исход рата у Босни и Херцеговини на начин 
да се отворено ставио на располагање једној од зараћених страна. 

Кључне речи: НАТО, Намјерна сила, бомбардовање, Република Српска, 
осиромашени уранијум. 
                                                 
1 Мр Милорад Којић, магистар правних наука, директор Републичког центра за 
истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица 
2 Виктор Нуждић, дипломирани правник, виши стручни сарадник у 
Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих 
лица 
3 Дарио Новковић, дипломирани правник, виши стручни сарадник у 
Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих 
лица 
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УВОД 

Историја људске цивилизације пуна је конфликата различите 
врсте, од оних политичке природе до најсложенијих могућих каквим се 
сматрају ратови. Рад се фокусира на простор Републике Српске, која је 
била изложена до тада невиђеном бомбардовању једне и једине 
преостале постхладноратовске војне силе – НАТО-а. 

У то вријеме НАТО је чинило шеснаест држава чланица, 
најмоћнијих земаља Европе и Сједињене Америчке Државе. С друге 
стране, без иједног савезника, Републику Српску браниле су само 
војска и полиција Републике Српске и њен народ, што је мање од 
двјеста хиљада војноспособних. Тако мала држава као што је 
Република Српска, која је већ била исцрпљена ратовима у Босни и 
Херцеговини и региону, није могла представљати никакву опасност по 
свјетски мир и безбједност, како се то тада у западним круговима 
представљало. Стога, напад НАТО-а на Републику Српску није, а никад 
се и неће моћи ничим оправдати. Да иронија буде већа, по први пут у 
новијој историји ратовања НАТО се отворено ставио у службу подршке 
једној од зараћених страна, и то муслиманско-хрватској, што је посебно 
долазило до изражаја у акцијама Снага за брзо дејство које су 
координисано дјеловале са муслиманско-хрватским снагама, те уз 
ваздушну подршку задавале тешке ударце и губитке српској војсци 
како би се рат окончао на штету Републике Српске. 

При томе, ваља напоменути да је НАТО овакве активности 
проводио користећи недозвољена оружја и оруђа, међу којима се 
истиче муниција са осиромашеним уранијумом. Као исход тога, данас, 
више од двадесет година послије, Република Српска и њен народ 
сусрећу се са знатним порастом малигних болести, и старије и млађе 
генерације, за које медицинска струка тврди да ни по чему не спадају у 
ризичну категорију, обољевају и масовно умиру од ових болести јер је 
осиромашени уранијум контаминирао ваздух, воду, земљиште и објекте 
на подручјима гдје је дејствовала НАТО авијација. 

 

УЛОГА НАТО-а У РАТУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Као што је опште познато, НАТО је међународна организација 
војнополитичке природе основана са прокламованим циљем заштите 
Западне Европе од могуће војне агресије СССР-а и њених савезника. 
Распадом комунистичких режима у бившем социјалистичком блоку 
крајем осамдесетих и почетком деведесетих година ХХ вијека нестала 
је и теоретска могућност за такву агресију, чиме је и постојање НАТО-а 
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постало излишно. С промјенама које је донио крај Хладног рата 
западне земље суочавају се са новим „безбједоносним изазовима” изван 
традиционалне области дјеловања НАТО-а, што је и оправдало даље 
постојање ове организације. Портпароли ове организације с тог су 
становишта говорили да НАТО мора да нађе нове задатке како би 
оправдао своје постојање. 

Њихово укључивање започело је много скромније, али се 
морамо подсјетити да се НАТО као организација умијешао у рат у 
Босни и Херцеговини готово на самом почетку. Тако је 1992. године 
НАТО послао групу од 100 људи у Босну и Херцеговину који су 
основали свој војни штаб и то у Кисељаку, недалеко од Сарајева, под 
изговором да помогне снагама Уједињених нација. Ипак, било је 
очигледно да се ради о сасвим другом циљу. НАТО дипломата описао 
је у часопису „Intelligence Digest” ту операцију: „То је веома опрезан 
први корак и ми не правимо много буке око тога. Али, то може бити 
почетак нечег озбиљнијег. Сада можете рећи да је НАТО ставио ногу 
на праг. Није сасвим сигурно да ли ћемо успјети да отворимо врата, 
али ово је почетак.” Чини се јасним да су команданти НАТО-а већ 
предвидјели могућност да ће отпори притисцима САД и Њемачке бити 
превазиђени и да ће се улога НАТО-а у Југославији постепено 
проширивати. Тако је НАТО настојао да створи велику мисију „изван 
области” већ од самог почетка рата у Босни и Херцеговини. Све ово 
било је питање измишљања операције која би на крају, уз подршку 
кључних земаља, довела до активног ангажовања НАТО-а „изван 
области”, а тако и до његове обнове.4 

Такође, и изјава британског министра спољних послова Дагласа 
Хурда говори о томе да је НАТО очајнички тражио нове задатке који 
би оправдали његово даље постојање. Наиме, Хурд је 8. фебруара 1994. 
године на сједници британске владе, залажући се за ваздушне нападе на 
Србе, увјеравао своје колеге да је будућност не само Босне, већ и 
НАТО-а, упитна, те да опстанак Алијансе мора бити главна 
преокупација.5 

Није на одмет присјетити се да је Бил Клинтон још у току своје 
предизборне кампање тражио да се „одлучније удари” по Србима, 

                                                 
4 Р. Кларк, Ш. Џервези, С. Флаундерс, Н. Тешић, Т. Дејхман и др., НАТО на 
Балкану: гласови отпора, Јумедиа Монт д.о.о. и Војноиздавачки завод, 
Подгорица – Београд 2000, стр. 22–24. 
5 C. R. Owen, „Deliberate Force, A Case Study in Effective Air Campaigning”, 
Final Report of the Air University, Balkans Air Campaing Study, Air University 
Press, Maxvel Air Force Base, Alabama, January 2000, стр. 20. 



207 
 

критикујући ранијег предсједника Џорџа Буша због наводне недовољне 
одлучности у политици према рату у Босни и Херцеговини.6 Да би 
избјегао слање америчких војника, што би било политички разорно за 
кампању, предсједник Клинтон одлучио се да испуни раније дато 
обећање да ће „жестоко” ударити по Србима, при чему је формални 
повод био најмање важан. Предсједник је у том тренутку морао 
бирачима понудити доказ да је барем нешто учинио и то, прије свега, 
јер је то више пута изјављивао.7 

Какав став је предсједник Клинтон имао према Србима видљиво 
је из његовог говора из 1993. године у којем је истакао да је српска 
војска у Босни иста као „нацистичка војска тридесетих и четрдесетих 
година”, а на овакав његов говор, коментатор Националног јавног 
радија чак је упутио примједбе, тврдећи да су Срби гори од нациста, 
јер, како је рекао, „нацисти барем никада нису силовали Јеврејке”. Све 
ово служило је да се убиједе људи у Америци да постоји „праведан” 
разлог за америчку окупацију Балкана.8 

У прилог овоме треба навести изјаву Џона Миршајмера, 
тадашњег професора политичких наука на чикашком универзитету, 
коју је дао за „Глас Америке”: „У основи, ми смо постали савезници 
муслимана када смо употријебили ваздушне снаге за њихову одбрану. 
Они, наравно, одавно покушавају да нас наведу да то учинимо и да 
станемо на њихову страну. А што више стајемо на њихову страну, 
они ће све више имати утицаја на наше одлуке”.9 

Непријатељски став НАТО-а према Србима видљив је и у изјави 
британског војног стручњака Џонатана Ајала, објављеној у лондонском 
„Тајмсу”:„Најбољи тренутак за рјешење конфликта је када двије 
стране схвате да борбом више ништа не могу постићи, а не када се 
једна од њих приближи поразу. Сада би озбиљнији српски пораз могао 
да подстакне и Албанце да се побуне против Срба… Слабљење Србије 
одразиће се на читав регион. Зато, офанзива НАТО-а против 

                                                 
6 Р. Кларк, Ш. Џервези, С. Флаундерс, Н. Тешић, Т. Дејхман и др., НАТО на 
Балкану: гласови отпора, Јумедиа Монт д.о.о. и Војноиздавачки завод, 
Подгорица – Београд 2000, стр. 160. 
7 „НАТО летови у злочин” – Нова крила, Ваздухопловство и ПВО ВРС, Нови 
Сад, новембар 1995, стр. 33–34.  
8 Р. Кларк, Ш. Џервези, С. Флаундерс, Н. Тешић, Т. Дејхман и др., НАТО на 
Балкану: гласови отпора, Јумедиа Монт д.о.о. и Војноиздавачки завод, 
Подгорица – Београд 2000, стр. 129–130. 
9 „НАТО летови у злочин” – Нова крила, Ваздухопловство и ПВО ВРС, Нови 
Сад, новембар 1995, стр. 33–34. 



208 
 

босанских Срба неће бити запамћена као демонстрација одлучности 
Запада, већ као школски примјер онога што се дешава када емоције 
побиједе разум, а сила се користи без посебног циља.”10 

Америчка политика, барем од краја 1993. године, била је 
оријентисана на конзистентну промјену односа снага у региону у 
корист хрватске и муслиманске стране. Најочитији примјер за то је 
чињеница да хрватска интервенција у рату у Босни и Херцеговини 
никада није била критикована у Вашингтону онако како је то рађено 
када је у питању улога Србије у овом рату.11 Политика НАТО-а 
усмјерена против Срба дефинитивно је и потврђена каснијим 
бомбардовањем Савезне Републике Југославије 1999. године. 

Иако се већ и раније, током 1994. и 1995. године, НАТО 
неколико пута отворено ставио на муслиманску и хрватску страну, те 
извршио осам акција мањег интензитета, главни напад на Републику 
Српску услиједио је у склопу акције „Намјерна сила”. 

Треба нагласити и то да је Холбрук 27. августа (дан прије 
експлозије на „Маркалама”) у програму америчке телевизије у емисији 
„Meet the Press” запријетио Србима кампањом ваздушних удара која би 
трајала од шест до дванаест мјесеци, те уколико не пристану на 
преговоре „онда ће игра бити у ствари само чекање окидача за 
ваздушне нападе”.12 

Да је експлозија на „Маркалама” била само формалан повод за 
интервенцију, видљиво је и из документа америчке обавјештајне 
агенције гдје је наведено да НАТО није могао раније дејствовати, 
односно увести своју моћну авијацију, због тога што између савезника 
до тада није био постигнут политички консензус неопходан за, како 
они наводе, „жестоке осветничке војне ударе”.13 

Наиме, у прилог тези да су акције НАТО-а и муслиманских и 
хрватских јединица биле заједнички усаглашене у погледу циљева по 
којима је дејствовала борбена авијација, те да је свакодневно вршено 
међусобно информисање о резултатима акција, говори чињеница да је 

                                                 
10 „Дипломатија бомби”, НИН, септембар 1995. 
11 C. R. Owen, „Deliberate Force, A Case Study in Effective Air Campaigning”, 
Final Report of the Air University, Balkans Air Campaing Study, Air University 
Press, Maxvel Air Force Base, Alabama, January 2000, стр. 28. 
12 Исто. 
13 Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990–1995, 
Volume I, Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis, 
Washington, DC, May 2002, стр. 377. 
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Генералштаб тзв. Армије Босне и Херцеговине (БиХ) био детаљно 
упознат са циљевима и оствареним резултатима сваког појединачног 
напада НАТО авијације и Снага за брзо дејство на положаје Војске 
Републике Српске. 

Као један од доказа за ову тврдњу може се навести и Извјештај 
Генералштаба тзв. Армије БиХ упућен командама свих корпуса и 
дивизија у коме се доставља прецизан преглед ефикасности НАТО 
авијације и Снага за брзо дејство по положајима Војске Републике 
Српске. Значајно је навести да су у овом извјештају побројани сви 
појединачни уништени и оштећени циљеви у периоду од 30. августа до 
8. септембра 1995. године, што је у оперативном и тактичком смислу 
дало немјерљиву предност у односу на Војску Републике Српске.14 

Имајући у виду да су неки од циљева били у дубини територије 
Републике Српске, те да није било могућности да непријатељске снаге 
готово истовремено буду информисане о посљедицама ваздушних 
дејстава, намеће се једини логичан закључак о постојању свакодневне 
коренспонденције између команди НАТО-а и УНПРОФОР-а с једне 
стране, те команди муслиманских и хрватских снага с друге стране. 

Очигледан примјер оваквог садејства на положаје Војске Републике 
Српске су и акције „Фарз” и „Ураган” које су за посљедицу имале пад 
Возуће и губитак већег дијела одбрамбених положаја Војске Републике 
Српске на озренском ратишту. Наиме, хронологија догађаја из 
септембра 1995. године указује на то да је задатак НАТО-а био да 
уништи главно чвориште везе Војске Републике Српске на Озрену, 
репетитор „Краљица”, што је довело до прекида комуникација између 
јединица Војске Републике Српске на овом подручју и одсјечености од 
Главног штаба и остатка Републике Српске. Након што је овај 
репетитор у потпуности уништен 7. септембра, а што се и наводи у 
горепоменутој информацији која је прослијеђена, између осталих, и 
командама Другог и Трећег корпуса тзв. Армије БиХ, у јутарњим 
часовима 10. септембра услиједиле су акције јединица ових корпуса 
под називима „Фарз”, односно „Ураган”.15 Ове акције резултирале су 
падом Возуће, која је одолијевала константним нападима од почетка 
рата, и тешким страдањем српских војника и цивила на цијелом 

                                                 
14 Извјештај о дејству авијације НАТО и снага РРФ, Генералштаб Армије БиХ, 
број 1-1/1206-1 од 9. септембра 1995. године; Извор: Архива Републичког 
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица. 
15 Првостепена пресуда МКСЈ у предмету IT-04-83-T против Расима Делића од 
15. септембра 2008, стр. 89. Извор: МКСЈ. 
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подручју планине Озрен, у чему су се посебно истицали злочини 
злогласног одреда „Ел муџахид”.  

Такође, све ово пратила је медијска „хајка” западних медија на 
Србе сатанизовањем Војске Републике Српске, државног руководства, 
те српског народа у цјелини. Изјаву која можда и најбоље описује 
промјену односа западних земаља према српском народу за тадашњу 
Српску радио-телевизију дала је једна старица у Српском Сарајеву. 
Наиме, она је између осталог рекла да је свједок догађаја из Другог 
свјетског рата, када су Срби спашавали и крили оборене британске 
пилоте од муслиманских милиција које су трагале за њима желећи да 
их убију, а данас је свједок да су њихови потомци, синови и унуци, у 
„знак захвалности” дошли да бомбардују становништво које је 
спашавало њихове очеве.16 

 

ОПЕРАЦИЈА „НАМЈЕРНА СИЛА” 

НАТО је имао активну улогу у рату у Босни и Херцеговини, а 
врхунац његовог отвореног стављања на располагање једној од 
зараћених страна кулминирао је војном акцијом против Републике 
Српске. 

Повод за најмасовнију војну операцију у Европи од Другог 
свјетског рата била је експлозија на малој тржници „Маркале” у центру 
Сарајева, која се догодила 28. августа 1995. године око 11.00 часова, 
када је смртно страдало 37 лица.17 Да су Муслимани жељели да 
придобију међународну заједницу на своју страну, а самим тим и 
изазову ударе НАТО-а на Републику Српску, потврђено је и у пресуди 
Претресног вијећа у предмету против Радована Караџића, гдје је 
констатовано да су Муслимани понекад гађали особље УН-а у граду 
или отварали ватру по територији под њиховом контролом како би за 
то окривили Србе.18 

За напад на „Маркале” 28. августа 1995. године НАТО је одмах 
оптужио Војску Републике Српске, иако се војни и политички врх 
Републике Српске оградио од овог напада, истичући могућност да је 

                                                 
16 Дневник СРТ од 4. септембра 1995. Извор: Архив Радио-телевизије 
Републике Српске. 
17 Р. Кларк, Ш. Џервези, С. Флаундерс, Н. Тешић, Т. Дејхман и др., НАТО на 
Балкану: гласови отпора, Јумедиа Монт д.о.о. и Војноиздавачки завод, 
Подгорица – Београд, 2000, стр. 63-64. 
18 Сажетак првостепене пресуде МКСЈ у предмету IT-95-5/18 против Радована 
Караџића од 24. марта 2016, стр. 7. Извор: МКСЈ. 
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ријеч о инсценираном догађају, те захтијевајући формирање мјешовите 
истражне комисије коју би чинили представници УНПРОФОР-а, српске 
и муслиманске стране ради утврђивања истине, што је командант 
Главног штаба Војске Републике Српске, генерал Ратко Младић, у 
телефонском разговору понудио генералу Руперту Смиту, команданту 
УНПРОФОР-а. („Танјуг”, Београд, 28. август 1995. године)19 

Сумњу да се ради о гранати испаљеној са српских положаја 
међу првима је изнио руски артиљеријски официр, пуковник Андреј 
Демуренко, у то вријеме високи официр УНПРОФОР-а у Сарајеву, који 
је извјештај УН-а о експлозији, у којем је наведено да је граната 
испаљена са положаја Војске Републике Српске, оквалификовао као 
фалсификат. Он је изјавио да је могућност да се погоди улица широка 
30 стопа са положаја српске артиљерије удаљених једну до двије миље 
„једна у милион” („Политика”, Београд, 30. август 1995. године).20 

Да је напад био већ унапријед планиран говоре и чињенице да је 
Сјеверноатлантски савјет још 25. јула 1995. године одобрио план 
ваздушних удара, а да су официри НАТО-а и УНПРОФОР-а почетком 
августа исте године утврдили заједничку листу циљева за могућу 
ваздушну кампању.21 

Из свега овог произлази да се за напад на Републику Српску 
чекао погодан тренутак, те је 29. августа 1995. године издато наређење 
за почетак акције. 

Према свему судећи, главни разлог америчке администрације да 
се умијеша у рат у Босни и Херцеговини био је обезбиједити 
доминацију САД-а на простору Балкана.22 

НАТО бомбардовање Републике Српске, кодног имена 
„Операција намјерна сила”, представљало је војну интервенцију НАТО 
снага (са САД-ом на челу) током рата у Босни и Херцеговини и са 
краћим прекидима трајало је 16 дана, односно од 30. августа до 14. 
септембра 1995. године. Званично, операције је обустављена 20. 

                                                 
19 НАТО против Срба – Ритам злочина, НИШП „Ослобођење”, Сарајево – 
Илиџа, октобар 1995, стр. 11. 
20 Исто. 
21 C. R. Owen, „Deliberate Force, A Case Study in Effective Air Campaigning”, 
Final Report of the Air University, Balkans Air Campaing Study, Air University 
Press, Maxvel Air Force Base, Alabama, January 2000, стр. 25–26. 
22 Р. Кларк, Ш. Џервези, С. Флаундерс, Н. Тешић, Т. Дејхман и др., НАТО на 
Балкану: гласови отпора, Јумедиа Монт д.о.о. и Војноиздавачки завод, 
Подгорица – Београд, 2000, стр. 71. 
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септембра 1995. године, када су командант НАТО-а за јужну Европу 
амерички адмирал Лејтон Смит и командант УНПРОФОР-а за бившу 
Југославију француски генерал Бернард Жанвије, у Сарајеву објавили 
да нема потребе за наставком напада, јер је Војска Републике Српске 
испунила наметнуте услове Уједињених нација.23 

У операцију је било укључено преко 5.000 војника НАТО-а из 
15 земаља и више од 400 летјелица, укључујући 222 борбена авиона 
који су извели 3.515 летова. Укупно је бачено 1.026 бомби, тежине 
10.000 тона. Поред дејстава НАТО авијације, истовремено су 
дејствовале и Снаге за брзо дјеловање са положаја на Игману, а 
испаљено је и 13 пројектила типа „томахавк”.24 

 

ПОСЉЕДИЦЕ БОМБАРДОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Посљедице по Републику Српску биле су вишеструке.  

У војном смислу, дата је немјерљива предност хрватским и 
муслиманским јединицама на начин да су уништена сва битнија 
чворишта везе која је користила Војска Републике Српске, чиме је 
прекинут ланац командовања између јединица Војске Републике 
Српске, а пружана је и директна ватрена подршка јединицама које су 
вршиле офанзивна дејства према српским положајима. Све ово за 
посљедицу је имало да је скоро трећина тадашње територије Републике 
Српске окупирана од стране непријатељске војске, односно остварени 
су циљеви које муслимани и Хрвати нису могли остварити током свих 
претходних година рата. 

Свакако једна од најтежих посљедица је губитак људских 
живота, а током бомбардовања страдали су како војници тако и цивили 
који су били жртве напада овог војног савеза. Наравно, треба нагласити 
да нико од извршилаца никада није одговарао за ова недјела, а 
погинули цивили сматрани су такозваном колатералном штетом. 

Иако је протекло више од 20 година, ни до данас није егзактно утврђен 
број страдалих и посљедице које је НАТО бомбардовање оставило на 
Републику Српску. Ово произлази из чињенице да не постоје потпуни и 
систематизовани подаци који би били полазна основа за утврђивање 

                                                 
23 Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990–1995, 
Volume I, Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis, 
Washington, DC, May 2002, стр. 379. 
24http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Pages/1997/October%201997/109
7deliberate.aspx, посјећено 2. мартa 2018. 
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тачног броја страдалих. Посебно треба истаћи да су, усљед дејства 
НАТО авијације и крстарећих ракета по радио-релејними ПТТ 
предајницима, везе и комуникације биле покидане, а самим тим са 
терена нису добијане тачне и прецизне информације. 

Треба имати у виду и чињеницу да је за вријеме НАТО 
бомбардовања услиједила општа офанзива муслиманских и хрватских 
јединица на цијелу Републику Српску, што је за посљедицу имало 
ширење опште панике, страдање и расељавање становништва, а и 
повлачење војске, те је због тога било скоро немогуће водити прецизне 
евиденције о броју жртава. 

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, 
ратних злочина и тражење несталих лица као посљедица бомбардовања 
живот је изгубило седам цивила, а њих 21 је рањено. Такође, погинуло 
је и 46 војника и пет припадника радне обавезе, а рањено их је 98. Број 
жртава је несумњиво већи, али овдје су побројане само жртве за које 
постоји комплетна документација. 

Материјална штета која је причињена Републици Српској је 
вишемилионска, те је упитно колико ће времена бити потребно да се 
санирају посљедице ове агресије. Наиме, илустрације ради, треба 
истаћи да су на мети НАТО бомбардера били репетитори, мостови, 
привредни, електропривредни, стамбени објекти и све остало што се 
нашло на путу НАТО бомби. Нису биле поштеђене ни школе и 
болнице. Како би се могло увидјети о коликој штети се ради, као 
примјер може се поменути општина Фоча на чијем подручју су 
порушени сви мостови. 

Ипак, можда и највећа посљедица по Републику Српску и њено 
становништво настала је због употребе муниције са осиромашеним 
уранијумом. 

ПОСЉЕДИЦЕ УПОТРЕБЕ МУНИЦИЈЕ СА 
ОСИРОМАШЕНИМ УРАНИЈУМОМ 

Осиромашени уранијум, са медицинске тачке гледишта, је 
нешто што не би требало доказивати јер евалуација пацијената који 
обољевају и умиру од малигних болести на бомбардованим 
подручјима, а чији је пораст необјашњив било каквим другим узроком, 
је нешто што траје без обзира на то што се на сваки начин покушава 
минимизовати, банализовати или чак парадоксално и цинично 
прогласити узнемиравањем починиоца. То би, са психолошког 
становишта, могло бити објашњење продужене медијске сатанизације 
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српског народа и опстанка политике уцјењивања и условљавања са 
којом се суочавамо и данас. 

Сумња да НАТО снаге у бомбардовању Републике Српске 
користе осиромашени уранијум изнесена је већ у току самог 
бомбардовања. Ипак, представници НАТО-а о овоме су ћутали. 
Амерички званичници чак су тврдили да осиромашени уранијум не 
представља опасност по здравље људи, јер „не емитује више радијације 
од старог телевизора у боји”. Ипак, признање да је овакво оружје 
„потенцијално опасно због своје токсичности и радиоактивности”, 
Американци су изрекли послије инцидента на ненастањеном јапанском 
острву Торишима, када су крајем 1995. и почетком 1996. године 
маринци „грешком” испалили 1.520 метака са осиромашеним 
уранијумом.25 

Коришћење оваквих средстава ратовања забрањено је 
Међународним уговорима, укључујући и Хашке конвенције из 1899. и 
1907. године, Женевске конвенције из 1925. и 1949. године, те 
Нирнбершку повељу из 1945. године. Употреба касетних бомби и 
оружја са осиромашеним уранијумом, такође, представља повреду 
Протокола 1 придодатог Женевској конвенцији (1977). 

Прије било какве анализе посљедица коришћења муниције са 
осиромашеним уранијумом битно је истаћи његове основне 
карактеристике и штетност по људско здравље. Осиромашени уранијум 
улази у организам инхалацијом, ингестијом и апсорпцијом преко 
отворених рана. Растворљив је у води, те може бити транспортован 
кроз организам, узрокујући прекиде и јонизацију молекула, 
уништавање протеина, ензима, РНК, као и оштећења ДНК, која 
укључују ломове двоструких ланаца. С обзиром на то да може проћи 
кроз плаценту, узрокује оштећење радиосензитивних ткива фетуса. 
Остали ефекти осиромашеног уранијума укључују емоционалне и 
менталне проблеме, замор, губитак контроле екскреције и бројне 
облике канцера. Осиромашени уранијум представља опасност по 
здравље, јер се парентералним уласком у екстрацелуларну течност 
инкорпира у циљна мјеста – скелет и бубреге.26 

Потврда о коришћењу муниције са осиромашеним уранијумом 
приликом бомбардовања Републике Српске званично је објелодањена у 

                                                 
25 http://www.nin.co.rs/arhiva/2452/3.html, посјећено 13. априла 2016. године. 
26 А. Duraković, Statement of Dr. Asaf Duraković, Chief of Nuclear Medicine, on 
the Medical Implications of Depleted Uranium, International Action Organization, 
2005. 
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извјештају Експертског тима УНЕП-а – Програма Уједињених нација за 
животну околину (енг. United Nations Environment Programme) из маја 
2003. године.27 Стручњаци УНЕП-а у периоду од 12. до 24. октобра 
2002. године пронашли су јасне трагове осиромашеног уранијума на 
три локације: на локацији некадашњег објекта за поправку тенкова у 
Хаџићима, некадашњег складишта муниције, такође у Хаџићима, те 
касарне и складишта артиљеријског наоружања у Хан Пијеску.28  

У извјештају је наведено и сљедеће: „На тим локацијама 
пронађени су јасни и недвосмислени налази радиоактивних зрна или 
тачака контаминације на тлу и у земљи; на једној од ових локација 
утврђена је и контаминација воде, на двије контаминација ваздуха, а 
на три контаминација у узорцима флоре”.29 Такође, наводи се и то да 
је: „Пронађено скоро 300 тачака контаминације, већина на локацији 
објекта за поправку тенкова у Хаџићима”.30 Истакнуто је и да је 
могуће да постоји још тачака контаминације изван истражених 
локација, али да је, због опасности од мина и неексплодиране муниције, 
истраживање било прилично ограничено.31 

У својим закључцима, тим УНЕП-а истиче да је на три локације 
јасно измјерена контаминација осиромашеним уранијумом, чиме је 
потврђена ранија употреба муниције са осиромашеним уранијумом, те 
да су се ове локације поклопиле са потврђеним координатама НАТО-
а.32 

Да је опасност од радијације реална потврђују и тврдње о смрти 
италијанских припадника СФОР-а од леукемије (али и војника из 
других земаља), о чему су подаци штуро изношени у јавност, што је 
довело до спомињања такозваног „Балканског синдрома”.33 

Министарство одбране Италије поводом овог случаја 
формирало је посебну комисију 2000. године са задатком да испита 
случајеве обољевања италијанских војника од малигних болести. Ова 
комисија истражила је 30 случајева обољелих војника у периоду од 

                                                 
27 Depleted Uranium in Bosnia and Herzegovina – Post-Conflict Environmental 
Assessment, Revised edition: May 2003. 
28 Исто, стр. 39. 
29 Исто. 
30 Исто, стр. 41. 
31 Исто. 
32 Исто, стр. 53. 
33 http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20021126/bih03.asp, посјећено 13. априла 
2016. 
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1995. до 2000. године, те је утврдила да је 21 био ангажован на Балкану, 
од чега је шест војника преминуло.34 

Када су у питању истраживања о узрочно-посљедичној вези 
НАТО бомбардовања са порастом обољења од рака, овом тематиком у 
Републици Српској најозбиљније се бавила др Славица Јовановић и то 
кроз истраживања која се односе на становнике општине Хаџићи који 
су избјегли на подручје Братунца. 

На основу параметара који су употребљивани у овим радовима 
изведно је више закључака: 

- Стопа смртности становника из Хаџића је око 2,2 пута већа од 
укупне стопе смртности у општини Братунац; 

- Стопа смртности становника Хаџића је око 4 пута већа од 
стопе смртности домицилног становништва; 

- Стопа смртности становника Хаџића је око 2,5 пута већа од 
стопе смртности осталих избјеглица; 

- Удио карцинома знатан је у укупној смртности, а нешто је 
већи код становништва из Хаџића у односу на остале категорије 
становништва.35 

Јавности је познат и случај Слађане Шаренац, која се послије 
бомбардовања, као седмогодишња дјевојчица, играла у кратеру бомбе. 
Најприје су јој отпали нокти на рукама и ногама, а потом су се појавили 
и неки други здравствени проблеми због чега је једно вријеме провела 
на Војномедицинској академији у Београду.36 

Поред становника Хаџића, посљедице НАТО бомбардовања 
трпјели су и још увијек трпе и грађани из других општина Републике 
Српске. 

Тако су и у Добоју здравствени радници Опште болнице 
упозорили на нагли пораст смртности пацијената и канцерогених 
обољења. Истраживањем, које су обавили љекари Одјељења ОРЛ, 

                                                 
34 Health aspects of the Balkans  DU crisis: the Italian experience, Report, 
Rappresentanza permanente D`Italia presso il Consiglio Atlantico, 30. januar 2001. 
35 Прим. др С. Јовановић, „Морталитет код расељених лица са подручја 
општине Хаџићи и других општина Сарајевске регије у периоду 1996–2000. 
године” и „Удио карцинома у стопи смртности код расељених лица са 
подручја општине Хаџићи у периоду 1996–2000. године”. 
36 http://www.glassrpske.com/drustvo/panorama/Karcinom-kosi-
stanovnike/lat/115038.html, посјећено 1. априла 2016. 
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установљено је да су обољења од карцинома коже лица и врата 
повећана за два и по пута у односу на предратни период. Третирани су 
пацијенти са подручја Добоја, Озрена, али и избјеглице из Сарајева које 
су се након рата настаниле на овом и подручју Посавине. На Одјељењу 
урологије, такође је посљедњих година 50% болесника са малигним 
обољењима, што указује на могућност одложеног дјеловања појачане 
радијације.37 О случајевима обољења на подручју Добоја непосредно 
послије рата говори и примјер Одјељења за инфективне болести „Свети 
апостол Лука” гдје је у двије посљератне године примљено више 
пацијената него у претходних 35 година.38 

Такође, према подацима из Опште болнице Србиње, у овој 
здравственој установи је током 2000. године болнички лијечено 6.110 
пацијената, а од тога њих 328 са дијагнозом малигнитета, што чини 
5,37% од укупног броја лијечених, док је, илустрације ради, 1991. 
године од 13.654 лијечена пацијента њих 139 или 1,01% имало 
дијагнозу малигнитета.39 

Број умрлих од карцинома (тумора) у Републици Српској према 
подацима Републичког завода за статистику у сталном је порасту.40 

Табела 1: Подаци о броју умрлих од карцинома у Републици Српској у 
периоду 1998–2014. године (Извор: Републички завод за статистику) 

Година Број умрлих 

1998. 1.888 
1999. 1.921 
2000. 2.126 
2001. 2.256 
2002. 2.129 
2003. 2.411 
2004. 2.330 

                                                 
37http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:451917-RS:-Uranium-ubija-
odlozeno, посјећено 13. априла 2016. 
38 http://www.nin.co.rs/arhiva/2452/3.html, посјећено 13. априла 2016. 
39 Допис Опште болнице Србиње Анкетној комисији Народне скупштине 
Републике Српске, 01-73 од 18. фебруара 2001. 
40 Статистички годишњак Републике Српске за 2009, Републички завод за 
статистику Републике Српске, децембар 2009, стр. 80-81 и Статистички 
годишњак Републике Српске за 2015, Републички завод за статистику 
Републике Српске, новембар 2015, стр. 79. 
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Година Број умрлих 

2005. 2.653 
2006. 2.371 
2007. 2.733 
2008. 2.733 
2009. 2.822 

2010. 2.700 
2011. 2.802 
2012. 2.937 
2013. 3.090 
2014. 3.154 

Наведени подаци презентовани су и у Билтенима ЈЗУ Института 
за јавно здравство Републике Српске за период 2005–2014. године.41 

Из ових података видљиво је да се годишњи број смртних 
случајева који су посљедица малигних обољења у Републици Српској у 
2014. години у односу на 1998. годину повећао за 1.266, или преко 67%. 

С обзиром на то да се овај број у 2014. години повећао за 1.518 
лица, евидентно је да се број умрлих од рака повећао за преко 92%. 

Према подацима ЈЗУ Института за јавно здравство Републике 
Српске за период 2001–2014. године,42 удио смртности од малигних 
обољења у укупној смртности становништва у 2001. години износио је 
16,8%, а у 2014. години 21,9%. 

Из свега овога може се закључити да стопа смртности и број 
лица која умиру од малигних обољења у Републици Српској 
константно расте, иако број становника опада (миграције, смањен 
наталитет), што, како упозоравају стручњаци, може да буде посљедица 
бомбардовања Републике Српске муницијом са осиромашеним 
уранијумом. 

 

 

 

                                                 
41 Здравствено стање становништва Републике Српске, билтени од 2005. до 
2014. године, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске. 
42 Исто. 
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ЗАКЉУЧАК 

Од почетка сукоба у Босни и Херцеговини НАТО се отворено 
ставио на муслиманско-хрватску страну. Бомбардовање Републике 
Српске од стране НАТО-а у оквиру операције „Намјерна сила” трајало 
је, са краћим прекидима, 16 дана. Поред дејстава НАТО авијације, 
истовремено су дејствовале и Снаге за брзо дејство са положаја на 
Игману, а испаљено је и 13 пројектила типа „томахавк”. 

Повод за највећу војну операцију у Европи од Другог свјетског 
рата био је најмање битан. Ипак, као конкретан повод употријебљен је 
никада до краја разјашњен инцидент на сарајевској пијаци „Маркале”. 

Силина и снага, те број држава учесница у нападима које је 
НАТО предузео против Републике Српске, говоре у прилог тези да је 
операција била унапријед смишљена, те да је за њен почетак био 
потребан било какав повод којим би се оправдала у очима свјетске 
јавности. 

С тим у вези, упоредо са бомбардовањем вођена је и невиђена 
медијска кампања сатанизовања Војске Републике Српске и српског 
народа у цјелини. 

У нападима на Републику Српску употријебљени су 
најсавременији типови оруђа и оружја, што је нанијело немјерљиву 
вишемилионску материјалну штету. 

Ипак, највеће посљедице које је ова кампања произвела су 
људске жртве. Поред војних објеката, гађани су и цивилни циљеви, што 
је за посљедицу имало велики број страдалих недужних цивила, међу 
којима је било и дјеце. 

Поред директних посљедица које су НАТО напади имали на 
Републику Српску, треба нагласити и индиректне посљедице које је ова 
акција изазвала. 

Прва од њих је омогућавање немјерљиве предности 
муслиманским и хрватским јединицама које су кренуле у општу 
офанзиву, што је за посљедицу имало губљење великог дијела 
територије под контролом Војске Републике Српске, а све ово довело је 
до масовног прогона српског становништва са окупираних дијелова 
територије Републике Српске. 

Друга, можда још и тежа индиректна посљедица по становнике 
Републике Српске огледа се у угрожености њиховог здравља усљед 
употребе муниције са осиромашеним уранијумом. Нажалост, о овој 
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проблематици још увијек се не говори довољно, те никада нису до краја 
утврђене све штетне посљедице које осиромашени уранијум изазива. 

Имајући у виду чињеницу да је за распад уранијума потребно 
више милијарди година, евидентно је да ће и будуће генерације трпјети 
посљедице изазване овом „миротворном” операцијом. 
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SUMMARY 
 
 

KOSOVO AND METOHIJA - SERBIAN STRATEGY 
 

Siniša Borović 
 

Summary: The fate of Kosovo and Metohija, in all historical epochs as well 
as today, largely determines the fate of the Serbian state and the Serbian 
people. This is not a myth, but the essence of Serbian faith, struggle, justice, 
morals and the existence of Serbs in Serbian historical areas. The paper em-
phasizes the need and proposes the way of developing a clear and long-term 
strategy for restoring the sovereignty of the Republic of Serbia over its prov-
ince Kosovo and Metohija (KiM). In basics assumptions, the present state, as 
well as the causes and consequences that led to it, are presented in real 
terms. With a brief overview of the indisputable historical facts, it has been 
demonstrated what happened in KiM and in relation to KiM in all the epochs 
since these areas were inhabited. The legal bases and political facts for 
achieving the sovereignty of the Republic of Serbia over its province KiM 
have been explicitly and unequivocally based on relevant documents. On this 
basis, the positions were set for the preparation of the Serbian state for the 
reintegration of KiM and the restoration of its sovereignty. Based on the 
study of positions of competent Serbian representatives from KiM, the pro-
posals of KiM status have been elaborated to the final solution: for the north 
of KiM, the central part of KiM, the Community of Serb municipalities and 
the status of the Serbian Orthodox Church. In function of drafting the Ser-
bian strategy for KiM that would help the current Serbian leadership, a sur-
vey was conducted using the Delphi method for the strategic prediction on a 
sample of 532 students and citizens and 17 experts for security, strategy, 
politics and decision making. After the second round of results processing, 
the views of experts and respondents were harmonized and alternatives and 
criteria for decision making were defined. On this basis, a model for multi-
criteria decision making, optimization and ranking of alternatives was 
created. By choosing and applying methods and software for multiatributive 
decision-making, an optimal compromise solution has been obtained. After 
evaluating the stability, efficiency and location of the proposed decision in 
the coordinate system, based on three acceptable alternatives, an optimal 
compromise solution and a framework were proposed for the development 
of the Serbian strategy for Kosovo and its implementation. 
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UNFOUNDED OPPOSING OPINIONS REGARDING THE 
NATO AGGRESSION AGAINST FR YUGOSLAVIA IN 1999 

 
Božidar Forca 

Radomir Kovačević 
Jasmina Andrić 

 
Summary: The dissolution of the former SFR Yugoslavia, which was not 
completed on the territory of the Republic of Serbia, took place in the civil 
war, the peaceful dissolution of certain republics and the NATO aggression 
against FR Yugoslavia in 1999. For various, above all, pragmatic reasons, 
NATO aggression on FR Yugoslavia abounds with opposing opinions, 
among which two of them stand out. The first is the so-called dilemma 
whether it is an aggression or a humanitarian intervention. Another example 
of conflicting opinions that can be found in the literature is the controversy 
regarding the use of depleted uranium ammunition by NATO forces. This 
paper is an attempt to scientifically prove that the aforementioned controver-
sies are unnecessary, that the NATO military intervention against FR Yugos-
lavia is a classic example of aggression, and that the use of depleted uranium 
ammunition is contrary to international conventions and causes very harmful 
consequences for human health and environment. The paper was created as a 
product of separate researches undertaken by the co-authors of the text, with-
in the functions they performed during and after the NATO aggression 
against FR Yugoslavia in 1999. The starting hypothesis is the following: 
International law applies as much as the great power permits it. The three 
elaboration hypotheses are: 1) Insisting on justice and law is necessary for 
the sake of experience; 2) Insisting on justice and law is necessary for the 
sake of history; and 3) Insisting on law and justice is necessary for the sake 
of truth. 
 
Key words: NATO, FR Yugoslavia, aggression, depleted uranium. 
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DELAYED EFFECTS OF DEPLETED URANIUM USED IN 
MODERN NUCLEAR WARS 

 
Svetlana S. Žunić 
Ljubiša M. Rakić 

 
Summary: The use of nuclear weapons began in the middle of the twentieth 
century and continues to the present. The first nuclear bombs were thrown to 
large cities in Japan in 1945. In a nuclear bomb that was thrown at 
Hiroshima, charging was about 35 kg U-235, and in a bomb thrown at 
Nagasaki it was about 6.5 kg Pu-239. These highly fission-prone 
radionuclides have led to the immediate release of an enormous amount of 
energy, which, mainly with its blast effect, but also with thermal and 
radiation effects, resulted in catastrophic destructive consequences in the 
environment, the destruction of buildings and the death of hundreds of 
thousands of people. Those who survived faced serious consequences of 
chronic radiation disease for many years after a nuclear blitzkrieg. 
Unfortunately, medical knowledge about the effects of nuclear weapons on 
human health was acquired prospectively, and a human population was a 
part of the in vivo experiment. Today, nuclear forensics is aimed at detecting 
a possible terrorist act in which nuclear missiles were used. However, 
although there is scientifically substantiated knowledge about the terrifying 
effects on nature and human health caused by the use of depleted uranium in 
nuclear weapons, starting from 1990, an extraordinary politicization and the 
embargo on the information that has been going on for three decades, blurred 
the knowledge about the real dangers and irreversible changes within the 
unity of the lithosphere-atmosphere-ionosphere and biosphere. Repeated 
contamination of geographically nearby territories (the Persian Gulf and the 
Balkans) with depleted uranium allows continuous exposure of both natural 
resources and the population to low doses of ionizing radiation, which is 
basically in vivo Petkau effect. The Petkau effect in vivo is one of the 
delayed effects of the application of nuclear projectiles with depleted 
uranium. It is manifested by an increase in the cytotoxic effect and the lesion 
of the cells and tissues of the living systems, although over time there is a 
decrease in radiation. We entered the final phase of a global and 
comprehensive war that began with the use of nuclear projectiles having 
high destructive power, and continued with the use of ammunition with 
depleted uranium penetrators over the past thirty years. The characteristic of 
this war is the transformation of the “power of the weak” into the 
unpredictable and insufficiently known, endlessly mighty power of the 
nature that has been aroused by destroying of all natural resources that are at 
the same time the condition of life sustainability. In addition to suffering of 
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the targeted countries, for the first time in history, the natural disasters are 
being induced in the aggressor countries. Although the targets on the ground 
were bombarded, water, air, food chain were also contaminated. The 
atmosphere was at first a military tool, but we are witnessing it becoming a 
weapon of nature, with unknown powers and consequences for life on Earth. 
 
Key words: depleted uranium, chemical war, radiogenotoxic agent, Petkau 
effect, embargo on information. 

 
 

REGIONAL POLLUTION OF THE BALKANS WITH PERSIS-
TENT ORGANIC COMPOUNDS IN 1999 

 
Zorka Vukmirović 

Miroslava Unkašević 
Ivana Tošić 

 
Summary: The disturbing data on the health consequences that occurred in 
the population of the Republic of Serbia over the past 19 years, especially in 
children and young people population under the age of 19, have led to a 
growing public interest in research of radiological and chemical pollution of 
the environment during the NATO bombing of the Republic of Serbia. The 
state authorities reacted to this, accepting, for the first time, the proposal of 
independent experts to start a project on this topic through the Inter-Sectoral 
Coordinating Body, which is planned to be established by the Ministry of 
Environmental Protection, the Ministry of Health and the Ministry of De-
fense. There is no doubt that the use of depleted uranium ammunition in 
Kosovo and Metohija and southern Serbia represents the greatest risk to the 
health of inhabitants in the areas of operations, as well as at greater distances 
from them, due to the transfer of uranium particles by the wind, the transport 
of soluble forms of uranium salts by watercourses and their accumulations in 
underground water. The public is not sufficiently informed about the conse-
quences of the destruction of oil refineries in Novi Sad and Pančevo, Petro-
hemija and the Nitrogen Fertilizer Factory in Pančevo, the Arms Industries 
in Baric, Lučani and Valjevo, as well as large transformer stations with pyra-
len in Kragujevac, Bor, Resnik, Kolubara, Bežanijska Kosa and in other 
locations. At the same time, the bombing of large chemical sources is a proof 
of the intent to provoke revolt against the current authorities in Serbia, re-
gardless of the long term threat to health and the environment in the Balkans. 
This paper will show that the NATO leaders were aware of the harmfulness 
of the presence of these adverse substances in the environment because, 
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years before that, their characteristics were studied in the Committee on the 
Challenges of Modern Society (NATO/CCMS). 
 
Key words: NATO, dioxins, furans, pyralen, benzo (a) pyrene. 

 
 

CHEMICAL CONTAMINATION WITH PYRALEN IN SERBIA 
CAUSED BY THE NATO AGGRESSION AGAINST 

FR YUGOSLAVIA 

 
Mirjana Anđelković Lukić 

 
Summary: In addition to direct damages caused by explosions of dropped 
bombs and rockets, a specific war was being waged on the territory of the 
FR Yugoslavia, which, according to its effects, was a chemical war. The 
NATO did not directly use chemical weapons in the attack on our country, 
chemical agents for example, because they were banned by international 
conventions, but by bombing of defined targets – power transformation sta-
tions, industrial plants and storages of chemical raw materials, as well as by 
burning of oil reservoirs, it indirectly caused effects, by their consequences, 
very similar to effects of the chemical war, that is, as if it had used chemical 
agents. The great danger to the environment and health of the Serbian popu-
lation was using the destructive bombs against electro-systems and power 
transformation stations from which the power transformation station oil, 
pyralen, was spilled. Very dangerous to the health of the population with 
long-lasting consequences are pyralen fires on power transformation sta-
tions. Pyralen oils are genotoxic and should not be spilled into the environ-
ment under any excuse. Pyralen fires cause casualties in near and far future, 
depending on the amount of cumulative genotoxins in the organism and the 
amount of released genotoxins uncontrolledly dispersed in the environment. 
 
Key words: NATO, aggression, FR Yugoslavia, pyralen, chemical war, envi-
ronment, health of the population. 
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RADIOLOGICAL CONTAMINATION OF FR YUGOSLAVIA 
(SERBIA) IN NATO AGGRESSION IN 1999  OUR ETERNAL 

CONCERN AND OBLIGATION 

 
Slobodan Petković 

 
Summary: As an expert in the field that is considered in this paper, but also 
as a direct witness to the events that led to radiological contamination of the 
FR of Yugoslavia (Serbia), the author points out the consequences of the use 
of ammunition with depleted uranium by NATO during the aggression 
against FR Yugoslavia in 1999. There are very reliable data on the 
hematotoxicity and radiotoxicity of depleted uranium. In addition to causing 
significant harmful effects on the health of the population and the 
environment of our country, the use of depleted uranium ammunition was a 
violation of the basic principles of international humanitarian law, but also a 
crime against humanity due to long-term radiological contamination, 
ecological disasters and threats to the health of the civilian population during 
and after the aggression. Pointing to the fact that there is still much more to 
be done in order to fully understand the harmful effects of depleted uranium 
on the health of the population and the environment of our country, the 
proposal of the measures that need to be taken bearing in mind the possible 
consequences of depleted uranium in contaminated areas over a longer 
period of time, is presented in the paper. 
 
Key words: NATO aggression, depleted uranium, radiological 
contamination, bombing, FR Yugoslavia, radioactive radiation, health 
civilian population, environment, harmful consequences. 

 
 

REVIEW OF VIOLATIONS OF THE RULES OF INTERNA-
TIONAL LAW OF ARMED CONFLICT IN THE AGGRES-
SION AGAINST FR YUGOSLAVIA IN 1999 - THE CONSE-

QUENCES AFTER NINETEEN YEARS 
 

Vladan Jončić 
Miloš Jončić 

 
Summary: NATO aggression against FR Yugoslavia in 1999 is a typical 
example of serious violations of all relevant norms of international law. A 
significant number of ius cogens norms have been violated, and especially 
by using prohibited methods during the conduct of NATO military opera-
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tions, war crimes have been committed by NATO aviation: crimes against 
peace, war crimes and crimes against humanity. During the war, the rules on 
the protection of civilians and civilian objects guaranteed by the Geneva 
Conventions of 1949 (IV Geneva Convention) and almost all rules of inter-
national law of armed conflict guaranteed by international conventions and 
customary international law were severely violated. The provisions that pro-
tect journalists, women, children, civilian objects, objects on which the sur-
vival of the civilian population depends, facilities that international law 
guarantees protection, have been violated; hospitals and hospital transport 
were attacked. A number of human rights rules have been violated, such as 
the right to life, the right to free development and the management of natural 
resources, freedom of movement, the rights of the child, etc. The use of 
weapons with depleted uranium and the bombardment of civilian objects 
containing hazardous substances (Pancevo Refinery, etc.) have caused con-
sequences with the effects similar to those of chemical weapons. This has led 
to violation of human rights of the third generation, such as the right to a 
healthy environment. The huge destruction of the infrastructure caused 
enormous material damage from which the bombed territory of the FR 
Yugoslavia will not be quickly and easily recovered. The consequences are 
still unimaginable and the question is whether they will ever be completely 
reviewed and analyzed. 
 
Key words: NATO, aggression, FR Yugoslavia, international law, armed 
conflicts, human rights, war crimes, Geneva Conventions. 

 
 

CONSEQUENCES OF NATO BOMBING 
OF REPUBLIC OF SRPSKA 

 
Milorad Kojić 
Viktor Nuždić 

Dario Novković 
 

Summary: Although more than two decades have passed since NATO 
bombing of Republic of Srpska, until recently there was no significant 
research that would cover all segments of these events. For this reason, the 
Republic Center for War Research, War Crimes and Searching for Missing 
Persons dealt with the issue of NATO participation in the war in Bosnia and 
Herzegovina, with the aim of making such a research a modest contribution 
to clarifying the truth about what really happened in war in Bosnia and 
Herzegovina, in order to change the image of the Serb people as the sole 
culprit for the war in Bosnia and Herzegovina. For the purpose of this re-
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search, first source resources were used, which were created during the 
operation of the Armed Forces of the Republic of Srpska and the Ministry of 
Internal Affairs of the Republic of Srpska, the documents of the Republic 
Institute for Statistics, the Institute for Public Health of the Republic of 
Srpska, as well as the archives of the Radiotelevision of the Republic of 
Srpska and respectively relevant domestic and foreign literature. The 
research found that multiple consequences have been inflicted to the 
Republic of Srpska in terms of human losses, both civilian and military, 
huge material destruction, support to enemy units, and the most serious 
consequence is endangering the population's health due to the use of 
depleted uranium ammunition. From all of the above, it is concluded that the 
NATO has greatly influenced the outcome of the war in Bosnia and 
Herzegovina in a manner that it openly put itself to the disposal to one of the 
warring parties. 
 
Key words: NATO, Deliberate Force, bombing, Republic of Srpska, depleted 
uranium. 
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РЕЗЮМЕ 
 
 

КОСОВО И МЕТОХИЯ - СЕРБСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
 

Синиша Борович 
 
Сжато: Судьба Косово и Метохия во всех исторических эпохах даже 
до сегодняшнего дня определяет судьбу сербскому государству и 
сербскому народу. Это не миф но сущность сербской веры, борьбы, 
правды, морали и существование сербов на  сербской исторической 
территории.Научная работа подчеркивает нужность и способ 
постройки ясной и долгосрочной стратегии, как бы вернулся 
суверенитет Республики Сербии над своим автономным краем Косово 
и Метохия (КиМ).Реально показана сегодняшняя ситуация с причинами 
и результатами ими производящими.С историческими фактами 
показано и что случилось на КиМ в связи с КиМ во всех эпохах.На 
основании  действующих документов выполнены правовые основания 
и политические факты для выполнения суверенитета Республики 
Сербии над своим автономным краем КиМ.  На этом основании 
выполнены положения для подготовки государства Сербии для 
реинтеграции КиМ и обновления суверенитета.На основании 
исследования позиций сербских представителей за КиМ разработаны 
предлоги  статуса КиМ до конечнего решения: за север КиМ, за 
центральную часть КиМ, Общество сербских общин и статус Сербской 
православной церкви. В функции изготовления предлога сербской 
стратегии для КиМ  ,который бы помог действующему сербскому 
руководству, выполнено исследование с помощью ДЕЛФИ метода на 
образцу 532 студента и  гражданина и 17 экспертов для безопасности, 
сратегии, политикии решимость.После второго круга результатов 
установлены позиции эксператов и следователей и определены 
критерии для решимости альтернатив. Появилась модель с множеством 
критерия для решимости,оптимизм и варианты.Выбором и примнением 
метода и софтвера для   решимости и получено оптимальное 
решение.После оценки стабильности, эффективности и места 
предложеного решения в координатной системы, на основании 3 
возможного предложения, однозначно предложено оптимальное 
компромиссное решение и предложена разработка сербской стратегии 
для КиМ и планировка его осуществления. 
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Ключевые слова:  Косово и Метохия, сербская стратегия переходящее 
решение, сербские святыни, альтернативы, критерии, оптимизм с 
нескоькими критериами, ранг, порядок,оптимальное решение, 
податель решения. 
 

 
НЕОСНОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ  В СВЯЗИ С НАТО  АГРЕССИЕЙ НА СР 
ЮГОСЛАВИЮ В 1999 ГОДУ 

 
Божидар Форца 

Радомир Ковачевич 
Ясмина Андрич 

 
Сжато: Распад  бывшей СФР Югославии не окончен на территории 
Республики Сербии выполнялся в гражданской войне мирным 
отцеплением некоторых республик  с НАТО агрессией на СР 
Югославию в 1999 году. По разным прагматическим причинам о НАТО 
агрессии на СР Югославию существуют разные противоположные 
положения где выделяются два. Первое положение представляет 
дилемму,идет ли речь о агрессии или о гумманитарной помощи.Другой 
пример столкновения мнения присуствует в литературе и представляет 
противоположность в связи с боеприпасами с обедненым ураном со 
стороны НАТО.Данная работа представляет попытку научным путем 
доказать,что конфликты не нужны,т.е.военное вмешательство НАТО на 
СР Югославию классичесский пример агрессии,и пользование таких 
боеприпасов урана в сопротивленнии с международной конвенцией, 
вызывает вредные последствия на здоровье и среду людей.Работа 
появилась, как произведение отдельных исследователей текста 
связаных с функциями во время НАТО агрессии на СР Югославию в 
1999 г. Начинающий гипотез: Международное право относится  до того 
сколько позволяют большие силы. Три разработанных гипотеза 
представляют : 1) Стараться на правде и и праве по опыту, 2) Стараться 
на праве и правде из-за истории, 3) Стараться на праве и правде нужно 
ради истины. 
 
Ключевые слова: НАТО, СР Югославия, агрессия, обедненный уран. 
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ОТЛОЖЕНЫ  ЭФФЕКТЫ  ОБЕДННЕНОГО  УРАНИУМА,  
ПОЛЬЗОВАННОГО  В СОВРЕМЕННЫХ  ЯДЕРНЫХ  

ВОЙНАХ 

 
Светлана С. Жунич 
Любиша М. Ракич 

 
Сжато: Употребление ядерного оружия началось в половине 
двадцатого века и продолжается до сегодняшнего дня.Первые ядерные 
бомбы брошены на большие города в Японии в 1945 году. В ядерной 
бомбе, брошенной на Хиросиму находилось пополнение около 35 кг U 
-235, а в бомбе брошенной на  Нагасаки около 6,5 кг  Pu -239. Данны 
высокофиссионы радионуклиды привели до моментального 
освобождения огромного количества энергии, которая по своему 
эффекту но и по термальному  радиационному действию привела до 
катастрофальных деструктивных последствий к окружающей среде, к  
уничтожению строительства и смерти сто тысячи людей.Люди, 
переживающие ядерный blietzkrieg натолкнулись с тяжелыми 
последствиями хронической радиационной болезни. К сожалению, 
медицинские сознания о действии ядерного оружия на здоровье людей 
приобретались проспективно, а население  было часть эксперимента in 
vivo. Сегодня актуальны форензика  ядерного удара с целью детекции 
возможного теракта с пользованием ядерньх проектилов. Несмотря на 
то , что существует научное доказательство о сознании и ужасающих 
эффектов на природу и здоровье при употреблении обедненного 
ураниума в ядерном вооружении, начиная с 1990 года,чрезвычайней 
политизизацией и эмбаргом на информации, которые продолжаются 
три десятилетия, очень неясные  сознания о реальных опасностьях и 
иреверзибильных изменений внутры  единства литосферы-атмосферы-
ионосферы и биосферы. Повторительная контаминация географических 
соседних территорий (Персидский залив и Балканы)  с обедненным 
ураниумом позволяет контаминиованное выложение природных 
ресурсов, а так же и присуствие в маленьких дозах иониозирующего 
излучения, т.е. в основании in vivo Петкау  эффект. Петкау эффект  in 
vivo  представляет один из отложенных эффектов применения адерного 
проектила с обедненным ураниумом.Проявляется повышением 
цитотоксического эффекта и лезии ячейки живих организмов, но по 
времени происходит унижение радиации.Мы вошли в окончательную 
фазу глобальной и всеохваченной войны, начинающей  пользованием 
ядерного проектила большого разорительного действия, а продолжен 
пользованием боеприпасов с пенетраторами обедненного ураниума в 
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течение последних тридцатилетий. Характеристика данной войны 
представляет трансформацию „силы слабого“ 
в непредвидимую и недоволно известную сильную силу природы, 
побуждену уничтожением всех прородных ресурсoв, одноврменно всех 
условий одержания жизни.Кроме уничтожения стран, первый раз в 
жизни природные катастрофы охватывают и страны агресора. 
Бомбардированы цели на земли, но контаминирована вода,воздух и вся 
цепь питания.Сперва атмосфера была военное орудие, а мы 
свидетелями, как она существует оружием природы, незнакомой силы  
и последствием на жизнь  Земли. 
 
Ключевые слова: обедненный ураниум, химическая война, 
радиогенотоксичный агенс,Петкау эффект,эмбарго на информации. 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ   ЗАГРЯЗНЕНИЕ  БАЛКАНАХ  С  
ПОСТОЯННЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ  ВЕЩЕСТВАМИ  В  

1999  ГОДУ 

 
Зорка Вукмирович 

Мирослава Ункашевич 
Ивана Тишич 

 
Сжато: Порозительные данные о здравохранительных последствиях у 
населений Республики Сербии в последних 19 лет, особенно у детей и 
молодежи возраста ниже 19 лет, привели в сферу интереса 
общественности исследования радиологического и химического  
загрязнения окружающей среды во время НАТО бомбардировки 
Республики Сербии. На это реагировали государственные органы 
принимая первый раз предлог независимых  экспертов, как бы 
подвинуть проект на данную тему через Межведомство 
координационного органа, которого совместно создают Министерство 
защиты окружающей среды,Министерство здоровья и Министерство 
обороны. Пользование боеприпасов с обедненным ураниумом на 
Косово и Метохии и юге Сербии представляет большой риск на 
здоровье населений в зонах действия и в других больших расстояниях, 
из-за  переноса частиц ураниума ветром, потом транспорта 
растворимых форм соли ураниума водотечениями и аккумуляции в 
подземных вод. Общественность еще довольно не  ознакомлена с 
следствиями разорения рафинировочного завода в Новом Саде и 
Панчево ,Петрохимии и Фабрики азотного удобрения в 
Панчево,Определенные промышленности в Бариче, Лучанах в Валево, 
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а так же и больших трансформаторах с пираленом в Крагуеваце, 
Боре,Реснике,Колубаре, Бежанийской косе и на других определенных 
местах нахождения.Одновременно бомбардировка больших 
химических источников представляет намерение и вызов к 
негодованию против актуальной власти в Сербии, несмотря на 
долговременную угрозу здоровья и окружающей среды на территории 
Балканах. В данной работе показаны главы НАТО сознательны вреда 
нежелающих веществ окружающей среды, потому что годами в рамках 
Комитета для подозрений современного общества (NATO/CCMS) 
изучали их качества. 
  
Ключевые слова: НАТО, диоксины, фураны,пирален,бензо(а)пирен. 
 
 

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СЕРБИИ ПИРАЛЕНОМ 
ВЫЗВАНО НАТО АГРЕССИЕЙ НА СР ЮГОСЛАВИЮ 

 
Mиряна Анджелкович- Лукич 

 
Сжато: Возле прямых ущербов вызваных эксплозиями брошенных  
бомб и ракет на территорию Югославии ведена и другая специфичная 
война, химическая. НАТО  не пользовал прямые химические средства 
на агрессию на нашу страну,нпр. отравляющие вещества запрещены по 
Международной конвенции, но бомбежкой цели -трансформаторных 
станций, промышленных агрегатов и складов химических сырье, а так 
же и зажиганием нефтяных резервуаров и  прямо НАТО вызывал 
эффекты с  последствиями близким  к химической войне т.е будто 
пользовал отравляющие вещества. Большую опасность на 
окружающую среду и здоровье населений Сербии представляла 
бомбардировка разоряющим бомбам электросистемы и 
трансформаторов из которых вытекало трансформаторное масло, 
пирален.Пожары на пираленовых трансформаторах очень опасны и 
вызывают долговременные последствия на здоровье населения. 
Пираленовые масла генотоксична и ни под каким условиям и 
выговором нельзя их выливать  на территорию.Пожары на пиралене 
создают жертвы в близком и дальнем будущем в зависимости от 
количества генотоксина, акумулированного  в организме и количества 
освобождающих генотоксинов, неконтролированно рассеянных в 
окружающей среде. 
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Ключевые слова: НАТО,агрессия,СР Югославия, пирален, химическая 
война,окружающая среда, здоровье населения 
 

 
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ  КОНТАМИНАЦИЯ  СР 

ЮГОСЛАВИИ (СЕРБИИ)  В НАТО АГРЕССИИ В 1999 Г .- 
НАША ВЕЧНАЯ ЗАБОТА И ОБЯЗАННОСТЬ 

 
Слободан Петкович 

 
Сжато: Как хороший знающий в данной области и непосредственный 
свидетель событий, производящих радиологическую контаминацию  
СР Югославии (Сербии), автор указывает на результаты употребления 
боеприпасов с обедненным ураниумом в лице НАТО  во время 
агрессии на СР Югославию в 1999 году. Существуют достоверные 
данные о хемотоксичности и радиотоксичности ураниума. 
Употребление боеприпасов с обедненным ураниумом вызвало 
огромные последствия на здоровье населения и окружающую среду, 
само собой представляет повреждение основных принципов 
международного гумманитарного права, но и преступление против 
человечности и долгой радиологической контаминации, экоогической 
катастрофы и угрозы здоровья гражданского населения во время и 
после агрессии.Нужно еще много того  сделать,как бы в целости 
замечались вредные эффекты обедненного ураниума на здоровье 
населения и на окружающую  среду нашей страны. В работе находится 
и предлог необходимых мер, которых нужно принять в длинном 
временном периоде, имея в виду возможные последствия обедненого 
ураниума на контаминированую территорию. 
 
Ключевые слова: НАТО агрессия, обедненный ураниум, 
радиологическая контаминация, бомбардировка, СР Югославия, 
радиоактивное излучение, здоровье, гражданское 
население,окружающая среда, вредные последствия. 
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ОБЗОР НА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА ОРУЖЕЙНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ НА СР ЮГОСЛАВИЮ 

В 1999 Г. ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСЛЕ ДЕВЯТНАДЦАТИ ЛЕТ 

 
Владан Иончич 
Милош Иончич 

 
Сжато: НАТО агрессия на СР Югославию в 1999 г.представляет 
школьный пример тяжелых нарушений всех норм международного 
права. Разрушено число ius cogens норм,особенно применением 
запрещенных методов во время выполнения боевых оппераций НАТО 
сил, выполнены военные преступления от стороны НАТО  авиации: 
преступление против мира, военные преступления и преступления 
против человечества.Во время войны грубо нарушены правила о 
защите граждан и граждаских объектов гарантированы Женевскими 
конвенциями из 1949 года ( IV Женевская конвенция) и почти все 
правила международного права оружейных столкновений 
гарантированы международными конвенциями и международным 
обычайным правом. Преступлены определения защищающие 
журналистов, женщин,ребят, штатских объектов, объектов от которых 
зависит переживание населения, объектов от которым международное 
право гарантирует защиту, под нападением были больницы и 
больничные транспорты.Нарушен большой ряд  людских правил : 
право на жизнь, право на свободное развитие и управление 
природными рессурсами, свобода движения, право детей идр. 
Пользование оружия с обедненным ураном и бомбардировка штатских 
объектов, содержающих опасных веществ (Рафинировочный завод 
Панчево и др.) вызвани последствия с эффектом будто употреблено 
химическое оружие.Появилась угроза людских прав третьего 
поколения, а это право на  оздоровительную окружающую среду. 
Большим уничтоженим благоустройства сделан огромный 
материальный ущерб от которого бомбордированная территория СР 
Югославии быстро и легко не оздоровит.Последствия еще не замечены 
и под вопросом будут ли вообще замечены и анализированы. 
 
Ключевые слова: НАТО, агрессия, СР Югославия, международное 
право, оружейные столкновения,людские права, военные преступления, 
Конвенция Женевы. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАТО БОМБАРДИРОВКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕРБСКОЙ 

 
Милорад Коич 
Виктор Нуждич 
Дарио Новкович 

 
Сжато: Несмотря на то что прошло свыше двадцати лет от 
бомбардировки на Республику Сербскую еще не существуют серьезные 
исследования всех событий. Именно из- за этого Республический центр 
для исследования войны, военных преступлений и поиска пропавших 
лиц еще занимался тематикой участия НАТО в войне в Боснии и 
Герцеговины с единственной целью нахождения истины в войне Б и Г и 
как бы изменилось представление о сербском народу, как главном 
обвинителю войны в Б и Г . В исследовании пользованы источники 
первого ряда с участием Войско Республики Сербии и Министерства 
внутренних дел Республики Сербии, а также и документа 
Республического завода за статистику, Института дла оздоровления 
Республики Сербии, Архива Республики Сербии,т.е.соответствующая 
домашняя и иностранная  литертура.Исследование показало, что очеь 
трагичные результаты в форме страдания, потеры граждан и солдатов, 
материальных разрушений оказать поддержку вражеском единицам, а 
самый тяжелый результат всего, это угроза здоровья населения 
пользования боеприпасов обедненного ураниума.Видно, что НАТО 
имел влияние над войной в Боснии и Герцеговины и был на стране 
одной из воюющих стран. 
 
Ключевые слова: НАТО, Намеренная сила, бомбардировка, Республика 
Сербска, обедненный ураниум. 
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