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Бранка Ђуровић1

АКТИВНОСТИ САНИТЕТСКЕ СЛУЖБЕ ВОЈСКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ НА САНИРАЊУ НЕПОСРЕДНИХ
ЕФЕКАТА И ПРЕВЕНЦИЈИ КАСНИХ ПОСЛЕДИЦА НАТО
БОМБАРДОВАЊА
Сажетак: Савремене ратне сукобе карактерише употреба нових врста
оружја. Заливски рат, познат и као операција Пустињска олуја, био је
први у коме је војска САД-а званично употребила пројектиле са
осиромашеним уранијумом. Употребљен је читав спектар различитих
пројектила који су у употребу уведени као конвенционални упркос
радиоактивном материјалу који су садржали. Правни основ за увођење
ових пројектила пронађен је у конвенцијама Уједињених нација, према
којима то није нуклеарно оружје јер се у њему не догађа нуклеарна
реакција. По свом дејству, то је високотоксично, радиоактивно оружје
ниских активности и, као такво, морало би бити забрањено према
Женевском Протоколу из 1977. године: „забрањује се у ратним
дејствима употреба средстава и метода ратовања које узрокују излишне
повреде и непотребне патње, као и средстава која могу узроковати
широко распрострањену, дуготрајну и тешку контаминацију животне
срединеˮ. Овај Протокол није потписало око 150 земаља, међу којима
су и САД. Имајући у виду страшне последице по здравље ветерана
Заливског рата и њихове деце рођене после тог рата, санитетска служба
Војске Југославије припремила је план збрињавања повређених и
оболелих  од помоћи на лицу места, транспорта, деконтаминације и
дијагностике до лечења. У раду је представљен и протокол праћења
здравственог стања припадника Војске Југославије који су били на
контаминираном терену, као и њихове деце рођене после 1999. године.
На крају, дати су предлози даљих активности ради решавања проблема
осиромашеног уранијума на територији Републике Србије.
Кључне речи: осиромашени уранијум, НАТО агресија, бомбардовање,
здравствено стање, санитетска служба, Војска Југославије, Србија,
СР Југославија.
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УВОД
Пројектили са осиромашеним уранијумом употребљени су први
пут званично у операцији Пустињска олуја 1991/1992. године, потом у
Босни 1995. године и током напада НАТО снага на СР Југославију
1999. године. Током 78 дана агресије на СР Југославију извршен је
читав низ ваздушних напада који су својим интензитетом и
учесталошћу надмашили све дотада предузете у другим деловима
света.

Слика 1: Коалициони ваздушни удари у Ираку и Сирији у поређењу са
другим интервенцијама
Највећи број ваздушних напада извршен је на територију
Косова. Према званичним подацима, извршено је укупно 19.484
ваздушних напада, што је износило 250 дневно. Иако је то значајно
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више него што је то био случај у неким другим савременим сукобима2,
ови напади никада нису изазвали велику пажњу и осуду светске
јавности.
У ваздушним нападима на СР Југославију учествовали су и
авиони АТ-10 опремљени AN/GAU/8A (Avenger) топовима који су,
поред конвенционалних пројектила, испаљивали и пројектиле са
осиромашеним уранијумом. Припадници снага атомско-биолошкохемијске одбране (АБХО) Војске Југославије детектовали су
радиоактивни материјал током првих дана агресије, док су званичници
НАТО-а упорно негирали његову употребу дуже од 30 дана. Из
наведених топова испаљивани су пројектили калибра 30 mm, од којих
је сваки садржао 273 g осиромашеног уранијума.
Према званичним подацима НАТО снага, употребљено је 31.000
пројектила, док су процене АБХО службе Војске Југославије биле да је
употребљено 51.000 пројектила, што укупно износи 10-15 t
осиромашеног уранијума.

ПОСЛЕДИЦЕ ПРИМЕНЕ ПРОЈЕКТИЛА СА
ОСИРОМАШЕНИМ УРАНИЈУМОМ
Стручне службе Војске Југославије од почетка су са великом
пажњом пратиле последице прве примене ових пројектила, како са
војно-тактичког и балистичког аспекта, са аспекта превенције штетних
ефеката по животну средину и људство, тако и са аспекта могућности
деконтаминације и очувања животне средине и деконтаминације и
лечења повређених и оболелих припадника Војске Југославије.
О последицама примене ових пројектила светски медији
извештавали су готово свакодневно, а наслови који су се појављивали
узбуркали су светску јавност. Посебну пажњу јавности привукао је
екстремно велики број оболелих америчких војника, војника других
НАТО земаља и становника Ирака после Заливског рата. Скуп
симптома и промена назван је Синдром заливског рата (Gulf War Syndrome). Као могући узрочник, у први мах, означен је управо

2

Нпр. Авганистан 2001. године – укупно 6.500, односно 83/дан; Либија 2011. године –
укупно 9.700, односно 45/дан; или Ирак и Сирија 2015. године – укупно 2.947, односно
10/дан.
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осиромашени уранијум.3 Синдром је уочен код веома великог броја
војника. Од 697.000 америчких војника ангажованих у рату, оболело је
њих 96.000. У Ираку је истовремено оболело чак 250.000 одраслих
људи и умрло преко 50.000 деце.
Болест је почињала мучнином, гађењем и повраћањем, праћеним
хроничном слабошћу и адинамијом, вртоглавицом, главобољом,
губитком памћења и концентрације, конфузијом, честим инфекцијама,
кашљем, соором, дијарејом, ноћним знојењем, боловима у мишићима и
зглобовима, болестима зуба. Уочен је и огроман број оболелих од
инфективних болести, масивних херпеса и херпес зоостера, сличних
онима који се јављају код AIDS-а, дисфункције јетре и бубрега,
леукемије, карцинома, апластичне анемије, генетских дефеката.
Код чак 67% новорођених беба ветерана Заливског рата уочене
су конгениталне малформације. Конгениталне малформације код деце
америчких војника и становника Ирака биле су идентичне. Били су то,
пре свега, поремећаји развоја главе, нервног система и чула
(хидроцефалус, аненцефалус, неразвијеност ока, уха или удвојени и
измењени органи), Даунов синдром, деформитети скелета, пре свега,
екстремитета, повећана учесталост леукоза, канцера плућа, дигестивног
тракта и коже.4
Америчко Министарство одбране окарактерисало је овај
синдром као Посттрауматски стресни поремећај (PTSD) и саветовало
војним лекарима да га лече само миорелаксантима и седативима, иако
је само 5 година касније 39.000 војника отпуштено јер нису
задовољавали здравствене услове за војни службу, а скоро 5.000
војника је умрло. Оболели су регистровани и у војскама Велике
Британије, Француске, Канаде и Аустралије. Незадовољство војника
оваквим односом било је велико, пре свега због тога што нису били
упозорени на присуство осиромашеног уранијума пре, као ни током
ангажовања, тако да нису ни предузимали мере заштите.
Војска САД-а организовала је систематско праћење оболелих и
читав низ пратећих истраживања. Резултати истраживања су углавном
3

Metal of Dishonor, Depleted Uranium Education Project, International Action Center, New
York, 1997.; S. Petković, M. Zarić, Z. Dević, „Upotreba municije sa osiromašenim uranom u
agresiji NATO saveza na Saveznu Republiku Jugoslaviju“, Chem. Ind.-Series 2 (2002) 6268.; R. Pavlović, S. Pavlović, V. Šipka, et al., „Osiromašeni uranijum u agresiji na SR
Jugoslaviju“, Chem. Ind.-Series 2 (2002) 52-61.
4
A. Duraković, „Medical Effects of Internal Contamination with Depleted Uranium“, Croat
Med J (1999); 40 (1):49-66.
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били негативни, односно нису указивали на значајну штетност
осиромашеног уранијума. Иако је велика сличност у клиничкој слици
код припадника различитих страна у сукобу указивала на заједничке
етиолошке факторе, време настанка обољења, као и велики број жртава
нису могли бити објашњени само дејством осиромашеног уранијума.
Незадовољни резултатима, сумњајући да се од њих крије истина
о стварним размерама штетности, ветерани су ангажовали независну
експертску групу да утврди узроке њихове болести. Независна
експертска група утврдила је да су војници НАТО трупа, као и војници
и становништво Ирака, били, поред осиромашеног уранијума,
изложени и другим штетним факторима.
После детаљних истраживања утврђено је да су у настанку
синдрома значајну улогу могли имати:
- Вакцине и антидоти које су војници примили пре одласка на
ратиште:
 Pyridostigmine – даје бројне нежељене ефекте, нарочито
при повишеној температури и истовременој експозицији
пестицидима и инсектицидима (Baygon, Diazinon, Sevin);


Botulinum пентавалентна вакцина – у САД-у још
нерегистрована вакцина;



Antrax вакцина – дата само војницима који су дошли на
фронт; жене су упозорене да не смеју рађати 3-4 године;

- Дим и продукти сагоревања нафте и деривата (угљенмоноксид, озон, пет бикарбонатних токсочних једињења, 1,4дихлробензен, 1,2-дихлоробензен, диетиленфталат, диметилфталат,
нафтален) у огромним концентрацијама којима су војници били
изложени током копнених операција;
- Leishmaniasis и друге инфективне болести које су
распрострањене у Ираку и Саудијској Арабији, са веома дугом
инкубацијом (и до 3 године) и могућношћу трансплацентарног преноса
и последичним тешким оштећењима плода;
- Претпоставља се да су на ратишту биле и значајне
концентрације пестициде и инсектицида (DDT, malathion) у виду
нервних бојних отрова или, пак, због разарања ирачких постројења која

10

су их производила. Ове супстанце познате су као могући канцерогени и
мутагени;
- Висока технологија којом је располагала војска САД-а
индуковала је електромагнетно поље (хиљаде радара) које у том
интензитету није регистровано ни у једном досадашњем рату. Ови
нивои нејонизујућих зрачења могли су утицати на активност ћелијске
мембране, продукцију неуротрансмитера, супресију имунолошког
система и изазвати низ термалних и нетермалних ефеката.
Истовремено, могли су остварити интеракције са другим штетним
агенсима;
- Осиромашени уранијум.5
Интересантно је да оболелих није било у Саудијској Арабији у
којој су јединице биле лоциране и на чијој територији су се увежбавале.
Влада Саудијске Арабије захтевала је потпуну деконтаминацију
коришћеног терена и средстава, као и да се обезбеди транспорт
оштећених возила назад у САД. Сматра се да је ово био скупљи део
операције Пустињска олуја.
У Ираку су, насупрот томе, уочена и бројна генетска оштећења
у биљном и животињском свету (камиле, овце, птице, чак и инсекти!).
У Ираку је разорено 380 постројења за прераду нафте, те су, као
индиректни резултат ратних дејстава, у животну средину ослобођене
огромне количине већ наведених токсичних супстанци.
Некадашње житнице Ирака остале су потпуно опустошене. Због
економских санкција био је спречен увоз квалитетног семена и
потребних хемијских средстава. Пријављено је чак 14 болести жита
које се до тада нису јављале у Ираку. Број сточних грла смањен је 4-5
пута. Сточне и биљне болести практично нису више биле под
контролом. Имајући у виду и економске санкције заведене против
Ирака којима је био забрањен увоз лекова, био је очекиван велики број
жртава.6
На основу ових сазнања, надлежне службе Војске Југославије,
пре свих, служба АБХО и санитетска служба морале су кориговати
претходно донете планове за реаговање у случају примене нуклеарних
5

Metal of Dishonor, Depleted Uranium Education Project, International Action Center, New
York, 1997.
6
M. A. McDiarmid, J. P. Koegh, F. J. Hooper, „Health Effects of Depleted Uranium on
Exposed Gulf War Veterans“, Environ Res (2000); 82(2): 168-80.
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и хемијских средстава и креирати планове примерене новим борбеним
средствима, да би, у случају примене истих на нашој територији, били у
стању да одговоре.
Проблеми са којима смо се суочили:
1. Контаминација територије СР Југославије и угрожавање
животне средине (ваздуха, воде, тла),
2. Угрожавање живог света (биљног и животињског света, како
дивљих тако и домаћих врста),
3. Угрожавање здравља људи (становништва СРЈ, војника ВЈ, а
касније и војника међународних снага на Косову).

КОНТАМИНАЦИЈА ТЕРИТОРИЈЕ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ И
УГРОЖАВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Радиоактивна контаминација
Током интервенције, НАТО снаге дејствовале су пројектилима
са осиромашеним уранијумом против тенкова и војне технике, а потом
и по другим циљевима (нпр. телевизијска техника). Ови пројектили
нису употребљавани на целој територији СРЈ, већ су, према
резултатима мерења АБХО службе ВЈ, употребљени највећим делом на
Косову на 120 локалитета, углавном дуж границе са Албанијом, на 7
локалитета на југу Србије, у околини Бујановца и Врања и на рту Арза
полуострва Луштица у Црној Гори. По окончању дејстава, стручне
службе ВЈ су, са екипом из „Института за нуклеарне науке Винча”,
извршиле детекцију, мерења и деконтаминацију свих локалитета на
југу Србије и у Црној Гори. У овом раду биће наглашене само
чињенице битне за процену штетних ефеката загађивача на живи свет.
После сукоба на Косову, мерења и испитивања животне
средине вршили су и многи међународни тимови. Најобимнија
истраживања извршили су чланови екипе Уједињених нација (УНЕП),
у чијем Извештају су наведена три важна закључка:
1. На Косову, у зони употребе осиромашеног уранијума, нема
широко распрострањене контаминације. Контаминација је потврђена
само на 10-15 m од места директног поготка;
2. Нема контаминације вода;
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3. Нема опасности и ризика по здравље људи нигде, осим за оне
који чувају делове пројектила веома дуго непосредно уз тело.7
У извештају је такође изнето да нема опасности за НАТО
војнике, иако у време подношења извештаја највећи део узорака узетих
на терену још није био анализиран.8
У неким пројектилима са осиромашеним уранијумом пронађени
су, у трагу, и америцијум, нептунијум, плутонијум, технецијум и U-236,
што указује да је употребљени осиромашени уранијум тзв. „прљави
осиромашени уранијум” – произведен од ислуженог нуклеарног горива.
Како су неки од наведених елемената (нпр. плутонијум) и високо
токсични, поред тога што су радиоактивни, њихово присуство повећава
ризик за експониране. Екипе УНЕП-а такође су детектовале плутонијум
у траговима на неким од контаминираних локалитета на Косову.
Ипак, УНЕП-ов тим је препоручио локалним властима да
предузму превентивне мере, нарочито мониторинг вода, због
неочекивано брзог оксидирања (корозије) заосталих пројектила и
смањења њихове масе за читавих 15% до 2001. године. Овом
оксидацијом настали су оксиди растворљиви у води, који, као такви,
могу контаминирати животну средину. Иако је количина осиромашеног
уранијума мала и дозе испод дозвољених нивоа, потврђена је
контаминација широких размера која је откривена и у узорцима
ваздуха, као и у биоиндикаторима радијационог загађења –
лишајевима.
Многи истраживачи оспорили су извештаје УНЕП-ове
комисије. Тако је, Крис Басби (Chris Busby) већ марта 2001. године
тврдио да УНЕП-ов извештај није поуздан и да ниједна од наведених
тврдњи није тачна. Он сматра да Комисија није пружила доказ одсуства
контаминације широких размера, већ само контаминације довољне за
дозе веће од 1 mSv спољашњег излагања које су препоручене од
Међународне комисије за заштиту од зрачења. Како спољашње
излагање није главни вид експозиције осиромашеног уранијума, Басби
сматра да је за процену ризика од излагања осиромашеном уранијуму
7

UNEP (2001). Depleted Uranium in Kosovo, Post Conflict Environmental Assessment,
United Nations Environmental Programme Scienfic Mission to Kosovo, 5-9 November 2000.
8
Ad hoc Committee on Depleted Uranium (AHCDU). NATO Information: Results of Recent
Examinations of German Foreign Office Staff for Contamination with Depleted Uranium in
Kosovo, Report by the Health Service on examining Federal Foreign Office staff for
contamination with depleted weapons-grade uranium in Kosovo, September 17, 2001,
Brussells.
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употребљен погрешан модел и да је неопходно организовати поновна,
свеобухватна мерења на Косову и нову процену ризика.9
Већ 2002. године УНЕП-ов тим је променио став и утврдио да на
Косову нису контаминирани само локалитети означени на војним
мапама, већ да на најмање пет зона постоји контаминација широких
размера која ипак не представља непосредну значајну претњу по
здравље људи и животну средину.

Хемијска контаминација
Класичним пројектилима снаге НАТО-а деловале су по другим
циљевима, пре свега, по енергетским постројењима и погонима
хемијске индустрије. Тако су током напада уништена постројења
широм Србије: у Новом Саду постројења и складишта рафинерије
нафте, у Београду топлане и трансформаторске станице, у Обреновцу
трансформаторске станице, у Панчеву индустријска зона у то Азотара,
Петрохемија и Рафинерија нафте, у Прахову, Бору, Крушевцу,
Краљеву, Крагујевцу и Нишу складишта нафте и трансформатори.
То је проузроковало ослобађање великих количина токсичних
супстанци у високим концентрацијама, нивоа еколошких катастрофа.
Иако су наведени објекти чинили само 10% индустријских капацитета
СРЈ, процењује се да је количина емитованих токсичних материја, само
током бомбардовања, била неколико пута већа од годишње емисије у
целој СРЈ у години пре бомбардовања.
Врста, ниво и обим хемијског загађења територије СРЈ детаљно
су описани у другим радовима и нису тема овог рада. Ипак, због
удруженог дејства и утицаја на живи свет, пре свега на људе, биће
истакнути најважнији хемијски контаминанти. То су: амонијак, азотни
оксиди, бензен, дихлоретан и поливинил-хлорид, полициклични
ароматични угљоводоници, полихлоровани бифенили, полихлоровани
бифенили, винил-хлорид мономер, феноли, фосгени, хлор и

9

C. Busby, Science on Trial: On the Biological Effects and Health Risks following Exposure
to Aerosols produced by the use of Depleted Uranium Weapons, Chris Busby PhD Invited
Presentation to the Royal Society, London, July 19th 2000, Also given in part to the
International Conference against Depleted Uranium Manchester, 4th/5th November 2000;
Occasional Paper 2000/11 Aberystwyth: Green Audit October 2000.; C. Busby, Wings of
Death: Nuclear Pollution and Human Health, Wales. Green Audit Ltd., 1995.
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хлороводонична киселина, сумпор диоксид, тешки метали (жива,
олово, кадмијум).
Ове супстанце испољавају бројне штетне ефекте на здравље
људи: од надражајног на дисајне путеве, опекотина на кожи и
слузницама,
преко
хематотоксичног,
нефротоксичног
и
хепатотоксичног, до веома израженог мутагеног и канцерогеног
дејства. Стога се ови индустријски удеси сврставају у класу удеса
широких размера који имају највећи степен могућих последица на
животну средину.10
На основу резултата лабораторијских анализа, непобитно је
утврђено да су се изливене токсичне материје депоновале у седименту
река и канала. Разарањем објеката јужне индустријске зоне у Панчеву и
изливањем штетних и опасних материја, у више наврата је дошло до
енормног загађења воде Канала и Дунава, што је изазвало помор рибе и
вегетације.
Седимент Канала веома је загађен високим концентрацијама
живе, тешким фракцијама угљоводоника и полицикличних
ароматичних угљоводоника и алкил-бензола, што је потенцијално
стални извор загађења Дунава. Потврђено је загађење Лепенице и
Велике Мораве полихлорованим бифенилима (PCB) из разорених
трансформаторских станица у Крагујевцу. Ово загађење везано за
седимент, мигрира дуж тока река, детектовано у плавној зони реке
Лепенице, те је и потенцијални контаминант пољопривредног
земљишта.11
Овако високи нивои контаминације животне средине
радиоактивним и токсичним материјама могли су имати утицај на
здравствено стање оних који су се нашли на контаминираном терену:
- припадника ВЈ који су могли бити акутно изложени током
самих дејстава, као и хронично, касније – боравком на контаминираном
10

UNEP (2001). Depleted Uranium in Kosovo, Post Conflict Environmental Assessment,
United Nations Environmental Programme Scienfic Mission to Kosovo, 5-9 November 2000.
11
FMDSE (2000). NATO bombing Consequences for Environmet in Yugoslavia, Official
Report, Federal Ministary of Development, Science and Environment, Belgrade.; M. Mišović,
B. Đurović, M. Zarić, Lj. Janković, Radojković, E. Hađžibegović, Ekološka žarišta u SRJ kao
posledica korišćenja municije od osiromašenog urana u toku NATO agresije, Zbornik radova
II Kongresa zdravstvenih radnika Republike Srbije; 2001, jun 26-30. Vrnjačka Banja, SZRS
Beograd; 2001. p. 2-6.
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терену (детекција, дозиметрија, деконтаминација, повлачење борбених
средстава и опреме и сл.),
- становника Косова, нарочито региона око контаминираних
терена,
- становника СРЈ, односно касније Србије,
- припадника међународних снага,
- деце свих наведених категорија.
У надлежности санитетске службе ВЈ били су припадници ВЈ и
њихова деца, о чему ће више бити речи у поглављу о активностима
санитетске службе. Пре тога, биће размотрен утицај осиромашеног
уранијума на остале категорије изложених лица како би се могли
упоредити могући ефекти.

УТИЦАЈ ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА НА
ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ
Утицај осиромашеног уранијума на здравље припадника
Међународних снага на Косову
Јавно мњење земаља Европске уније било је узнемирено и
тражило одговоре на питања о штетности осиромашеног уранијума и
ризицима за своје сународнике ангажоване на Косову, имајући у виду
обољевање војника НАТО-а ангажованих у Заливском рату. Највеће
незадовољство и реакција медија били су у Италији, због сумње да је
неуобичајено велики број њихових војника ангажованих на балканским
ратиштима оболео од леукемије. Италијански медији су од самог
почетка извршили снажан притисак на службе Оружаних снага Италије
постављајући питања о оправданости ангажовања италијанских војника
у зонама примене осиромашеног уранијума, аргументујући то
„подацима” о повећаној учесталости лимфопролиферативних болести
код војника ангажованих на територији бивше СФРЈ, које су назвали
Балкански синдром.
На ратиштима Балкана било је ангажовано 65.000 припадника
Оружаних снага Италије са просечним ангажовањем од 6 месеци,
сталним присуством 2.000 војника у Босни у региону Сарајева
(Вогошћа, Рајловац, Зетра, Бутмир) и 2.500-6.000 на Косову у региону
Ђаковице, Пећи, Клине и Истока. На састанку COMEDS-а
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(Медицински одбор НАТО-а) одржаном 05. 02. 2001. године у Бриселу
представник санитетске службе Оружаних снага Италије поднео је
извештај о активностима стручних служби Оружаних снага Италије на
Балкану. Стручне службе Оружаних снага Италије су у више наврата
током октобра и новембра 1999. године на Косову извршиле
радиометријска мерења узорака на осиромашени уранијум:
- на терену, на 10 локација на којима су стационирани
припадници Оружаних снага Италије (тло, ваздух, разрушене зграде,
погођене тенкове) и
- узорака биолошког материјала (крви и урина) ангажованих
војника.
Иста мерења поновљена су током априла, августа и новембра
2000. године на Косову, а децембра 2000. године у Босни. Са изузетком
тла непосредно око погођених тенкова на Косову, налази се нису
значајно разликовали од нивоа природне радиоактивности. Сви
резултати мерења биолошких узорака били су негативни.
Представник санитетске службе Оружаних снага Италије
поднео је извештај и о броју и учесталости појаве малигних болести
код припадника Оружаних снага Италије ангажованих у Босни и на
Косову. Посебно формирана Комисија размотрила је 30 случајева
малигних обољења пријављених код италијанских војника у периоду
1995-2000. године. Од тог броја је 21 оболели био ангажован на
Балкану. Пријављено је 4 случаја non-Hodgin лимфома (оба летална), 6
Hodgin лимфома, 2 ALL (оба умрла), 1 акутна мијелоидна леукемија
(летална), 7 осталих (1 карцином коже, леталан), 2 карцинома
гастроинтестиналне регије, 2 малигнома CNS-а, 2 остала. Истовремено,
Комисија је пратила и учесталост других обољења која би се могла
повезати са дејством осиромашеног уранијума.
Закључак Комисије био је да је неопходно систематско праћење
здравственог стања ангажованих пре и после боравка на терену, тако да
је предложила протокол који би чинили: клинички преглед, рутинске
лабораторијске анализе крви са хормонима штитне жлезде и анализом
урина пре одласка, одмах по повратку и следећих 5 година.
Радиотоксиколошка испитивања обављена су само за лица из ризичне
групе (блиски контакт са осиромашеним уранијумом), и то
радиометријска анализа урина и брис носа 24 часа после експозиције.
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Већ у априлу 2001. године број оболелих је повећан на 28 (+3
Hodgin лимфома и 3 карцинома штитасте жлезде), а број умрлих на 8
(сви су били ангажовани у Босни). Епидемиолошки је утврђено да
учесталост малигних обољења код војника ангажованих на Балкану,
иако већа, није статистички значајна у односу на припаднике Оружаних
снага Италије ангажоване у Италији, као и ни у односу на популацију и
да је значајно мања од очекиване.
Овако велики број оболелих и умрлих приказан у материјалу
временски се поклапа са теоријским знањима о дејству радиоактивних
изотопа, али се број и врста обољења не може, без праћења, узрочнопоследично повезати само са употребом осиромашеног уранијума.
Могуће је да ће се у наредном периоду број оболелих од
лимфопролиферативних болести смањивати, а да ће број солидних
малигнома бити у порасту. Комисија санитетске службе Оружаних
снага Италије испитала је цео случај и закључила да повећаног
обољевања нема.
Незадовољне одговором, породице једне медицинске сестре и
осморице италијанских војника ангажованих на балканским
ратиштима, покренуле су истрагу о узроцима обољевања њихове деце
ангажујући независну, невладину медицинску комисију. Иако је
потврђено 11 оболелих од леукемије међу 65.000 ангажованих војника,
закључено је да учесталост леукемије није значајно већа од учесталости
међу италијанским војницима који су ангажовани само у Италији
(1:10.000).
Члан независне комисије у Италији била је и др A. Гати (А. Gatti) која је сматрала да је, иако радиоактивност ових пројектила није
мала, неуобичајено велики број тешких обољења. Поред тога, уочен је
пораст броја оболелих и међу војницима који никада нису дошли у
додир са осиромашеним уранијумом или другим радиоактивним
елементима. Оболели војници су, по правилу, служили у артиљерији.
Проф. Гати и сарадници су, анализирајући биолошке узорке
оболелих војника методом електронске микроскопије, утврдили да сви
узорци садрже микро-честице и нано-честице, али да ниједан од њих не
садржи осиромашени уранијум. Пронађен је велики број елемената FeSi, Cu-Cl-Zn, Si-Ti-Fe-Al, Si-Bi, Si-Pb, Fe-Cu-Zn, Cr-Fe-Ni, Fe-Mn, Zr. У
састав честица после експлозије улазили су и елементи погођене мете.
Овакве честице настају и при експлозији пројектила који не садрже
осиромашени уранијум због веома високе температуре. Оне се потом
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агрегирају у крупније сферичне, на исти начин као код експлозије
пројектила са осиромашеним уранијумом. Овај феномен проучавала је
америчка војска 1977-78. године у ваздухопловној бази Леглин
(Флорида). Касније, ове честице контаминирају животну средину и
живи свет, таложећи се и задржавајући нарочито на неравним
површинама. Др Гати сматра да се неспецифичним Леглин феноменом
може објаснити и дејство осиромашеног уранијума.
Према прорачунима др Гати, у самом средишту пројектила са
осиромашеним уранијумом у тренутку експлозије, због поготка тврде
мете (нпр. објекта или оклопљеног возила), развија се температуре од
око 3.000°C, претварајући све у гасовито агрегатно стање, а потом
хладећи се, поново прелазе у чврсто агрегатно стање у форми честица
промера 10-8 m које дуго остају у ваздуху и бивају ношене на различиту
удаљеност, зависно од климатских услова (ветар, киша, снег,
притисак). Нерастворљиве честице осиромашеног уранијума бивају
транспортоване до регионалних лимфних жлезда где се задржавају и
испољавају штетно дејство.
Испитујући тзв. Балкански синдром, др Гати и сарадници
утврдили су да је синдром узрокован нано-честицама, јер су честице
пронађене у ткивима оболелих војника. Нано-честице су садржале и
елементе из окружења. То значи да чак и у ситуацији да осиромашени
уранијум није доказан у организму оболелог уобичајеним нпр.
радиометријским методама, он у њему може бити присутан. Могуће је
да су негде у ткивима нано-честице, али је њихова количина
највероватније мала да покрене ланац догађаја који непосредно
узрокују болест. Дакле, др Гати сматра да је штетност осиромашеног
уранијума у ствари индиректна и да високе дозе нису основни узрок
обољења, већ нано-честице које настају на високој температури која се
развија када пројектил погоди мету.12
Ових дана сведоци смо промене става о овом проблему и
одлуке италијанског Парламента о признању да су настала обољења
последица ангажовања на Косову и излагања осиромашеном уранијуму.
Догађаји у Италији покренули су истрагу и у другим земљама НАТО-а.
Тако је:
- у Португалији тестирано 1.000 војника (1 умро од леукемије);

12

Metal of Dishonor, Depleted Uranium Education Project, International Action Center, New
York, 1997.
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- у Шпанији је од малигних болести оболело седам војника и
два цивила који су били ангажовани на Балкану; Војска Шпаније
сматрала је да то нису алармантни подаци;
- у Француској је пријављено пет случајева леукемије;
- у Пољској није било оболелих, али је тестирано 600 војника;
- у Белгији је пријављено пет смртоносних канцера, испитано
12.000 војника;
- у Холандији је пријављено „неколико” леукемија;
- у Грчкој су спроведена истраживања, без пријављених
оболелих;
- у Немачкој се поново истражују све откривене леукемије;
- у Норвешкој, понуђена је медицинска екипа за истраживање и
помоћ другима, пошто су Норвежани одбили ангажовање на Косову13,
- руска влада тражила је независну истрагу.
Немачке оружане снаге у оквиру НАТО-а организовале су
биомониторинг за своје војнике. Мерења осиромашеног уранијума у
урину показала су да војници нису били експонирани осиромашеном
уранијуму, те је закључено да ризика по здравље нема. Како ниво
уранијума у урину зависи од региона живљења, Немци су још пре
ангажовања својих трупа направили низ оваквих мерења код
становника различитих региона Немачке и одредили референтне
вредности садржаја уранијума у урину за поједине регионе, за сваки
пол и старост становника. Ти нивои у Немачкој, као и код војника
ангажованих на Косову били су прилично ниски у односу на
референтне вредности ICRP-а (Међународне комисије за заштиту од
зрачења), те је закључено да нема потребе за даљим праћењем
здравственог стања ових војника, као ни оних ангажованих у Босни.
Контролисана је додатно и вода за пиће у којој није нађен осиромашени
уранијум.14

13

Ad hoc Committee on Depleted Uranium (AHCDU), NATO Information: Results of Recent
Examinations of German Foreign Office Staff for Contamination with Depleted Uranium in
Kosovo, Report by the Health Service on examining Federal Foreign Office staff for
contamination with depleted weapons-grade uranium in Kosovo, September 17, 2001,
Brussells.
14
Ibid.
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Војници НАТО снага из Шведске били су радиометријски
контролисани пре поласка на Косово и три месеца касније и утврђено је
да је дошло до парадоксалног снижења садржаја уранијума у њиховом
урину. Наравно, радило се о природном уранијуму, а до смањења је
дошло јер га у животној средини Шведске има више него на Косову.15
Амерички војници ангажовани на балканским ратиштима на
којима су коришћени пројектили са осиромашеним уранијумом, у
Босни и на Косову, нису испитивани пре доласка. Само мали број њих
радиометријски је контролисан касније. И у Заливском рату само једна
мала група америчких војника прегледана је непосредно после
излагања осиромашеном уранијуму. Сви остали војници прегледани су
тек после годину дана.
У Великој Британији је испитиван здравствени ризик од
осиромашеног уранијума за војнике који су учествовали у сукобима у
Ираку и на балканским ратиштима. Такође је организовано пробно
тестирање тенкова и пројектила са одговарајућим мерењима
осиромашеног уранијума. Налази и процене ризика објављени су као
Capstone и Sandia извештаји радне групе (Royal Society of a DU Working
group).16
Већина прорачуна ових радних група односи се на експозицију
на самом ратишту, а мањим делом на дуготрајну експозицију
становништва контаминираних терена. Према овим извештајима, на сва
три ратишта, Ираку, Босни и Косову, највећи део пројектила промашио
је мете, тако да су остали расути у животној средини, на тлу или
заривени на различитој дубини у зависности од његових
карактеристика. Ту подлежу корозији и укључују се у природне
циклусе. Процес корозије напредује, али ипак се не очекују никакве
здравствене последице за појединце нити пораст инциденце карцинома
или бубрежних поремећаја код деце или одраслих. Овај вид
контаминације у британским извештајима повезиван је са ризицима по
локално становништво, тачније од интереса за њих. У извештајима
међународних снага садржане су и анализе стања животне средине на
Косову, које указују да су војници изложени повишеним вредностима

15

A. C. Miller, Depleted Uranium: properties, uses and health consequences, CRC Press,
Boca Raton, 2007.
16
The health hazard of depleted uranium munitions, Part II, The Royal Society London, 2002.
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индустријских хемијских загађивача (тешки метали и гасови) који су за
њихово здравље штетнији.17

Утицај осиромашеног уранијума на здравље становника
Косова
Утицај осиромашеног уранијума на здравље становништва
Косова покушали су да процене експерти Светске здравствене
организације (СЗО) који су боравили на Косову и у свом раду се
ослањали на налазе комисије УНЕП-а. Известили су да међу
Албанцима на Косову није повећана учесталост леукемије, те да је чак
смањена у 2000. години, чиме су потврдили да је ризик за НАТО
војнике на Косову занемарљив. Тадашњи шеф Мисије УН на Косову,
Бернар Кушнер је, такође, позивајући се на своје десетогодишње
искуство на месту министра здравља, потврдио да ризика нема.
Мисија се, међутим, суочила са бројним проблемима. Експерти
су покушали да добију информације из што већег броја извора, те су
ступили у контакт са великим бројем одговорних лица из политичког и
медицинског сектора Косова, као и са представницима КФОР-а и
многих националних агенција земаља НАТО-а.
Главни проблем представљао је недостатак елементарних
информација потребних за закључивање о здравственим ефектима.
Тако је информациони систем здравствене службе Косова неадекватан,
непотпун и не садржи потребне податке о болестима, као ни о узроцима
смрти. Процена учесталости малигних обољења своди се на утисак
лекара, тако да је утисак лекара у делу Косова насељеном већински
Албанцима да нема повећања учесталости, чак ни за леукемије. На
северу Косова, у делу насељеном Србима, утисак је да је значајно
повећана учесталост малигних обољења. Стога је комисија СЗО
закључила да нема довољно релевантних података, те да су
расположиви подаци често под утицајем политичких ставова етничке
групе.
Други проблем је недостатак поузданих података о броју
становника Косова. Последњи регуларни попис становника Косова
обављен је 1981. године. У попису 1991. године већина Албанаца није
учествовала, те од тада нема увида у популацију Косова. Према
17

Ibid.

22

проценама УНМИК-а, на Косову је 2000. године било 1,2 до 1,5
милиона Албанаца старијих од 16 година, односно неколико стотина
хиљада њих није уопште било регистровано.
На другој страни су Срби и Роми из енклава на северу Косова
који нису учествовали у пописима 2000. године. Процењује се да их
има 100.000 до 150.000 хиљада. Проблем за процену њиховог
здравственог стања је чињеница да се они углавном лече у
здравственим центрима ван територије Косова, тако да нису
обухваћени регистрима.18
Закључено је да становници Косова могу бити изложени на
више начина:
- инхалацијом оксида уранијума у диму и прашини,
- заосталим гелерима у телу,
- спољашњим контактом, најчешће сакупљањем делова
пројектила. Њиховим ношењем у џепу више недеља особе могу
задобити радијациона оштећења коже,
- Уносом са контаминираном храном и водом,
- Уносом контаминираног млека које потиче од крава напасаних
на контаминираним теренима.19
Комисија СЗО је стекла утисак да су на Косову за здравље
највише забринути припадници страних мисија, који веома пажљиво
прате све резултате анализа и мерења која се предузимају. Скоро сви
интервјуисани Албанци-медицински радници сматрали су да су приче о
ризику од осиромашеног уранијума политички мотивисане и пласиране
од оних који су против НАТО интервенције и Косова. Срби са Косова
имали су супротан став и сматрали да су повећан број малигних
болести и конгениталних аномалија директна последица осиромашеног
уранијума. Комисија СЗО наводи да је у једном селу (не наводи се ком)
становницима понуђено и урађено радиометријско мерење
осиромашеног уранијума у урину деце. Сви резултати били су
негативни.

18

WHO (World Health Organization). (2001b). Report of the World Health Organization
depleted uranium Mission to Kosovo, Geneva: World Health Organization, 2001.
19
H. Beach, The military hazards of depleted uranium, ISIS: Briefing Paper No. 78, 2001;
London, http://www.isisuk.demon.co.uk
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Друге штетности животне средине на Косову
Чланови комисије СЗО сматрали су и да додатни проблем за
закључивање о здравственом стању представља висок ниво загађења
животне средине Косова тешким металима. Тако је код становника
Митровице утврђен повишен ниво олова у крви. На стопу смртности, у
периоду после сукоба, утицали су и други штетни фактори животне
средине, као ризична понашања и навике: значајно повишен број
страдалих у саобраћајним удесима, веома висок проценат пушача у
популацији, висока смртност од бактеријског менингитиса и вирусног
менинго-енцефалитиса, хеморагичне грознице, туберкулозе.
Према мишљењу комисије СЗО, нема поузданих доказа о
повезаности осиромашеног уранијума и малигних обољења или
конгениталних аномалија или других озбиљних токсичних ефеката код
становника Косова. Иако највећи ризик због инхалације осиромашеног
уранијума постоји за војнике, код њих није уочена повишена
учесталост ових обољења иако је у трагу пронађен и Pu-239.
Недостатак информационог система у здравству Косова сматра се
највећом препреком за закључивање о ефектима.
Стога, комисија препоручује успостављање истог, као и
организацију мониторинга животне средине и популације. За процену
ризика неопходна је поуздана информација о степену контаминације, те
нивоу радијационих и токсичних ефеката. На крају извештаја, Комисија
је закључила да је ризик од осиромашеног уранијума употребљеног на
Косову мали и чак занемарљив у односу на остале здравствене ризике
који су регистровани.20
Комисија СЗО у извештају је проценила да је популација
војника ВЈ ангажованих на терену бомбардованом авионима А-10
најризичнија група за настанак здравствених проблема.21

Утицај осиромашеног уранијума на здравље становника
Србије
У Србији не постоји јединствени Национални план и програм
истраживања и праћења здравственог стања становништва у целини,
као ни посебно ризичних категорија (деце, старих и оболелих) у односу
20
21
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Ibid.
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на проблем осиромашеног уранијума. Национални регистри болести
које се обавезно пријављују, међу којима и регистри малигних болести,
нису довољни за процене ризика и креирање мера заштите.
Веома јасно је уочљива тенденција повећања учесталости
малигних обољења, иако се многа од њих значајно смањују у земљама
ЕУ. Веома често ова обољења јављају се у млађим животним добима и
откривају у узнапредовалим стадијумима. Иако се појава ових обољења
може теоријски повезати са присуством, односно претходном
експозицијом осиромашеном уранијуму, ипак се не може статистички и
доказати узрочно-последична веза. Овај процес отежава и присуство
других штетних фактора, као што су: хемијски загађивачи, неадекватна
исхрана, лоше животне навике, пре свега пушење, конзумирање
алкохола, недовољна физичка активност, недостатак превентивнихскрининг програма и контрола ризичних група за поједине болести.
Додатно, учесталост појаве појединих болести промењена је и због
миграција великих група становништва, живота у колективном
смештају и стресних услова живота у бројним сукобима на територији
некадашње СФРЈ. Неопходно је креирати јединствени Национални
програм и формирати потпуну базу података за валидну процену
ризика.

Утицај осиромашеног уранијума на потомство
Поред војника, у ратовима је одувек страдало и цивилно
становништво. У ратовима 20. века, са напретком технологије ратовања
повећавао се број цивилних жртава. Применом савремених борбених
средстава наносе се непосредне и касне повреде и лицима која нису
директно укључена у сукоб, пре свега цивилном становништву. Тако
су, током Првог светског рата 14% жртава били цивили, а током Другог
светског рата чак 70% настрадалих. Међу настрадалим цивилима у
преко 50 ратова двадесетог века до 1999. године скоро 90% била су
деца. Према подацима УНИЦЕФ-а, до последње деценије 20. века у
ратним сукобима страдало је 2 милиона деце, 12 милиона деце остало је
без дома и 5 милиона деце је инвалидизирано, преко милион деце
одвојено је од родитеља (насилно или због њихове смрти), 10 милиона
деце је психички трауматизовано. Од 53 милиона избеглица у свету,
чак 80% су жене и деца.
Применом пројектила са осиромашеним уранијумом нису
угрожени само непосредни учесници ратних сукоба, већ и њихови
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потомци, јер осиромашени уранијум може бити узрок генетских и
тератогених промена плода.
Генетске промене последица су промена полних ћелија
родитеља и као такве наследне. До ових промена долази када се
родитељи излажу јонизујућим зрачењима или се контаминирају
радиоактивним материјалом током рада или боравка на
контаминираном терену. Ове промене најчешће нису визуелно
уочљиве, али представљају тешке, наследне здравствене проблеме.
Утицај експозиције будућих очева на промене плода није много
истраживан у хуманој популацији. Уочено је да неки фактори утичу на
фертилитет, квалитет самих сперматозоида, односно на генетски
материјал. Стога се закључује да претходна експозиција оца може
утицати на исход трудноће.22
У неким студијама уочено је да претходна експозиција оца
може имати утицај на раст и развој, појаву тумора и неуролошких
поремећаја деце. Код становника Украјине после Чернобиљског
акцидента утврђена је два пута већа учесталост мутација пренетих са
експонираних очева на њихове потомке. Уочено је и да професионална
експозиција очева јонизујућим зрачењима (нуклеарни радници,
војници) и хемијским супстанцама као што су винил-хлорид, тешки
метали, растварачи, анестетици (фарбари, ватрогасци, металски
радници) може бити узрок чешће појаве малигних болести код њихове
деце. Тако се леукемије чешће јављају код деце фарбара, механичара,
машиниста; нуклеарних радника, мождани тумори код деце металаца и
фарбара, Вилмсов (Wilms) тумор код деце аутомеханичара, машиниста,
неуробластом код деце електроничара, ретинобластом код деце
нуклеарних радника.23
Сматра се да ови поремећаји могу бити последица директног
оштећења полних ћелија и њихове мутације, што најчешће има за
последицу губитак плода, конгениталне аномалије и карциноме дечијег
доба. Постоји могућност да су настале озледе последица индиректног
дејства штетних нокси, насталог њиховим накупљањем у семеној
течности, трансфером у генитални тракт будуће мајке и њиховом
реапсорпцијом. Овако могу деловати неки тешки метали и
22

F. Martin, R. Earl, E. J. Tawn, “A cytogenetic study of men occupationally exposed to
uranium”, Br J Ind Med.(1991); 48:98-102.
23
Y. E. Dubrova, N. Valeri, “Radiation-induced Mutations in Mammalian Minisatellite loci”,
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осиромашени уранијум. За сада је непозната њихова концентрација
потребна за оштећење плода. Утврђено је да после инхалације
осиромашеног уранијума, што је најчешћи пут контаминације војника
на ратишту, долази до накупљања осиромашеног уранијума у семеној
течности изложених. Својим удруженим токсичним и радијационим
дејством, директним и индиректним дејством, осиромашени уранијум
може узроковати генетске промене полних ћелија. Жене се могу
контаминирати акутно, боравком током ратних дејстава, или што је
чешће хронично, животом на или у непосредној близини
контаминираних зона, тако да може доћи до оштећења јајне ћелије или
накнадне интраутерине озледе плода.24
Основано се сумња да ће излагање мајке пре зачећа повећати
ризик за настанак озледа плода. Ово није потврђено са сигурношћу, јер
није утврђен правилан однос дозе и ефекта у неким акцидентима, али је
потврђен пораст спонтаних прекида трудноће. Током гравидитета,
осиромашени уранијум пролази плацентарну баријеру, тако да је неким
истраживањима доказана повезаност повећаних концентрација
уранијума и повећане учесталости спонтаних прекида трудноће,
смањења тежине плода на рођењу и неких малформација коштаног
система. Овај ефекат осиромашеног уранијума веома је тешко доказати
када је мајка изложена већем броју штетних фактора (токсини,
микроорганизми, малнутриција...), што је веома често у ратним
условима.25
Тератогене последице резултат су интраутериних, пренаталних
излагања здравог плода. Пренатална експозиција може довести до
развоја ефеката који су видљиви већ на рођењу, као и оних који се могу
открити тек у каснијој животној доби. На учесталост и тежину
тератогених ефеката значајно ће утицати врста јонизујућег зрачења и
временска дистрибуција дозе. Тако је ефикасност зрачења високог LETа (алфа и неутрони) значајно већа, а настала озледа значајно мања при
фракционисању или мањој брзини дозе.26 Постоје и гледишта да мале
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дозе у хроничној експозицији представљају много већи ризик од
великих акутних доза, тзв. Петкау ефекат.27
Ако мајка живи на контаминираном терену ембрион/фетус/
новорођенче може бити изложено зрачењу радионуклида које је мајка
унела у организам током година које су претходиле трудноћи
(последња или 5 претходних година) и током самог гравидитета,
једнократно, у више наврата или континуирано. Доза коју плод прими
резултат је плацентарног трансфера радионуклида и спољашњег
зрачења депоа радионуклида у органима мајке и плаценти.28
То су најчешће визуелно веома упадљиви деформитети који
нису наследни. Када је јонизујуће зрачење у питању, то могу бити
микроцефалија (мала, неразвијена лобања), ментална ретардација,
деформитети скелета, имуно-дефицијенције, срчане мане и друго.29
Код деце изложене јонизујућем зрачењу интраутерино, знатно
је већа учесталост појаве карцинома дечијег доба, леукемије,
хромозомских аберација. За онкогено, леукемогено и генотоксично
дејство на ембрион, нема дозе која би се могла сматрати безбедном и
нешкодљивом. Недвосмислено је епидемиолошки потврђено да
јонизујуће зрачење јесте мутагени и канцерогени фактор, да са
повећањем дозе расте и ризик за настанак канцерогеног обољења: при
интраутериној дози од 0,01 Gy два пута већи, док је ризик настанка
леукемије при истој дози десет пута већи него код неекспониране деце.
Код деце до 5 година старости доминирају ретинобластом,
неуробластом и нефробластом који потичу од измењених
ембрионалних матичних ћелија.30
Хромозомске аберације (ринг и дицентрик аберације,
фрагментације и транслокације) јављају се у великом проценту код
особа које су биле озрачене интраутерино, нарочито у првом триместру
трудноће, због озледа стем ћелије. Оне не морају бити у вези са другим
ефектима, али свакако могу послужити као поуздан биолошки
дозиметар. Ако дође до оштећења хромозома полних ћелија ембриона,
оне се могу појавити и у наредним генерацијама. Сматра се да гонадна
27
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доза од 0,01 Gy повећава број мутација хромозома полних ћелија за око
3%, као и код одраслих.31
Етиолошки фактори који могу утицати на појаву конгениталних
аномалија су многобројни и често истовремено делују. Бројна
испитивања довела су до сазнања да је етиологија конгениталних
аномалија мултифакторијална, комбинација генетских фактора и
утицаја фактора спољне средине, тзв. тератогених агенаса. Етиолошки,
конгениталне аномалије могу настати услед хромозомских и генетских
поремећаја, болести мајке, лекова у трудноћи, а непознати
мултифакторијални узроци јављају се у чак 65-75% случајева у које
спадају утицаји спољне средине, изложеност труднице рендгенским,
радиоактивним и другим зрачењима, токсинима и хемијским агенсима.
Уз јонизујуће зрачење, изразите мутогености су полихлоровани
диферили, жива, хербициди. Ови тератогени агенси могу довести до
смрти плода, поремећаја развоја са малформацијама или дисплазијама
појединих органских система, успоравања раста или само оштећења
плода која се постнатално уочава као функционални поремећај.

Конгениталне аномалије код деце америчких војника и
становника Ирака
Прва истраживања о узроцима обољевања изложене деце током
Заливског рата спровео је Гунтер који је, због сумње да то може бити
узроковано нечим што је употребљено на бојишту, отишао у Ирак и
сакупљао делове пројектила. Када је открио да су они радиоактивни,
прописно их је запаковао у оловни контејнер и авионом однео у
Немачку где је намеравао да их испита. Већ на аеродрому је ухапшен
због нелегалног транспорта радиоактивног материјала. Интересантно је
да се све то дешавало у време када су обе владе, и америчка и немачка,
тврдиле да се у Ираку не користи радиоактивни материјал. У затвору је
задржан без суђења више месеци. Ослобођен је тек после веома упорне
правне борбе колега и пријатеља. Нажалост, и сам је оболео од, по
њему назване, Гунтерове болести, највероватније због боравка на

31

WHO (World Health Organization). (2001b). Report of the World Health Organization
depleted uranium Mission to Kosovo, Geneva: World Health Organization, 2001.

29

контаминираном терену и сакупљања пројектила током периода у коме
није знао њихов састав.32
У периоду од 1989. до 2001. године у болници у Багдаду је
регистрован пораст учесталости конгениталних аномалија 11 пута,
(11:116/100.000 рођене деце). У Багдаду је учесталост додатно порасла
за 20% до 2003. године. Овај раст праћен је порастом учесталости
карцинома дечијег доба. Највећа учесталост била је 4 године после
рата, у узрасту млађих од 15 година и износила је 22,4/100.000, чак 5
пута више него 1990. године када је износила 3,98/100.000. Учесталост
је највећа у провинцији Басра у којој је употребљено највише
осиромашеног уранијума. Највећа учесталост леукемија дечијег доба
била је током 1998-1999. године код деце рођене после рата, узраста 5-9
година.33
Када су се сличне промене јавиле и код новорођене деце у
породицама војника из других земаља ангажованих у Ираку, почеле су
истраге и у САД-у и Великој Британији. Код деце америчких војника
ангажованих у Заливском рату, малформације су уочене код чак 67%
новорођених беба. Конгенитални дефекти деце америчких војника и
становника Ирака били су идентични.
Пентагон и британско Министарство одбране званично су
порицали да постоји било каква опасност и ризик од коришћења
муниције са осиромашеним уранијумом. Упркос томе, већина
стручњака сматрала је да је управо осиромашени уранијум узрок појаве
конгениталних аномалија и малигних болести деце Ирака, нарочито
јужних провинција на које је највећи број пројектила са осиромашеним
уранијумом и испаљен.
Код старије деце, рођене пре Заливског рата, повећана је
учесталост малигних обољења, неуролошких дефицита, различитих
обољења која се повезују са нарушеним имунитетом. Деца су, по
правилу, била тешко потхрањена и анемична, без утврђеног узрока. Сва
оболела деца су навела као податак да су сакупљала делове антитенковских пројектила са осиромашеним уранијумом. Лекари Ирака
процењују да је учесталост малигних обољења код деце увећана 7-10
пута, а урођених аномалија 4-6 пута.

32

S. Horst-Gunther, Uranium Projectiles  Severely Maimed Soldiers, Deformed Babies,
Dying Children, Ahriman - Verlag, ISBN: 3-89484-805-7, 1996.
33
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Комитет организован да испита ову појаву у САД-у је веома
предано проучио све расположиве податке и утврдио да би било веома
тешко, скоро немогуће, утврдити услове излагања, примљене дозе, као
и утицај свих других потенцијалних етиолошких фактора, да би се са
сигурношћу утврдило да ли постоји узрочно-последична веза између
излагања осиромашеном уранијуму и конгениталних аномалија деце.
Ово би постало готово немогуће када би се разматрало и здравље унука
ових војника. Стога је Комитет, уз пуно разумевање за забринутост
ветерана за здравље њихове деце, известио да епидемиолошким
приступом не може донети ваљани закључак.34

Учесталост конгениталних малформација код деце у Босни и
Херцеговини
Пројектили са осиромашеним уранијумом коришћени су и
током 1995. године на територији Босне. Контаминација је доказана у
Хаџићима, Хан Пијеску, Бутмиру.
Поређењем учесталости конгениталних аномалија код деце у
Босни током 1995. и 2000. године, уочава се статистички значајан
пораст, са 1,85% на 2,26%, при чему предњаче аномалије
кардиоваскуларног система 0,162% vs. 0,615% и аномалије централног
нервног система 0% vs. 0,273%. Ипак, аутори су свесни да су резултати
оптерећени бројним ограничењима, тако да нема довољно доказа за
закључивање.35

Учесталост конгениталних малформација код деце на Косову
и Метохији
Подаци о конгениталним аномалијама на Косову и Метохији
нису систематски сакупљани ни пре НАТО агресије. Не постоји
стандардизовани начин пријављивања ових аномалија, као ни прекида
трудноће. Додатни проблем је и то што се на Косову преко 20%
34

Committee to Study the Feasibility of and Need for Epidemiologic Studies of Adverse
Reproductive Outcomes in the Families of Atomic Veterans: The Feasibility of
Epidemiologic Studies, Institute of Medicine, 1995, USA.
35
B. Đurović, V. Spasić-Jokić, S. Petković, D. Fortuna, V. Selaković-Mićunović, N. Atlagić,
Osiromašeni uranijum  metode detekcije, saniranje neposrednih efekata i prevencija kasnih
posledica, Autorsko izdanje, Draslar partner, Beograd, 2011.
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порођаја обави у кућним условима. Смртност новорођенчади на Косову
остала је, према мишљењу косовских лекара, на истом нивоу.
Утисак је лекара на Косову и Метохији да нема промене
учесталости конгениталних аномалија. Изузетак је Косовска
Митровица у којој су лекари регистровали неколико случајева, али без
даље статистичке обраде. Посебним проблемом за процену сматра се и
чињеница да велики део жена са Косова и Метохије из различитих
разлога одлази да се породи у болницама Србије или Црне Горе, ван
територије Косова и Метохије.
Имајући у виду све наведене проблеме, Комисија СЗО дала је
препоруке како да се на Косову и Метохији стање у овој области
регулише и побољша, пре свега увођењем регистара болести и узрока
смрти и праћењем миграције становништва.36

АКТИВНОСТИ САНИТЕТСКЕ СЛУЖБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
НА РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ОСИРОМАШЕНОГ
УРАНИЈУМА
Непосредно пред почетак напада НАТО снага, у
Војномедицинској академији (ВМА) су извршене припреме за прихват
повређених и оболелих контаминираних осиромашеним уранијумом. У
ту сврху, у оквиру Радиолошке екипе ВМА формирани су: Одељење за
збрињавање људства и Одељење за контролу исправности хране и воде
– Радиометријско одељење, од особља ВМА, из више института,
клиника и Центра хитне помоћи.
Одељења су формирана у складу са препорукама међународних
организација (WHO, ICRP, IRPA), као и на основу домаћих законских и
подзаконских аката и Упутства за обезбеђење ВЈ од нуклеарних и
хемијских удеса. Имајући у виду специфичности очекиваног Р-агенса и
разлике у односу на класичну нуклеарну експлозију према којој су
раније планиране активности, било је неопходно извршити корекцију
плана делатности наших екипа.37
36
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Активности санитетске службе у непосредној ратној
опасности
Одељење за збрињавање људства и Одељење за контролу
исправности хране и воде, која су чинили стручњаци различитих
профила, активирана су непосредно пред почетак НАТО агресије са
задатком:
- детекције,
- идентификације,
- квантификације Р-агенаса у храни, води и биолошком
материјалу,
- деконтаминације повређених и оболелих и
- дефинитивног медицинског збрињавања.
Рад Одељења за збрињавање људства обухватао је више
активности:
- физичку дозиметријску контролу, и то пре уласка и након
деконтаминације постојећом формацијском опремом,
- спољашњу деконтаминацију повређених и оболелих у
наменски адаптираним просторијама са системом тушева за лако
повређене и оболеле (10) и покретним тушевима (2) за теже повређене
и оболеле. За обављање деконтаминације предвиђена и обезбеђена су
формацијска средства: потрошни материјал и прибор за
деконтаминацију, као и средства на сталној употреби у случају потребе,
- први преглед и тријажу (на основу резултата физичке
дозиметрије и клиничке слике, према доктринарним ставовима
санитетске службе ВЈ) обављали би специјалисти нуклеарне медицине
и специјалисти медицине рада, а даља процедура зависила би од
медицинских индикација,38

Beograd, 1993.; Planning the Medical Response to Radiological Accidents, International
Atomic Energy Agency, IAEA, Safety Report Series No.4. Vienna, 1998.
38
B. Đurović, “Zdravstveni rizici primene osiromašenog uranijuma”, U: R. Havaši, I. Ćosić,
T. Havaši, urednici, Uloga i značaj prof. Živojina Ćuluma u popularizaciji nauke
(monografija), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka; 2004, 128-138.
Đurović B., “Akutni radijacioni sindrom”, U: Odabrana poglavlja iz ratne interne medicine
/Antonić M...et al./, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2000. 203-211.
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- узимање узорака за лабораторијске анализе (урина и крви за
биохемијске, хематолошке и цитогенетске анализе) и обављање више
тестова:


цитогенетских тестова –
аберација и микронуклеуса,

анализе

хромозомских



EEG – у сарадњи са неурофизиолошком дијагностиком
Клинике за неурологију,



VEP (видом евоцирани потенцијали) – у сарадњи са
функционалном дијагностиком Клинике за очне
болести,



проверу контаминације повређених и оболелих помоћу
система за термовизију, у сарадњи са Институтом за
радиологију,



гамаспектрометријско испитивање 24-часовног урина,

У недостатку WBC (мерач контаминације целог тела), у
сарадњи са особљем Института за нуклеарну медицину ВМА извршена
је калибрација гама-камере на уранијум, чиме је уведен метод за
детекцију контаминације осетљивости 10 пута слабију од WBC, али
сасвим довољан за брзу и ефикасну тријажу контаминираних
повређених и оболелих. По извршеној калибрацији гама-камере у нашој
установи, организована је секција нуклеарне медицине на којој су
присутни упознати са штетним ефектима осиромашеног уранијума и
могућностима детекције гама-камером. Упутство за калибрацију гамакамере послато је и свим одељењима нуклеарне медицине у СРЈ, како
би се успоставила јединствена доктрина и смањио притисак на нашу
установу.39
- хируршко збрињавање – активиране су две хируршке екипе у
издвојеном делу Центра хитне помоћи за хируршко збрињавање
контаминираних повређених и оболелих чије су виталне функције
угрожене,
екипе

- интернистичко збрињавање – активиране су интернистичке
(гастроентеролошка и хематолошка) са изолаторима за

39
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Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 9, No 4, 2003,
279-283.
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дефинитивно збрињавање контаминираних и озрачених повређених и
оболелих,
- предвиђене су све неопходне мере и поступци за спречавање
ширења контаминације, у оквиру чега је обезбеђен једносмеран пролаз
контаминираних повређених и оболелих целим током до дефинитивног
медицинског збрињавања.
Такође, направљен је План мера и поступака за детекцију и
идентификацију радиоактивних материја у храни и води ради процене
радијационе опасности, са упутством за узимање узорака за
радиометријске анализе. План је дистрибуиран свим превентивномедицинским установама ВЈ.40

Активности санитетске службе у току бомбардовања
У току НАТО агресије, екипе Института за медицину рада
Завода за превентивну медицину ВМА излазиле су на већи број
локација непосредно по бомбардовању ради мерења степена
контаминације и узимања узорака за лабораторијске анализе. Није
потврђено присуство вештачких радинуклида на тим локацијама, нити
у узетим узорцима.
Извршено је укупно 268 радиометријских анализа узорака
хране, воде, биолошког материјала, делова пројектила, земље,
грађевинског материјала, узетих са локација јединица и установа ВЈ
које су биле захваћене бомбардовањем. У узорцима није потврђен
повећан садржај уранијума, нити друге врсте контаминаната.

Активности санитетске службе после бомбардовања
Настављено је са радиометријским анализама узорака и после
НАТО агресије. Урађене су 42 радиометријске анализе различитих
узорака са бомбардованих локалитета. У анализираним узорцима није
нађено присуство радионуклида пројектила са осиромашеним
уранијумом.
40
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У пројекту САНУ „Уран у биљкама и земљишту” који је водио
академик проф. Милоје Р. Сарић, Одељење за радиолошку заштиту
Института за медицину рада Завода за превентивну медицину ВМА
било је ангажовано као сарадник ради радиометријских анализа
различитих узорака земљишта и биљака са локација које су биле
бомбардоване. Резултати су показали повећану радиоактивност у
узетим узорцима земље, која се износила и до 2000 Bq/kg.
У оквиру мега-пројекта ВМА под називом „Патофизиолошки и
молекуларни аспекти повреда и болести”, покренут је подпројекат
„Патофизиолошке основе и епидемиолошка процена здравствених
ефеката јонизујућих и нејонизујућих зрачења” (ВМА/ 09-10. Б.6.).
Направљен је детаљан план здравствене контроле и збрињавања
припадника ВЈ који су били изложени штетном дејству муниције са
осиромашеним уранијумом, као и особља које је било ангажовано на
извиђачким задацима. Прегледане су све особе које су биле у АБХО
патролама и извиђачким екипама на локацијама на којима је доказано
коришћење муниције са осиромашеним уранијумом.
Припадници јединица АБХО ВЈ су, у току и непосредно по
окончању бомбардовања, почели са планским извиђањем рејона
дејстава авиона А-10 и уклањањем остатака муниције са осиромашеним
уранијумом. Санитетска служба дала је свој пуни допринос при
дефинисању мера заштите за експонирано особље и при гамаспектрометријским анализама најразличитијих узорака.
Локално становништво је обавештено о контаминираним
рејонима, а у сарадњи са општинским органима, на локалитетима
дејстава муницијом са осиромашеним уранијумом, земљиште је
ограђено и забрањен приступ до дефинитивног санирања.
Стручњаци Одељења за радиолошку заштиту Института за
медицину рада Завода за превентивну медицину ВМА одржали су више
предавања професионалним припадницима ВЈ о војномедицинским
аспектима примене муниције са осиромашеним уранијумом, са
посебним освртом на мере заштите и дали свој допринос у писању
Упутства за заштиту особља на терену контаминираном осиромашеним
уранијумом.41
41

B. Djurović, M. Misovic, V. Spasic-Jokic, “Information as a part of Radiation Protection”,
In: Proceedings of Second European IRPA Congress on Radiation Protection; 2006 May 1519; Paris, France. http://www. colloquium.fr/06IRPA/CDROM/docs/ P-393.pdf

36

Праћење здравственог стања припадника Војске Југославије
ангажованих током НАТО бомбардовања на Косову
После окончања сукоба и повратка јединица ВЈ са Косова и
Метохије, током октобра 2000. године започет је Програм праћења
здравственог стања припадника ВЈ који су били ангажовани на
потенцијално
контаминираном
терену.
Осим
радиоактивног
материјала, на здравље војника и становника Србије могли су утицати и
многи други фактори, као што су токсичне супстанце, стрес,
неповољни услови становања (колективни смештај, склоништа) са
неповољним микроклиматским условима, неадекватним смештајем и
исхраном, неповољном епидемиолошком ситуацијом и многи други.
Посредно, на здравље су могли утицати сви фактори који су утицали на
стање животне средине, биљке и животиње које се користе у исхрани.
Програм је морао бити конципиран тако да омогући дијагностику
последица свих ових фактора, не само осиромашеног уранијума.42
Селекцијом по међународно признатим критеријумима у
Програм су укључене особе I, II и III категорије ризика на
радиоактивну контаминацију осиромашеним уранијумом, а по
протоколу прегледа за професионално експониране. Примењени
протокол је шири од наведеног протокола Оружаних снага Италије и
већине других земаља, али се показао бољим од осталих који нису
пружали податке о већини радиосензитивних ткива.
С обзиром на дуг латентни период за настанак радијационих
озледа, неопходно је и планирано дугогодишње праћење.
Радиотоксиколошка испитивања (-спектрометрија урина и WBC)
рађени су у Институту за нуклеарне науке „Винча”, због недостатка
одговарајуће опреме и то за групу највишег ризика.
На преглед су позвани они који су били у ситуацијама
повећаног ризика за настанак контаминације осиромашеним
уранијумом, а према критеријумима наведеним у Упутству за заштиту
особља које се упућује на контаминиране терене. Највећу опасност за
здравље људи представља боравак у близини погођене мете у тренутку
поготка.
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M. Mišović, B. Đurović, Korišćenje municije sa osiromašenim uranom u NATO agresiji na
SRJ 1999. godine, Zbornik radova i sažetaka 5. Kongresa neurologije i psihijatrije razvojnog
doba Srbije i Crne Gore sa inostranim učešćem, 2005 april 21-23; Beograd, Status, 2005, 5760.
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Особама са високим ризиком експозиције сматрају се оне које
су биле:
1. у непосредној близини објекта или борбеног средства
погођеног пројектилом са осиромашеним уранијумом,
2. ангажоване на спасавању повређених или санацији и
деконтаминацији разорених материјалних средстава,
3. повређене пројектилима са осиромашеним уранијумом (имају
контаминиране ране или носе у телу заостале гелере),
4. радиле и боравиле на претходно контаминираном терену
(могућност ресуспензије).43
Преглед се састојао од:
- општег прегледа са веома детаљном анамнезом експозиције,
- хематолошких анализа крви са диференцијалном крвном
сликом,
- биохемијских анализа крви, са посебним нагласком на
показатеље функције бубрега и јетре,
- цитогенетских тестова (анализу хромозомских аберација и
микронуклеусни тест),
- радиометријских анализа 24-часовног узорка урина алфаспектрометријском методом,
- прегледа офталмолога,
- прегледа психијатра или психолога са тестирањем.
Програм је трајао 5 година, а затим је прекинут. Прегледано је
преко 1.500 припадника ВЈ у три установе ВЈ по истом протоколу.
Прелиминарни резултати показали су да:
а) Није повећана учесталост:
 малигних обољења,
 малигних обољења хематопоетског система,
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H. Beach, The military hazards of depleted uranium, ISIS: Briefing Paper No. 78, 2001;
London, http://www.isisuk.demon.co.uk; B. Đurović, “Biomedicinski aspekti primene
municije sa osiromašenim uranijumom”. Hem. Ind. (2001); 55 (7-8): 84-88.
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 специфичних неуролошких и реналних поремећаја.

б) Повећана је учесталост:
 ПТСП и неспецифичних неуролошких обољења,
 поремећаја функција јетре (AST, ALT),
 акутне акустичке трауме са оштећењем слуха,
 хипертензије,
 тератогених и генетских промена потомака.

Иако доследно спроведен, наведени Програм није
очекивану комплетну слику из неколико разлога:

дао

- Испитивана група је релативно мала у односу на број
експонираних, тако да узорак није репрезентативан;
- На преглед су се јавили и они који не испуњавају критеријуме
ризика, а претпостављамо да се многи који их испуњавају нису јавили;
- Дошло је до реорганизације многих јединица и повратка
резервног састава кућама, тако да се група прогресивно смањивала;
- Период праћења је кратак и свакако би га требало наставити,
имајући у виду дуг латентни период за настанак касних последица.
Нарочити опрез потребан је при тумачењу резултата.
Непрестано се морају имати у виду фактори који лимитирају
закључивање (миграције становништва и немогућност поређења
периода пре и после бомбардовања).

Праћење здравственог стања припадника Војске Југославије
ангажованих на деконтаминацији терена
После НАТО напада на нашу земљу, 120 локација на Косову и
Метохији, 7 на југу Србије ван територије Косова и Метохије и једна на
територији Црне Горе биле су високо контаминиране.
Све локације на југу Србије убрзо су биле изоловане,
обележене, становници обавештени да се ради о контаминираној зони и
да се приступ забрањује све до окончања деконтаминације. На послове
деконтаминације упућени су припадници рода АБХО и Лабораторије
заштите из Института за нуклеарне науке „Винча”.
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У оквиру припрема за послове деконтаминације урађен је и
преглед одабраних лица. Одабрана су здрава, стручна лица, опремљена
потребном заштитном опремом у складу са Одлуком о стручној спреми
и здравственим условима за лица која раде са изворима јонизујућих
зрачења („Сл. лист СРЈ”, бр. 45/97) и специфичним прегледима као у
категорији
потенцијално
контаминираних
са
додатном
радиометријском анализом урина (ласерском флуориметријском
методом у недостатку ICP-MS). У случајевима повишених вредности у
урину или високе експозиције, организована су алфа-спектрометријска
мерења урина.
За деконтаминацију локалитета Братоселце одређено је 36
здравих мушкараца припадника рода АБХО. После 3 месеца
активности на терену преглед је поновљен. Утврђено је да су
ангажовани примили MDJZ (0.07±0.03 mSv). Нису утврђени клинички,
хематолошки и биохемијски показатељи радијационих лезија. Код 3 од
36 лица утврђене су нестабилне хромозомске аберације које се нису
налазиле после 3 месеца. Код друга 3 припадника рода АБХО анализом
урина потврђен је нешто повишен садржај уранијума (3µg/l), али је
додатном алфаспектрометријом урина доказано да се ради о
природном, а не осиромашеном уранијуму.44
Исти протокол примењен је и при деконтаминацији локалитета
Пљачковица, где је ангажовано 28 здравих лица из рода АБХО ВЈ.
После 3-4 месеца на терену преглед је поновљен. Није било повишених
вредности уранијума у урину, као ни цитогенетских промена.45
Приликом деконтаминације примењене су и поштоване строге
мере радиолошке заштите, тако да није дошло до појаве штетних
ефеката.
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Djurović B., Spasic-Jokic V., Fortuna D., Milenkovic M., “Heallth Surveillance of
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Proceedings of Second European IRPA Congress on Radiation Protection; 2006 May 15-19;
Paris, France, http://www. colloquium.fr/06IRPA/CDROM/docs/ P-043.pdf
45
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Учесталост конгениталних малформација, малигних и
ендокриних болест код деце припадника Војске Југославије
рођене после бомбардовања СР Југославије (без Косова и
Метохије)
Током бомбардовања СР Југославије пројектилима са
осиромашеним уранијумом разорена су многа хемијска постројења,
тако да је становништво било изложено различитим ноксама. Према
подацима референтне цитогенетске лабораторије Института за
нуклеарне науке „Винча”, учесталост микронуклеуса којим се исказује
геномска стабилност популације у периоду после НАТО дејстава
повећана је са 9±3MN/1000BN пре 1999. године на 28±3MN/1000BN за
жене и са 7±2MN/1000BN пре 1999. године на 24±3MN/1000BN за
мушкарце у периоду 1999-2000. године. Процењује се да би ова разлика
могла бити последица хемијских загађења животне средине узроковане
ратним дејствима.
Од штетних фактора свакако треба узети у обзир и стресни
начин живота у породицама војних осигураника. Специфичне болести
и медицинска стања код којих се стрес наводи као један од значајних
етиолошких фактора су: кардиоваскуларне болести (хипертензија,
атеросклероза,
коронарна
болест,
срчане
аритмије,
итд.),
гастроинтестиналне болести (улкусна болест, Kронова болест,
улцерозни колитис), психијатријске болести (пост-стресни поремећај,
напади панике, фобије, злоупотреба лекова и алкохола и бројне друге),
дерматолошке болести (псоријаза, витилиго, екцеми), ендокринолошке
болести (диабетес мелитус, хипертиреоза, хипотиреоза), аутоимуне
болести (реуматоидни артритис, системски лупус, еритематоидне
алергије), малигна обољења (леукемије, карцином колона, костију).
Циљане студије у последњих десет година доводе стрес у везу са
спектром разних неуропсихијатријских поремећаја или системских
обољења која имају своје неуропсихијатријске импликације као што су:
мултипласклероза, мигрена, епилепсија, Сјогренов синдром,
поремећаји пажње, учења, понашања, говора, итд.
Сматра се да хронични стрес има и имуносупресно деловање,
доводећи до пада броја гранулоцита, T и B лимфоцита у циркулацији,
те ослабљује урођени и стечени имуни систем. Ослабљени имуни
систем, као последица хроничног стреса, може допринети повећању
морбидитета и морталитета. Услед рата на овим просторима
поремећени су породични односи. Смрт, пресељења, прекоманде,
одвајање од породице, мењају динамику развоја односа у овим
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породицама и за очекивати је било да тешкоће којима су изложене
супруге војних лица током трудноће, а и касније, утичу и на њихово
потомство. Претпоставља се да је у периоду после бомбардовања СРЈ
пројектилима са осиромашеним уранијумом и под утицајем
тератогених агенаса насталих бомбардовањем хемијских постројења, уз
нарочито стресни начин живота у породицама војних лица, повећана
учесталост наведених болести.
До сада спроведене студије о здравственом стању војника који
су учествовали у ратним операцијама на територији Балкана имају
контраверзне закључке у погледу везе малигних обољења са излагањем
осиромашеном уранијуму. Због свега тога, у Дечијем диспанзеру ВМА
вођена је евиденција деце са наведеним болестима. Циљ праћења био је
да се утврди учесталост урођених конгениталних аномалија и
хромозомских ненормалности, болести жлезда са унутрашњим
лучењем и метаболизма, те малигних болести дечије доби у периоду
2000-2007. године, у односу на период 1995-1999. године.
Испитивање је обављено на узорку од 1.752 деце рођене 20002004. године која се лече и контролишу у Дечијем диспанзеру ВМА.
Контролну групу чинила су 1.204 детета рођена пре бомбардовања и то
од 1995-1999. године. На основу прегледа и медицинске документације
добијени су подаци о учесталости аномалија, ендокриних и
метаболичких болести, те малигних неоплазми дечијег узраста,
шифрираних према међународној класификацији MKB-10. За
регистрацију конгениталних аномалија руководимо се EUROCAT-ом
(Регистар европске заједнице за конгениталне аномалије). Годишња
инциденција наследних конгениталних аномалија у Србији, на основу
међународно усвојене процене њихове учесталости и резултата пописа
становништва у 2002. години, је: моногенске болести 1%, полигенска
мултифакторијална стања 2% и хромозомопатије 0,6%.
Обрадом добијених података утврђен је значајан пораст
учесталости конгениталних аномалија после бомбардовања, док се за
ендокрине и малигне болести та промена није могла статистички
доказати. Анализом врста аномалија Q00-Q99 евидентирано је доста
урођених аномалија. Најчешће су то деформитети стопала: 52,04%
случајева (2000. година); 67,86% (2001. година); 51,02% (2002. година);
44,44% (2003. година) и 38,09% (2004. година), што је сагласно са
литературним подацима. Исто тако, у литератури се наводи да су деца
са конгениталном аномалијом стопала имунолошки компромитована,
да чешће оболевају од тежих инфекција, а имају и дисфункцију
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мокраћне бешике. Тако, на око, лакша конгенитална аномалија има
значајну реперкусију на даље здравље детета.
Током 2002. године примећен је скок урођених аномалија
крвотока, вентрикуларно септални дефект је 14,28%, док је уобичајено
да се урођене срчане мане јављају у 0,8% новорођенчади. Хромозомске
аномалије биле су заступљене са 5,54% конгениталних аномалија у
2003. години (2 деце са Дауновим синдромом) и 4,46% у 2004. години
(1 са Дауновим синдромом). Даунов синдром је најчешћа нумеричка
хромозомска аберација код новорођене деце, са просечном инциденцом
у целокупној популацији 1:650 новорођене деце, без обзира на доб
мајке. Узроци настанка хромозомских аномалија у појединим
клиничким случајевима остају непознати. Животна доб мајке преко 35
година уверљив је и доказан чинилац у етиологији хромозомских
аномалија. Инциденца деце са Дауновим синдромом код мајки доби 35
година је 0,35%, у доби 39 година је 1,01%, а у доби од 42 године
износи 2,19%. Код наше оболеле деце мајке су доби 24-26 година,
родитељи имају нормалан кариограм, па је очито да је посреди нова
појава транслокације. Од троје наше деце са Дауновим синдромом,
двоје је смештено у Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у
Звечанској улици, где се налази још 12 деце рођене после 1999. године
са истим синдромом, чије су мајке млађе од 35 година. Малигне
болести заступљене су са 0,56% у 2002. години – двоје деце је имало
акутну нелимфатичну леукемију. Од малигних неоплазми обољева у
развијеним земљама отприлике десеторо деце годишње на сто хиљада
становника у доби до 14 година.46
Смртност од малигних болести је на другом месту смртности
дечијег доба, одмах после акциденталних случајева. Половина свих
неоплазми дечије доби јесу леукемије и лимфоми, а по петина тумори
централног нервног система (21%) и солидни тумори (22%). Међу
солидним туморима појављује се неуробластома и бубрежни тумори.
Учесталост наоплазми дечије доби је различита по добрим
структурама. Неуробластоми и ретинобластоми најчешће су
заступљени код одојчади и мале деце, а тумори кости код адолесцената.
Учесталост лимфома повећава се са доби. У етиологији неуробластома
и ретинобластома битни су пренатални и наследни чиниоци, а у
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етиологији лимфома утицаји из околине (животног окружења).
Фактори околине који оштећују ћелијски геном су физички, хемијски и
биолошки штетни агенси. Типични представници су: зрачење,
канцерогени спојеви из дуванског дима и онкогени вируси.
Од леукемија обољева годишње просечно 30 деце на 100.000
деце у доби до 14 година. Приближно обољевају деца узраста између 2
и 7 година, а максимум учесталости је око 4 године. Највећа је
учесталост акутних лимфобластичних леукемија (75%). Акутне
нелимфобластичне леукемије чине 20%, а хронична миелоидна
леукемија и атипичне леукемије преосталих 5%. Од 356 деце војних
лица, рођене 2002. године, који се лече у ВМА у Београду, двоје је
имало акутну нелимфобластичну леукемију.47

Едукација
Догађаји
за
нама,
као
и
претња
међународног
радијационог/нуклеарног тероризма, уверавају нас да је потребно
имати веома детаљан национални план за реаговање у случају
радијационог и нуклеарног акцидента сваке врсте. Најважнији чиниоци
добре припреме су едукација и тренинг на свим нивоима. Медицински
радници су незаобилазни део тог тима. Иако су радијациони ефекти
проучавани током студија и бројних специјализација, изгледа да
медицинске екипе нису најбоље припремљене за масовни
радијациони/нуклеарни акцидент. Зато су у Војномедицинској
академији организовани курсеви различитих нивоа: на Медицинском
факултету у оквиру предмета Медицина рада и Медицина масовних
догађаја; на последипломским студијама облика специјализације
Медицина рада и Нуклеарна медицина, као и у оквиру заједничке
наставе за све специјализације у оквиру предмета Радиолошкохемијско-биолошка (РХБ) заштита.48

47
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА – ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ
Уместо закључка навешћу предлог активности који смо још
2010. године у својој књизи „Осиромашени уранијум – методе
детекције, санирање непосредних ефеката и превенција касних
последица” дали ми, аутори, непосредни учесници ових дешавања,
припадници ВЈ, а које до данас нису покренуте.
Досадашње активности на испитивању последица употребе
муниције са осиромашеним уранијумом нису довољне. Оне не
испуњавају потребе ни обимом, ни квалитетом, а понајвише
организацијом. У земљи се води неколико потпуно независних и
некоординираних истраживања и без међусобне комуникације
истраживача. Често се нпр. анализирају исти узорци у више установа,
док неки остају потпуно занемарени.
Сматрамо да је у наредном периоду неопходно:
- Наставити са испитивањима на терену (проналажењем нових и
обележавањем и обезбеђивањем већ утврђених локалитета где је
коришћена муниција са осиромашеним уранијумом). Обезбедити да на
деконтаминацији терена буду ангажоване и међународне екипе.
- Створити услове за систематски мониторинг свих елемената
животне средине хемијски и радиолошки контаминираних терена,
нарочито пратити квалитет подземних вода, флоре и фауне, временске
услове и евентуалне климатске промене. Посебну пажњу обратити на
контролу млека, воде и намирница које се користе у исхрани деце.
- Потребно је ургентно, уз ангажовање свих расположивих
финансијских ресурса, сачинити детаљне планове за ремедијацију
животне средине, обезбедити међународне донације за програме из
ових области.
- Обезбедити складиштење и управљање опасним отпадом,
специфично за сваки локалитет, према плановима приоритета.
- Наставити са медицинским надзором припадника ВС који су
боравили на контаминираном терену, како у време бомбардовања, тако
и касније, а такође, наставити програм праћења здравственог стања
ради детекције и превенције тежих облика касних последица.
Развијати
и
унапредити
терапију
контаминације
осиромашеним уранијумом. Један од могућих нових медикамената
могао би бити и природни зеолит.
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- Наставити са едукацијом локалног становништва са циљем
превенције и заштите.
- Организовати медицински надзор становништва у широј зони
око контаминираних рејона, као и епидемиолошке студије праћења.
- На основу података добијених овим испитивањима неопходно
је направити процену радијационог ризика за појаву касних ефеката
(малигних обољења и генетских оштећења) код становништва у зонама
употребе муниције са осиромашеним уранијумом, као и укупних
штетних ефеката на биодиверзитет тог подручја.
- Сва досадашња сазнања о ефектима зрачења на ембрион
морају бити подвргнута озбиљним проверама, јер свака нова и
прецизнија метода доказује да је ризик интраутериног излагања плода
много већи него што се мислило. Још је непознато:


који су то фактори који ембрион/фетус чине тако
осетљивим, чак и у односу на новорођенче,



утицај хроничне/продужене експозиције, нарочито када
су у питању зрачења високог линеарног преноса
енергије (LET) и/или интерне контаминације,



утицај хроничне/продужене експозиције на развој мозга
и смањење IQ, као и да ли има утицаја на губитак
менталних функција у старијем животном добу,



утицај хроничне/продужене експозиције на учесталост
хромозомских аберација, геномску нестабилност и
ризик за настанак малигнитета после интраутериног
излагања, не само раног дечијег доба, већ целокупног –
животног.

- Намеће се потреба организовања епидемиолошких студија о
утицају загађења животне средине на здравље деце. Оне морају бити
повезане са подацима континуираног мониторинга животне средине. С
обзиром на ноксе које су током ратних дејстава употребљене или
ослобођене у нашу животну средину, променом понашања и навика
или адекватном заштитом становништва може се значајно утицати на
учесталост многих обољења.
- Жеља нам је здраво потомство. Брига о животној средини,
генетско информисање и пренаталне дијагностике могу смањити терет
којим наследне болести и урођене малформације оптерећују неке
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породице и заједницу у целини. Неопходност решавања проблема
наследних конгениталних аномалија, захваљујући изузетном напретку
у хуманој генетици, изискује нов приступ у организацији система
здравствене заштите становништва у развијеним земљама, о чему су
експерти Светске здравствене организације у јулу 2000. године у
Женеви изнели препоруке о развоју генетских центара, служби и
програма. Превентивна оријентација таквих програма претпоставља
унапређење преконцепцијске заштите (информисање партнера о
степену ризика), антенаталне заштите (биохемијски и ултразвучни
скрининг трудница са високим ризиком за плод), као и увођење
масовних скрининг програма новорођенчади на оне конгениталне
аномалије за које постоји успешна терапија. Опште је прихваћено да је
неопходан скрининг на Даунов синдром (биохемијским маркерима),
дефект неуралне цеви (биохемијским маркерима и рутинским
ултразвучним прегледима) и другe мајор структурнe аномалијe
(рутинским ултразвучним прегледима).
- Све активности организовати као заједничке, војне и цивилне,
мултидисциплинарне и континуиране у оквиру јединственог
националног плана.
- Покренути међународне пројекте, са ангажовањем стручњака
различитих профила из различитих земаља света, како би се обезбедила
независна међународна арбитража и процена ризика, те планирале мере
заштите становништва.
- Борити се за забрану употребе не само осиромашеног
уранијума, већ свих врста оружја којима се крше закони рата и
Женевски Протокол, а људи излажу дуготрајним и прекомерним
патњама.
Основни проблем је утврдити утицај муниције са
осиромашеним уранијумом на здравље становништва које живи око
рејона по којима је употребљавана муниција са осиромашеним
уранијумом, војника и полицајаца који су у тим рејонима боравили по
разним основама у току и након бомбардовања. Њима се мора дати
јасан и аргументован одговор.
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Радомир Ковачевић1

ОНКОЛОШКА ПРЕВЕНТИВА СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ
СА ПОДРУЧЈА КОНТАМИНИРАНИХ УРАНИЈУМОМ
Сажетак: Муниција са радиоактивним примесама, пре свега са
осиромашеним уранијумом, која је коришћена 1999. године у НАТО
агресији на СР Југославију, изазива изузетно штетне последице по
здравље становништва и животну средину Србије. У том контексту, а
имајући у виду потребу онколошке превентиве становништва Србије са
подручја контаминираних уранијумом, у раду је приказан поступак
процене радијационог ризика, унутрашње и спољашње експозиције и
ефеката које канцерогени агенси изазивају у људском организму.
Такође, објашњен је механизам канцерогенезе, представљен програм
испитивања и начин извођења закључка на основу обрађеног
материјала и евалуације добијених резултата.
Кључне речи: онколошка превентива, радијациони ризик, НАТО, СР
Југославија, Србија, агресија, осиромашени уранијум, здравље
становништва, радиоактивна контаминација.

УВОД
Велика примена нуклеарне енергије, радиоактивног зрачења и
радиоактивних материја која се проширила на бројна подручја људске
делатности повећава опасност од радиоактивног зрачења. Као
непосредна последица унутрашње контаминације радиоактивним
материјама из животне средине које у организам доспевају ваздухом,
водом и храном, настаје унутрашње озрачивање људског организма и
бројни токсични ефекти.
Приликом агресије на СР Југославију 1999. године, НАТО је, уз
бројне типове оружја, користио и муницију са радиоактивним
примесама. НАТО авиони су већ након седам дана рата (30. март 1999.
године) из топова калибра 30 mm употребили муницију са
осиромашеним уранијумом 238U. Карактеристична особина те
муниције је да приликом испаљивања и погађања мета долази до
1

Проф. др Радомир Ковачевић, Клинички центар Србије, Институт за медицину рада и
радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић”, Београд
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запаљивања и стварања велике количине уранијумских оксида који се у
виду аеросола диспергују доводећи до дуготрајне контаминације
животне средине веома високог нивоа на локалитетима по којима су
вршени удари, што је и приказано у UNEP-овом извештају објављеном
марта 2002. године.
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. Иначе, хемијска својства природног и
осиромашеног уранијума су идентична и њихова хемијска токсичност,
која је откривена још пре два века, не зависи од изотопског састава.
Природни уранијум има три изотопа: 234U, 235U и 238U, а код
осиромашеног уранијума постоји још и 236U.
Као последица интерне контаминације организма уранијумом
настају бројни ризици по здравље који зависе од четири главна
фактора: изотопског састава, хемијског састава, величине честице и
растворљивости. У настајању патогенетских ефеката деловања
уранијума истоветни значај имају хемијска нерадијациона токсичност и
специфична радиоактивност типа гама емисије (235U) и алфа емисије
(238U).
Кинетика уранијума у организму је веома специфична. Крв је
основни транспортни чинилац у дистрибуцији и редистрибуцији
најтоксичнијих уранилских јона (+6) и уранијумских (+4) јона. Активну
улогу у транспорту имају еритроцити и протеини плазме. За 60 минута
95% ресорбованог уранијума нестаје из крви, а биолошки полуживот
уранијума у целом организму износи од 2 до 5.000 дана. Екскреција се
обавља углавном урином, а врло мало се из јетре, преко жучи и црева,
излучује фецесом. Критични орган за растворљива једињења уранијума
је бубрег који је и предилекционо место депозиције. Количина од
0,05% до 12 % се ретинира у бубрезима са полуживотом од 6 до 1.500
дана, а приближно 80% укупне количине уранијума се излучи у току 24
часа. Поред бубрега, уранијум се накупља у скелету, плућима, јетри,
слезини, панкреасу, надбубрегу и ћелијама RES-a (ретикулоендотелни
систем).
За настајање патофизиолошких учинака одговорна су оба
патогенетска механизма: хемијско-токсични и радиобиолошки тј.
јонизациони, који се узајамно преплићу, интерпонирају и фаворизују.
Као резултат интеракције уранијума и биомолекула у соматским
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ћелијама и генетичком материјалу настају бројни патолошки ефекти
који клинички постају видљиви веома рано, или касни који се виде
после дугогодишње латенције или се, пак, испољавају код неколико
генерација након генетских експресија. Латентни период за ове
манифестације зависи линеарно од дозе и количине унете материје и
креће се од 1 до 20 година, а у акциденталним ситуацијама већ после
шест месеци могу се регистровати последице (подаци из Украјине).
Кумулација
биолошких
ефеката,
без
обзира
на
радиотоксичност, односно дозу, доводи до позних последица ако је
експозиција довољно дуго трајала. Временски фактор један је од
најзначајнијих параметара за радиотоксикологију, услед линеарне
екстраполације. Најтежа и специфична стања настају као последица
мутагених, тератогених и канцерогених дејстава.

ПРОЦЕНА РИЗИКА
Егзактна процена радијационог ризика најпрецизније се може
остварити маркерима који у ширем смислу документују мерљиву
рефлексију у интеракцији биолошког система и физичког агенса. Према
препорукама америчке Националне академије наука (NAS), процес
процене ризика чине: идентификација хазарда, процена односа дозаодговор, процена експозиције и карактеризација ризика. Радијациона
сигурност људске популације условљена је познавањем свих могућих
радиоеколошких чинилаца и праћењем степена унутрашње
контаминације.
Индивидуални мониторинг за интерну експозицију базира се на
директном мерењу активности радионуклида у целом телу, одређеним
органима или деловима тела и мерењем активности радионуклида у
излучевинама. Која ће техника бити изабрана зависи од биокинетичког
модела радиоизотопа у људском телу. Најчешће се користи техника
испитивања уринарног излучивања радиоизотопа. Међународна
комисија за заштиту од јонизујућих зрачења (ICRP) предлаже
коришћење рутинског и, у случају акцидента, специјалног
индивидуалног мониторинга, где се прати дневно уринарно излучивање
одређеног радиоизотопа у периоду од првог до седмог дана после
акцидента.
У току наших 30-годишњих испитивања радиоактивности
урина код становништва и популације запослених у Србији и
Југославији било је повећане контаминације изнад горње границе
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уношења (GGU), али само у појединачним случајевима. Урин је
анализиран повремено, а не континуирано, а из једног узорка вршена је
процена дозе и ефеката. Због тога су резултати контаминације,
поређени са биодозиметријским тестовима, показали извесно неслагање
у дози и ефектима процењиваним између величине радиоактивности
урина и обима биолошког одговора. До сада је код нас урађена само
једна епидемиолошка студија на 3.255 лица из зоне јонизујућих
зрачења која је показала да морбидитет и морталитет изазван канцером
није значајно већи.

ПРОЦЕНА ЕКСПОЗИЦИЈЕ
Процена експозиције обухвата праћење и евалуацију
интензитета, врсте и трајања актуелне и раније експозиције. Као део
квантитативне процене ризика укључује два процеса: спољашњу и
унутрашњу експозицију. Спољашњу експозицију чини радиоеколошки
мониторинг и представља детекцију радионуклида у спољашњој
средини, радној или животној. Унутрашњу експозицију представља
процес назван биолошки мониторинг, а подразумева детекцију укупног
унутрашњег товара радионуклида и квантификује се у виду
концентрације и дозе. Сви параметри су биолошки маркери
експозиције, а добијају се алфа, бета и гама спектрометријском
анализом биолошког материјала.

ПРОЦЕНА ЕФЕКТА
Процена
ефекта
обухвата
откривање
биохемијских,
физиолошких, бихевиоралних и других промена органа и система и
процењује ризик од генотоксичних и негенотоксичних канцерогена
узрокован експозицијом, односно дозом. Међусобни однос унутрашње
експозиције и ефекта дефинише се различитим величинама, а
најзначајније су однос доза-ефекат и однос доза-одговор. Најважнији
тест представља биодозиметријски тест којим се детектује резултат
интеракције радионуклида и генетичког материјала, а који чине
хромозомске аберације и генске мутације и FISH микронуклеусни тест
којим је омогућена диференцијација ефеката физичких (радиоактивних)
и хемијских агенаса.
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МЕХАНИЗАМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
Тачан механизам канцерогенезе још није познат. Досадашња
сазнања указују да малигни тумори настају из једне патолошке ћелије
која даље подлеже репликацији и поновљеним деобама формирајући
клониране туморске ћелије. Процес канцерогенезе започиње фазом
иницијације (покретања), наставља се фазом промоције (потпомагања)
и завршава фазом прогресије. Суштину процеса иницијације чине
структурне
промене
генетског
материјала,
трансформација
протоонкогена у онкогене и инактивација туморских супресорских гена
(генотоксични ефекти). Негенотоксични (епигенетски) канцерогени
изазивају малигне туморе механизмима који не доводе до везивања
ксенобиотика са молекулом DNK. Механизам њиховог деловања још
није разјашњен. Промоција је процес који омогућава даљи развој
промена насталих у фази иницијације. Прогресију тумора одликује
убрзан раст, инвазивност и настанак метастаза.

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА
Избор репрезентативног узорка представља неопходан и веома
сложен сегмент истраживања. Критична група је популација са
територије на којој се радиоеколошким мониторингом прати спољашња
контаминација. Контролна група је популација са територије која није
контаминирана. Неопходне су три контролне групе, ради
интеркомпарације, приближно истог броја и демографских
карактеристика са различитих неконтаминираних подручја, а са
укупним бројем испитаника колико је и у критичној групи.
Потом је неопходна ретроспективна анализа специфичног
морбидитета и морталитета од малигних болести на истраживаним
подручјима до 1999. године. Извор информација може бити сва
расположива медицинска документација у локалним здравственим
установама, почев од здравствених картона основне здравствене
заштите у домовима здравља, диспанзерима опште медицине, медицине
рада, гинеколошким, педијатријским, онколошким, стоматолошким
диспанзерима итд., затим, болничке отпусне листе, извештаји смрти
(умрлице), итд.
Потребно је, затим, креирање анкетног упитника чији садржај
мора обиловати бројним подацима почев од уобичајених демографских
података, подацима о времену проведеном на истраживаном подручју
са диференцијацијом на урбану и сеоску средину, подацима о пијаћој
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води (водовод, бунари, флаширана, други извори), подацима о радном
стажу и професији (пољопривреда, индустрија, грађевинарство, путна
привреда, здравство, пензионери, итд.) и исцрпним подацима о
претходном здравственом стању како испитаника тако и породице
(лична и породична анамнеза) са обавезним подацима о варијацијама
укупног броја уобличених елемената у крвној слици, хроничним и
наследним крвним и бубрежним болестима, другим хроничним
болестима, операцијама и свим могућим туморима, порођајима и
побачајима. Општи клинички преглед мора се обавити по системима
према пропедевтици интерне медицине. Од цитолошких елемената
неопходна је целокупна крвна слика са леукоцитном формулом
периферне крви, од цитохемијских анализа обавезно алкална фосфатаза
у гранулоцитима (APL >20 <80 i.j.), од биохемијских анализа
специфични тестови на синтетске и екскреторне функције јетре,
тестови за некрозу хепатицног паренхима, и поремећаје гломеруларне и
тубуларне функције бубрега, од цитогенетских анализа хромозомске
аберације и микронуклеусе. Ултразвуком треба прегледати
спланхничне трбушне органе, дојке у жена, штитњачу, лимфне жлезде
и евентуално солитарне туморе. Уколико 50% параметара периферне
крви показује патолошке резултате, онда су неопходна медицинска
испитивања инвазивним методама попут биопсије коштане сржи,
слезине, јетре, лимфних жлезда, итд. и анализа генетског материјала и
цитохемијска испитивања у ћелијама пунктата. Испитанике код којих
хематолошка болест није утврђена, а регистроване су варијације у
периферној крви, треба циљано прегледати два пута годишње. Ако су
промене реверзибилног карактера – кориговаће се, а ако су
иреверзибилне – развиће се клинички манифестни поремећаји који се
тако правовремено дијагностикују.
Математичким и дозиметријским методама неопходно је
израчунавање индивидуалне дозе спектрометријским мерењима
радиоактивности урина и израчунавање апсорбоване дозе за цело тело,
израчунавање унете, тј. апсорбоване дозе из дневног оброка
(мониторинг радиоактивности пијаће воде и прехрамбених намирница)
и из ваздуха (мониторинг радиоактивности ваздуха, аеросола, падавина
итд.) и процена дозе која би могла бити примљена приликом
иницијалне експозиције и дозе добијене у току континуиране
експозиције на критичном терену. Сви наведени предрачуни дали би
једну интегрисану апсорбовану дозу за протекли период за популацију
региона и за сваког испитаника индивидуално, док би
биодозиметријски
тестови
(хромозомске
промене)
показали
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кумулативни ефекат укупне апсорбоване дозе од догађаја до тренутка
анализе. Због утицаја времена на репарацију нестабилних аберација
неопходно је допунско испитивање стабилних промена кариотипа
методом хибридизације (минимум је 100 метафаза по особи).
Одговарајућим апаратима могуће је обрадити 2.000 случајева годишње.
Узорци крви би се стицали у једну (централну) лабораторију по
прописаним упутствима за чување и транспорт у року од три дана.

ИЗВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА
При обради материјала и евалуацији резултата неопходно је
пажњу усмерити на то да ли је на критичном рејону, у компарацији са
контролним, повећана инциденца хематолошких и малигних болести
других ткива и органа, метастазирање, погоршан ток и прогноза већ
постојећих малигних болести, системских и хроничних болести имуног
система и солитарних тумора, као и смртност од ових болести, да ли је
повећан број побачаја и из којих разлога/узрока, да ли је повећана
инциденца малформација, леукемија и других хематолошких
поремећаја код деце. И на крају, треба извести корелацију наведених
појава са дозом, као и да ли постоји значајност разлике у корелацијама
доза - ефекат критичног и контролних региона.
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Мирјана Анђелковић Лукић1

ПИРАЛЕН И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Приказ докторске дисертације „Правци кретања
полихлорованих бифенила (пиралена) у водама након НАТО
бомбардовања”
Сажетак: НАТО агресија изазвала је велике еколошке штете по цео
живи свет СР Југославије. Посебно су штетна хемијска загађења
изазвана бомбардовањем хемијских постројења и резервоара са
пираленом. Пирален спада у токсичне, тератогене и мутагене материје
и трајно загађује воду и земљиште. У раду је приказан научни допринос
докторске дисертације Миљане Стојановић-Милосављевић, под
насловом „Правци кретања полихлорованих бифенила (пиралена) у
водама након НАТО бомбардовања”, одбрањене 2002. године на
Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Кључне речи: НАТО агресија, СР Југославија, пирален, полихлоровани
бифенили, загађење воде, хемијски рат, токсични агенси.

У ненајављеном рату против наше земље, 24. марта 1999.
године отпочело је бомбардовање Савезне Републике Југославије и
трајало је непрекидно 78 дана, до 10. јуна 1999. године, кад се завршило
потписивањем Кумановског споразума. НАТО бомбардовање СР
Југославије (кодно име: Операција Савезничка сила, енгл. Operation
Allied Force или у САД, Операција Племенити наковањ, енгл. Operation
Noble Anvil) била је завршна фаза рата за отимање Косова и Метохије
од Србије. То је било друго важније војно уплитање НАТО-а након
бомбардовања босанских Срба у операцији „Намерна сила” 1995.
године и највећи војни сукоб на простору Србије и Црне Горе од
времена Другог светског рата.
Животна средина Србије угрожена је ратним дејствима током
НАТО агресије 1999. године која су трајала 78 дана. Током
бомбардовања, на нашој територији одвијао се хемијски и радиолошки
рат јер су бацана убојна средства са осиромашеним ураном, чије је
1
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радиолошко дејство – распрскавање и паљење језгра метка од
осиромашеног урана 238, изазвало значајно загађење природе, воде и
земљишта, а оно што је најстрашније јесте чињеница да је много људи
оболело и умрло од последица уранске прашине. У Србији је после
агресије запажен велики пораст разних врста карцинома који све више
узима невине жртве и после престанка агресије. Ништа мање опасно
није ни хемијско загађење које је изазвало еколошку катастрофу
широких размера на нашој српској релативно малој територији.
Хемијско и радиолошко загађење није се зауставило на границама
тадашње СР Југославије, већ је допрло и до Грчке, Румуније, Бугарске,
о чему су сведочили грчки научници.
Већина производа хемијске индустрије су загађивачи околине.
Међу њима посебно место заузимају разноврсни синтетски материјали
који се налазе у широкој примени: полиетилени, полипропилени,
поливинилхлориди и друге врсте пластичних материјала који се
неконтролисано избацују у околину у виду отпада и чија разградња у
природи траје дуги низ година. У групу загађивача спадају и разне
врсте синтетског уља, међу којима је најпознатије трансформаторско
уље, трговачког назива пиралени (полихлоровани бифенили).
Трансформаторска уља користе се за хлађење електричних
трансформатора, али се примењују и као мазива у неким специфичним
случајевима затворених система. Ова уља су неразградива и спадају у
изузетно опасне загађиваче човекове околине. Продирањем у тло
трајно загађују земљиште и подземне воде. Њиховим сагоревањем на
отвореном простору ослобађа се велики број отровних, канцерогених
продуката. Гашење пожара изазваних горењем пиралена повезано је са
великим ризиком од тровања ватрогасаца и становништва у близини
пожара и загађења околине због канцерогених продуката, посебно
диоксина који се, том приликом, ослобађају у околину.
Пирален је веома стабилно, неразградиво уље. Његово ефикасно
уклањање врши се једино разградњом термичким путем у посебно
пројектованим пећима с филтрима, како ни један опасан продукт
сагоревања пиралена не би изашао у околину. Kод 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 и 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 током
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гашења пожара на пираленским трансформаторима у току НАТО
агресије ново и за стручњаке из Европске уније.
Европа штити своју околину и ригорозно кажњава сваки
еколошки преступ, а код нас су бацали разорне бомбе и метке са
осиромашеним ураном како би нашу животну средину што више
загадили, а индустрију, инфраструктуру, путеве, мостове, школе и
болнице максимално уништили и оштетили. То је био свеобухватни
злочиначки и терористички акт против једне суверене земље која је
бранила своју територију на којој је, потпомогнута са стране (пре свега
из Немачке и САД), избила оружана побуна Албанаца.
Стратези НАТО-а имају у својој командној структури
стручњаке за еколошка питања, тако да изазивање хемијског рата на
нашем подручју није било случајно, већ брижљиво планирано.
Привреда Србије до 1999. године, иако измрцварена санкцијама које су
јој увеле све земље Европске уније, ипак је радила и своје производе
чак и извозила. Знали су НАТО стратези тачно, уз свесрдну помоћ са
терена, који су резервоари хемијских постројења пуни, који отровни
продукти се ослобађају после пожара на њима, где могу да ударе
својим пројектилима како би изазвали што већу еколошку штету. Тако
су намерно гађали складишта нафте и бензина у Новом Саду у близини
водозахвата да би ускратили грађанима чисту воду, намерно су у
Панчеву гађали резервоаре са мономером винилхлорида, чиме су
створили дејства правог хемијског рата услед стварања бојних отрова
фозгена и фозгендиоксима у ваздуху, намерно су гађали разорним
бомбама електричне трафое у којима се налазило уље за хлађење,
пирален, које је токсично, мутагено, канцерогено и тератогено.
НАТО стратези су намерно бомбардовали постројења са
пираленом и резервоаре са пираленом, како би загадили ваздух, воду и
земљиште Србије. У Европској унији је мало ко од стручњака за
пожаре познавао гашење и последице пожара на пираленским
трансформаторима и како се то одражава на људе, ватрогасце, тако да
је бомбардовање Србије са свим последицама по здравље људи био и
својеврстан експеримент in vivo. Због генотоксичности пиралена и још
веће опасности од продуката насталих сагоревањем овог опасног уља,
при гашењу пожара делује се са што веће удаљености, с комплетном
заштитном опремом, увек из смера дувања ветра, с најмањим могућим
бројем људи у зони хемијске контаминације. При гашењу пожара не
сме се повећавати зона контаминације пираленом коришћењем
снажних млазева воде, нити дозволити да пирален продире у земљу,
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воду или ваздух, нарочито при употреби погрешних средстава за
гашење пожара. Наши ватрогасци су пожртвовано гасили те опасне и
отровне пожаре. Пожари на пиралену, нажалост, проузрокују жртве у
блиској и даљој будућности, зависно од количине акумулираног
пиралена и ослобођеног генотоксина који је неконтролисано расејан у
животној средини. Посебна непознаница је утицај продуката
сагоревања пиралена на здравље становништва, тако да су искуства
наших ватрогасаца и лекара од изузетног значаја. Оно у чему се наша
држава неповратно огрешила јесте непраћење здравља ватрогасаца који
су за време бомбардовања јуначки гасили пожаре на свим угроженим
местима, а сва опожарена места била су пуна канцерогених продуката
сагоревања. Не постоји евиденција колико је ватрогасаца после
престанка агресије оболело, а колико умрло. Србија је ваљда једина
земља која о својим жртвама, нажалост, не води рачуна, па је тако
изостала и ова евиденција.
Крагујевац је један од градова који је проглашен за „црну
тачку” после бомбардовања, што значи да је природа у том граду
еколошки девастирана, а становништво угрожено због могућности
оболевања услед тровања. Поред овог града, на листи најугроженијих
нашли су се Бор, Панчево, Прахово, Нови Сад.
У Крагујевцу је са више пројектила гађана фабрика аутомобила
„Застава” у чијем се кругу налазило ускладиштено уље пирален, али ту
се налазила и трафостаница у којој је, као уље за хлађење, био пирален.
Бомбардована је 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 пиралена у
бурадима и више од 6.000 m3 воде загађене пираленом. После
експлозија НАТО бомби 1999. године „Застава” се претворила у
отровну буктињу, јер су се продукти сагоревања пиралена, диоксини,
још отровнији од пиралена, винули у ваздух, трујући становнике
Крагујевца.
Већина радника „Заставе” који су радили на рашчишћавању
рушевина у фабрици, оболели су, а многи умрли, јер су били изложени
различитим хемијским агенсима, од којих је најопаснији био пирален.
У Крагујевцу влада завера ћутања о овоме, нико не жели јавно да каже
колико је радника „Заставе” умрло после рашчишћавања
бомбардованих погона. Вероватно је да постоји нека евиденција у
крагујевачком Дому здравља о броју умрлих непосредно после 1999.
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године, на основу које би се могло доћи до бар приближног броја
оболелих и умрлих због пиралена.
Једина научна студија о акцидентном кретању пиралена у
природи и водотоковима притока реке Лепенице у Крагујевцу која је
урађена код нас, упоређујући стање на водама пре и после НАТО
агресије, је докторска дисертација Миљане Стојановић-Милосављевић,
под насловом „Правци кретања полихолорованих бифенила (пиралена)
у водама након НАТО бомбардовања”, одбрањена 2002. године на
Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Крагујевац је (како пише у дисертацији) „бомбардован
неколико пута и то: дана 09. 04. 1999. године у 01.15 часова,
ракетирани су објекти „Заставе” у Крагујевцу. Са два пројектила
погођен је објекат ПЈ „Монтажа” Д. Д. „Застава аутомобили” и
потпуно је уништено одељење монтажне траке „Југо”, док су остали
погони тешко оштећени. Са једним пројектилом погођен је објекат
„Лакирница”. Поновним нападима 12. 04. 1999. године у 02.45 сати и
02.55 сати са шест пројектила директно су погођени објекти ПЈ
„Каросерија” (два пројектила), ПЈ „Лакирница” (један пројектил),
„Информациони системи” и зелена површина 15 метара од
портирнице и 20 метара од пословне зграде, док је један пројектил
остао неактивиран на спољној саобраћајници 20 метара испред
портирнице (улаз „Шест топола”). Поједини погони „Застава
енергетике” која снабдева грејањем 15 000 станова у граду потпуно су
уништени, као и цео објекат „Застава – привредна возила”. Дана 15.
04. 1999. године у 01.20 сати са више пројектила је гађано градско
језгро Крагујевца и то објекти у близини железничке и аутобуске
станице. Том приликом је оштећен објекат ДОО „Застава
транспортна шпедиција”, као и 10 породичних кућа у близини и још 64
цивилних објеката у друштвеном и приватном власништву у центру
града је оштећено. Последице бомбардовања би биле још драстичније
да стручњаци нису пре бомбардовања извршили обезбеђење и
предузели мере заштите и превентиве, посипање песка око
трансформатора, обезбеђење складишта материјала и друго.”
Биохемичар Миљана Стојановић-Милосављевић у периоду пре,
за време и после бомбардовања узимала је и анализирала 1.800 узорака
тла, подземних и надземних вода и речног дна. Истражила је водоток
реке Лепенице од уласка у Крагујевац до уливања у Велику Мораву,
водоток Велике Мораве и речне наносе Лепенице и реке Ждраљице од
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фабрике „Застава” до завршетка крагујевачке котлине, укључујући
изворишта и бунарске воде.
Ова докторска дисертација је скривена од јавности, нема је у
библиотеци Београдског универзитета. Миљана СтојановићМилосављевић је била запослена у војсци СР Југославије, а после
докторирања 2002. године, као мајка малолетног детета, остала је без
посла. Касније се запослила у Новом Саду, а умрла је 2010. године од
карцинома.
Као омаж Миљани Стојановић-Милосављевић, пожртвованом
истраживачу, која је ентузијазмом научника захватала воде пре и после
бомбардовања како би доказала да је пирален у природу дошао услед
бомбардовања крагујевачке „Заставе”, је приказ истраживања и
резултата истраживања загађења реке Лепенице, њених притока,
бунара и загађења реке Велике Мораве у коју се Лепеница улива, што је
био предмет њене дисертације.
„Докторска дисертација „Правци кретања полихлорованих
бифенила у водама након НАТО бомбардовања” даје нови научни
приступ у праћењу кретања полихлорованих бифенила у површинским
и подземним водама, као последица ратних дејстава. Проучавањем су
обухваћени акцидент, дистрибуција, прерасподела, инфилтрације,
миграција, место и начин узимања узорака и принцип и поступак
хемијске аналитике.
Истраживано подручје је водоток и седимент речног дна
Лепенице од уласка у Крагујевац до ушћа у Мораву, водоток и
приобални седимент речног дна Мораве и изворске и бунарске воде
алувијона Лепенице, низводно од „Заставе”, до завршетка крагујевачке
котлине. Истраживано подручје карактерише: сиромаштво водом,
бујични карактер водотока, песковито-глиновити алувијон са хумусом,
где је дошло до продора полихлорованих бифенила у животну средину
из трансформатора и кондензатора 9. и 12. априла 1999. године услед
НАТО бомбардовања „Заставе”.
Полихлоровани бифенили имају моларну масу већу од воде,
теже дну суда, изузетно су хемијски стабилни, добро се растварају у
мастима (масном ткиву) и декларисани су као опасан отров. Својим
присуством у води и земљишту, укључују се у ланац исхране,
захваљујући својим кумулативним својствима имаће највеће последице
на кичмењаке, а посебно на човека као крајњег конзумента.
Полихлоровани бифенили доспеју у воду, таложе се, њима се хране
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ситне биљке и животиње, овима ситније рибе, па крупније, па птице.
Увек је на крају човек, кога ће овај и други отрови просути НАТО
бомбама деценијама хранити”2.
Дисертација се састоји од осам поглавља; седмо поглавље су
закључци и осмо литература. Садржи 123 стране, 16 слика, 10 табела и
188 навода литературе.
Прво поглавље је Увод; друго поглавље Општи део где је
приказан научни циљ и значај докторског рада и ранија истраживања; у
трећем поглављу приказане су геолошке одлике истраживаног
подручја; четврто поглавље садржи својства воде и водених
екосистема; пето поглавље садржи материјал и методе истраживања,
приказ продора полихлорованих бифенила у животну средину
(акцидент), начин и место узимања узорака за испитивање; у шестом
поглављу су дати резултати и дискусија резултата. Ово, шесто
поглавље је најистакнутије у раду, јер обрађује стање падавина у
истраживаном подручју, истраживање површинских вода, извора,
бунара и речног седимента. Приказује кретање полихлорованих
бифенила у површинским водама, у седименту речног дна, у водама
извора и бунара. Ауторка дисертације је пратила концентрацију
полихлорованих бифенила (пиралена) у дефинисано време и одређено
место узорковања за све узорке. Одређивала је концентрацију пиралена
у узорцима вода 12 месеци пре бомбардовања, 7 и 10 дана после
бомбардовања и 12 месеци после бомбардовања, током годишњих доба,
лета, јесени, зиме и пролећа и све то табеларно приказала. Истраживала
је загађење реке Лепенице узводно и низводно од фабрике „Застава
аутомобили”, загађење у реци Ждраљици, притоци Лепенице и на ушћу
Лепенице у Мораву, као и загађења речног седимента река Лепенице,
Ждраљице и Мораве, уз табеларни приказ резултата. Доказала је да се
повећана концентрација полихлорованих бифенила у реци Лепеници
појавила одмах, 7 дана после бомбардовања. По индикацијама на
терену и по резултатима одређених концентрација, полихлоровани
бифенили су пореклом искључиво из погона „Застава” и директна су
последица ракетирања овог индустријског комплекса 9. и 12. априла
1999. године, закључак је аутора дисертације. Пирален у водама
Лепенице је, после бомбардовања, достизао и милиграмске
концентрације, што се сматра изузетно великим загађењем. Приказала
је кретање полихлорованих бифенила у површинским водама, у
2
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седименту речног дна, у водама извора и бунара, одредила
концентрацију пиралена у узорцима и дала предлог за даље праћење
кретања полихлорованих бифенила: „Даље кретање полихлорованих
бифенила, њихов утицај на животну средину и живи свет треба
истраживати биолошким и микробиолошким истраживањем речног
дна, помоћу биоиндикација утврдити утицај полихлорованих бифенила
на живи свет речног дна; микробиолошким и биолошким
истраживањем живог света у води реке Лепенице, Ждраљице и
Мораве, на основу биоиндикација утврдити утицај полихлорованих
бифенила на живи свет површинских вода.”3
Дала је предлог да се, помоћу бушотина, са различитих дубина
периодично прати кретање пиралена у подземним водама, да се једном
месечно одређује концентрација полихлорованих бифенила у реци
Лепеници, да Хидрометеоролошка служба Републике Србије преузме
осматрање једног бунара у алувијону реке Мораве на потезу између
Марковца и Великог Орашја. Затим, дала је предлог да се прати развој
биљака, контролише биолошким методама утицај полихлорованих
бифенила на семе појединих култура, редовно прегледа млеко, животне
намирнице богате водом, махунарке, кртоласто поврће и друго, како би
се установило колики је њихов утицај на исхрану животиња и људи.
Даље, предлаже да се, уз редовну здравствену заштиту и контролу
осетљивије популације (бебе, деца, млади, труднице, реконвалесценти),
прати и побољшава здравствено стање становништва на истраживаном
подручју. У одељку 6.10, ауторка дисертације наводи која су све
штетна дејства овог отрова који је услед НАТО агресије доспео у речне
и подземне воде и земљиште Крагујевца (то би био општи закључак за
сва места загађена пираленом). „Највећа штетна дејства по мишљењу
ауторке, се очекују код бескичмењака, риба, змија, птица и сисара. У
оквиру популације кичмењака најосетљивије су женске популације.
Досадашња научна истраживања и сазнања показују да је токсично
дејство полихлорованих бифенила повезано са женским стероидним
хормонима у мишићном ткиву кичмењака, укључујући и човека.
Изомери полихлорованих бифенила узајамно делују са природним
естрогенима на рецепторе који су смештени у језгрима ћелија јајника
и тај узајамни однос доводи до промена.” Затим наводи: „поремећај
синтезе стероида ће имати за последицу секундарне промене
одређених функција полних органа и дејство на ембрион и фетус. Због
добре растворљивости полихлорованих бифенила у масном ткиву и
3
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њихове способности кумулирања (преко ланца исхране) у кичмењака, а
посебно код човека, у функцији времена се очекују повећана
тератогена, мутагена и канцерогена дејства”.
На крају ове изузетне докторске дисертације, ауторка
закључује: „Земљиште је природни ресурс који се најтеже обнавља и
најтеже се ослобађа загађења, тако да ће, у зависности од количине
падавина и нивоа подземних вода, долазити до прерасподеле
полихлорованих бифенила између подземних вода и водопропусних
слојева земљишта. Време задржавања полихлорованих бифенила на
истраживаном терену, на основу до сада познатих научних података
и чињеница, не може се прогнозирати.”
Миљана Стојановић-Милосављевић у закључцима своје
дисертације указује на неопходност укључивања државе која би
требало да финансира не само 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 је
препоручила да редовно треба утврђивати утицај пиралена на
животиње и животне намирнице животињског и биљног порекла, а
редовним здравственим контролама – на људе. Не постоје подаци о
томе да ли су ови закључци било кога из градске власти Крагујевца или
републичке владе, бар заинтересовали.
И на самом крају, ауторка закључује: „Израдом ове докторске
дисертације, кроз синтезу и анализу целокупног фонда података
примењеног у појединим поглављима, дат је нов приступ у проучавању
и истраживању праваца кретања полихлорованих бифенила у
површинским и подземним водама, а у циљу заштите, очувања и
унапређења животне средине, као и очувања и унапређења људског
здравља и квалитета људског живота.”
Дисертација је веома значајна по томе што је показала како
пирален делује на женске репродуктивне органе, што се може повезати
са данашњим стањем код нас, јер све више младих жена има проблеме
са зачећем и изношењем трудноће до краја.
Ова дисертација може да послужи као путоказ за истраживање
загађења пираленом у предстојећим „Истраживањима загађења
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насталог због НАТО бомбардовања Србије 1999. године”, пројекта који
је у Влади Србије озваничен свечаним потписивањем 12. јуна 2018.
године. За утврђивање последица од НАТО бомбардовања на здравље
људи и природу у Србији биће ангажовани стручњаци различитих
профила, хемичари, физичари, лекари, математичари, војна лица, како
би заједничким напором дошли до непорециве истине коју неки од
стручњака у Србији негирају, а то је да нам је НАТО загадио животну
средину осиромашеним ураном и разним канцерогеним хемикалијама,
међу којима истакнуто место има пирален. Све више људи у Србији
оболева од различитих врста карцинома. НАТО нас убија и после
агресије, што представља злочин према становништву и природи. Због
тога би челници НАТО-а, као и сви званичници који су заговарали
бомбардовање СР Југославије и учествовали у агресији, требало да
одговарају за злочин против цивилног становништва, за екоцид и
разарање наше привреде и инфраструктуре.
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ГРАЂАНСКА ОДГОВОРНОСТ МЕЂУНАРОДНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРЖАВА ЧЛАНИЦА СА ОСВРТОМ НА
ОДГОВОРНОСТ НАТО-а ЗА БОМБАРДОВАЊЕ
СР ЈУГОСЛАВИЈЕ 1999. ГОДИНЕ
Сажетак: Питање грађанскоправне одговорности међународних
организација и њихових држава чланица разматрано је у овом раду са
теоријског аспекта, као и са аспекта праксе међународног права.
Имајући у виду да је ово питање од посебног значаја за општу и
стручну јавност у Републици Србији, посебан предмет анализе
представља одговорност НАТО-а за штету изазвану бомбардовањем
1999. године. Утврђено је да међународни уговори на основу којих је
конституисан НАТО ниједном одредбом не прописују одговорност ове
организације за штету проузроковану током извођења војних
операција, као и да до сада није конституисан посебан међународни
судски орган који би се бавио тим питањима. Међутим, непостојање
изричите регулативе о одговорности међународне организације не
значи да она може бити апсолутно неодговорна за штету коју је
проузроковала извођењем војних операција. Системским тумачењем
одредаба уговора о оснивању НАТО-а долази се до закључка да ова
организација и њене државе чланице, као субјекти међународног права,
могу сносити грађанскоправну одговорност за предузета војна дејства
на територији трећих држава.
Кључне речи: одговорност, грађанско право, међународно право,
међународне организације, правна регулатива, НАТО агресија на СР
Југославију.

УВОД
Проблем
грађанскоправне
одговорности
међународних
организација и држава чланица међународних организација није новина
ни у теорији ни у пракси. Приликом приступања овако комплексном
1
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питању, појављују се два претходна питања. Прво, да ли државе
чланице могу бити одговорне за противправне радње међународних
организација? Друго, под којим условима државе чланице могу бити
одговорне за противправне радње међународне организације?3

ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ У ТЕОРИЈИ
МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА
У теорији међународног права развијена су два концепта о
грађанскоправној одговорности. Први концепт говори о секундарној,
или супсидијарној одговорности која се може дефинисати као
одговорност на основу које ће треће стране, које имају правни захтев
према одређеној међународној организацији, имати правни лек против
државе чланице једино ако и када сама организација не изврши своје
обавезе. Други концепт говори о истовременој или солидарној
одговорности која подразумева да трећа страна, која има правни захтев
према међународној организацији, може такав захтев истаћи било
према самој међународној организацији, било према држави чланици те
међународне организације. Дакле, овде постоји могућност избора, без
установљавања првенства у одговорности.
Због значаја питања грађанскоправне одговорности у
међународном праву, Комисија Уједињених нација за међународно
право је, након дугогодишњег рада, 2001. године формулисала Нацрт
чланова о одговорности међународних организација за акте противне
међународном праву. Чланом 57. овог нацрта не прејудицира се питање
међународноправне одговорности државе чланице за понашање
међународне организације. Институт за међународно право изразио је
јасан став да не постоји опште правило по коме су државе чланице,
искључиво због свог чланства, супсидијарно или солидарно одговорне
за обавезе међународне организације чије су оне чланице.
Овакав став правда се чињеницом да међународне организације
имају правну и пословну способност, те да се сматрају субјектима
међународног права. Њихов субјективитет одвојен је од субјективитета
држава чланица; оне имају своје органе одлучивања који заправо
формирају вољу организације која може бити различита од воље
држава чланица; права и обавезе међународне организације одвојене су
3

LJ. Runjić, „Međunarodnopravna odgovornost država članica za čine međunarodnih organizacija”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 64, br. 4, 2014, str. 668.
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од права и обавеза држава чланица због одвојеног субјективитета, па би
тако и одговорност саме међународне организације морала бити
одвојена од одговорности држава чланица.4
Како у погледу концепта о супсидијарној, тако и у погледу
концепта о солидарној одговорности, изнете су извесне критике у
теорији. Са једне стране, овако установљене одговорности угрожавале
би постојање одвојене правне способности држава чланица и
међународних организација, док, са друге стране, приписивање
одговорности државама чланицама може имати за последицу њихово
мешање у деловање међународних организација, што би, у крајњој
линији, довело до смањења ефикасности деловања организације, па чак
и до одбијања држава да се учлањују у међународне организације.5
Насупрот оваквим критикама, у теорији постоје и другачија мишљења
у којима се истиче да до сада ничим није доказано да би постојање
супсидијарне и солидарне одговорности довело у питање одвојену
правну способност међународних организација и да би утицало на
одлуку држава чланица да преузму контролу над међународном
организацијом.6

ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ У
МЕЂУНАРОДНОЈ ПРАВНОЈ ПРАКСИ
До сада, питање грађанскоправне одговорности решавано је у
међународној правној пракси на различите начине. Тако, у спору
између компаније „Westlan Helicopters Ltd.” са једне стране и Арапске
организације за индустријализацију и држава чланица, са друге стране,
Међународна трговачка комора је пресудила у корист компаније и
стала на становиште да су државе чланице на темељу општег начела
савесности и поштења одговорне, с обзиром на то да оснивачки акт
организације није искључивао њихову одговорност. Међутим, по жалби
једне од држава чланица, Суд правде швајцарског кантона Женеве
поништио је ову пресуду изразивши сумњу у изнети закључак да
деловање органа међународне организације према трећим субјектима
4

Ibid, str. 675.
5 R. Higgins, “The Legal Consequences for Member States of the Non-fulfillment by International Organizations of Their Obligations toward Third Parties: provisional report”, Institute
of International Law, Yearbook, vol. 66, part I, 1995, p. 419.
6
A. Stumer, “Liability of Member States for Acts of International Organizations: Reconsidering the Policy Objections”, Harvard International Law Journal, vol. 48, no. 2, 2007, p. 574.
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обавезује државе чланице. Одређени број спорова водио се пред
енглеским судовима услед пропасти Међународног већа за калај. У
овим споровима, Високи суд уопште није разматрао питање
одговорности држава чланица у погледу обавеза међународне
организације према трећим субјектима. Тада је истакнуто становиште
да не постоји ниједно правило међународног права по коме би државе
чланице могле бити одговорне за дугове произашле из уговора
закључених између међународне организације и трећих субјеката, осим
уколико „уставом” међународне организације није предвиђена
супсидијарна одговорност држава чланица.

ОДГОВОРНОСТ НАТО-а ЗА БОМБАРДОВАЊЕ
СР ЈУГОСЛАВИЈЕ
Питање одговорности држава чланица поставило се одмах
након окончања бомбардовања од стране НАТО-а, 1999. године, када је
СР Југославија пред Међународним судом правде поднела тужбу
против десет чланица НАТО-а због тешких кршења правила
међународног права о забрани употребе силе против других држава.
Према мишљењу подносиоца тужбе, државе чланице су заједнички и
појединачно биле одговорне за војна дејства НАТО-а, будући да су
војне снаге држава чланица биле интегрисане у НАТО и налазиле су се
под политичком контролом и руководством тих држава чланица чији
представници су учествовали у раду и одлучивању органа НАТО-а.
Нажалост, ова тужба је била одбачена из процесних разлога, па никада
није ни постало познато какав би био став суда по овом питању.7
Нацрт чланова о одговорности међународних организација који
је 2011. године усвојила Комисија за међународно право8, у члановима
58. до 62. прописује одговорност државе у вези са понашањем
међународне организације. Овим одредбама прописано је да држава
која подупире или помаже међународну организацију у вршењу
противправних радњи, може бити одговорна уколико се кумулативно
испуне два услова. Први, држава мора имати сазнања о околностима
међународног противправног поступања и друго, поступање би имало
карактер противправности и да је предузето и од стране саме државе
чланице. Иако је Комисија у многоме смањила одговорност држава
7

Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro vs. Canada), Preliminary Objections,
Judgement, I.C.J., Reports 2004, p. 49.
8
UN Doc. A/RES/66/100, paragraph 3.
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чланица, односно искључила ју је у случају деловања у складу са
правилима међународне организације, требало би посебно сагледати
могућности установљавања одговорности државе која има највећи
утицај на деловање организације.
Посебно осетљива тема за општу и стручну јавност у
Републици Србији је одговорност НАТО-а за штету изазвану
бомбардовањем 1999. године. У сагледавању одговорности ове
међународне организације и одговорности њених чланица, ваља поћи
од Бриселског споразума као оснивачког акта саме организације.
Државе потписнице споразума су биле Белгија, Француска,
Луксембург, Холандија и Велика Британија. С обзиром на то да државе
потписнице нису имале војних капацитета да се саме бране, оформиле
су војни савез са циљем развијања заједничких система обране и јачање
међусобних веза како би се заједнички одупрле идеолошким,
политичким и војним претњама националној безбедности. Идеја о
војном савезу проширила се са европских држава потписница на другу
страну Атлантика, тако да је 1949. године закључен још један значајни
међународни уговор – Северноатлантски уговор којим је основан
НАТО.
Занимљиво је да ниједном одредбом међународних уговора на
основу којих је конституисан НАТО није прописан систем
одговорности ове организације за штету која буде проузрокована услед
војних операција. Такође, до сада није конституисан посебан
међународни судски орган који би се бавио питањима одговорности
организације за предузете војне операције. Овом приликом, није од
значаја кривична одговорност организације и њених чланова, већ
грађанска одговорност.
Непостојање изричите регулативе о грађанској одговорности
међународне организације свакако не значи да она може бити
апсолутно неодговорна за проузроковану штету услед предузетих
операција. Системским тумачењем одредаба уговора о оснивању
НАТО-а долази се до закључка да државе чланице заправо могу бити
одговорне за предузета војна дејства на територији трећих држава.
Наиме, државе потписнице се најпре у преамбули Северноатлантског
уговора позивају на Повељу Уједињених нација, чиме прихватају
примену свих општеприхваћених правила међународног права која су
на нивоу Уједињених нација прописана различитим међународним
актима. Даље, у члану 3. прописано је да ће државе чланице, било
самостално било заједно са осталим чланицама, одржавати и развијати
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своје појединачне и колективне способности да се одупру оружаним
нападима. Уколико би приликом одупирања оружаним нападима била
проузрокована штета трећим државама, одговорна за такву штету би
била свака држава чланица НАТО-а. Саму међународну организацију
појединац не може извести пред неки међународни суд, будући да такав
суд који би одлучивао о грађанској одговорности ове међународне
организације није ни установљен. С обзиром на то да међународна
организација представља резултат сагласности воља држава
уговорница и да излази из оквира националног карактера, не би било
оправдано да појединац пред националним судом држава чланица
покреће спор против међународне организације, тако да је једино
решење да правозаштитни захтев буде уперен против поједине државе
потписнице пред националним судовима те државе. Имајући у виду да
државе потписнице у војним операцијама које спроводи НАТО
учествују са одређеним новчаним средствима и стављају на
располагање одређени број војника, онда су те државе потписнице
одговорне за њихове поступке које учине извршавајући задатке
надлежних органа НАТО-а.
Овакви
закључци
поткрепљени
су
и
чланом
5.
Северноатлантског уговора којим је предвиђено да ће државе
потписнице заједно или свака од њих предузимати мере које су
потребне, укључујући и употребу војне силе. Грађанска одговорност за
употребу војне силе на тај начин погађа и сваку државу потписницу
појединачно и све њих заједно.
Чланом 7. прописано је да овај уговор не утиче на права и
обавезе страна уговорница према Повељи УН, нити на одговорност
Савета безбедности за одржавање међународног мира и сигурности.
Како је Савет безбедности орган НАТО-а, те како се државе
потписнице појављују као оснивачи и чланови међународне
организације, из тога произилази да за рад органа НАТО-а одговарају
државе чланице.

ЗАКЉУЧАК
Устави савремених држава предвиђају да се општеприхваћена
правила међународног права, ратификовани међународни уговори и
закони примењују у националним правним системима, а у некима од
њих међународно право има примат, односно већу правну снагу од
самог националног закона. На тај начин, државе чланице НАТО-а
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дужне су да се придржавају општеприхваћених правила међународног
права и правила ратификованих међународних уговора и одговорни су
за испуњење обавеза по тим уговорима, као и за евентуалну штету
услед пропуштања или поступања супротно овим правилима.
Грађанска одговорност држава чланица не може бити
искључена позивањем на то да су поступале у складу са одлукама
органа међународне организације, будући да државе потписнице преко
својих представника образују те органе, па отуда и њихова одговорност
за одлуке и налоге надлежних органа међународне организације.
На крају се може закључити да би и сама организација, али и
државе чланице могле бити одговорне у грађанскоправном смислу за
штету проузроковану трећој држави. Очигледно је да ће државе
чланице тежити да избегну сопствену одговорност за штету која је
проузрокована деловањем међународне организације позивајући се на
одвојени правни субјективитет, а да ће међународна организација
покушавати да избегне своју одговорност позивајући се на
наднационални карактер организације и на немогућност појединца,
држављана треће државе, да изведе пред неки национални суд саму
међународну организацију. Чињеница је да и та међународна
организација мора негде имати своје седиште, мора бити уписана у
неки регистар, мора се финансирати из неких средстава и мора
обављати делатност остварујући унапред прописане циљеве и
извршавајући задатке. У том случају, као спорна питања би се појавила
питање надлежности суда, страначке легитимације, меродавног права и
сл.
Међутим, адекватном анализом и применом релевантних
правних правила могло би се доћи до резултата и одлучивати у
меритуму у предметима за накнаду штете против међународне
организације. Остаје да се у пракси покуша са подношењем тужбе било
против државе чланице, било против међународне организације, било
против оба субјекта међународног права, а на судовима остаје тежак
задатак, образложење мериторне одлуке.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Runjić, Ljubo, “Međunarodnopravna odgovornost država članica za čine
međunarodnih organizacija”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.
64, br. 4, 2014.

75

2. Higgins, Rosalyn, “The Legal Consequences for Member States of the
Non-fulfillment by International Organizations of Their Obligations toward Third Parties: provisional report”, Institute of International Law,
Yearbook, vol. 66, part I, 1995.

3. Stumer, Andrew, “Liability of Member States for Acts of International
Organizations: Reconsidering the Policy Objections”, Harvard International Law Journal, vol. 48, no. 2, 2007.

4. Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro vs. Canada), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J., Reports, 2004.

5. UN Doc. A/RES/66/100, paragraph 3.

76

Александар Живановић1

ЕФЕКТИ НАТО АГРЕСИЈЕ НА ЖИВОТ МЛАДИХ
ГРАЂАНА СРБИЈЕ
Сажетак: У раду се анализира место и улога младих војника на
редовном одслужењу војног рока у одбрани слободе и независности
отаџбине, као и жртве које су поднели. Изнет је број погинуле деце
приликом НАТО агресије на СР Југославију 1999. године, као и детаљи
погибије неких од њих. Кроз показатеље разарања инфраструктуре и
економске штете коју је НАТО причинио тадашњој СР Југославији
аутор успоставља везу између последица дејстава НАТО агресора и
смањења запослености младих у нашој земљи.
Кључне речи: НАТО агресија, деца, млади, економска штета, млади
војници.

УВОД
НАТО агресија на Савезну Републику Југославију трајала је од
24. марта до 10. јуна 1999. године, али можемо рећи да чин агресије
представља само континуиран наставак притисака који, испољени у
виду економских санкција Савета безбедности Уједињених нација,
Европске уније и Сједињених Америчких Држава и отвореним
претњама бомбардовањем, трају од настанка СР Југославије 27. априла
1992. године. Сукоби на Косову и Метохији интензивирани су
почетком 1998. године када долази до побуне албанског становништва
и појачаног убацивања диверзантско-терористичких група са
територије Републике Албаније. У периоду од јула до септембра 1998.
године снаге Војске Југославије и Министарства унутрашњих послова
Србије са успехом су извеле обимну противтерористичку операцију на
целој територији Косова и Метохије. Почетком октобра 1998. године
Војни комитет НАТО-а одобрио је нападе на СР Југославију. Државно
руководство СР Југославије и Србије у жељи за мирним решењем кризе
прихвата распоређивање верификационе мисије ОЕБС-а, међутим сам
рад на терену такозваних ,,верификатора” није донео смиривање
ситуације. Противтерористичка операција снага безбедности у селу
1

Александар Живановић, студент друге године Факултета политичких наука
Универзитета у Београду
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Рачак 15. јануара 1999. године послужила је као непосредан повод за
НАТО агресију.

МЛАДИ ВОЈНИЦИ У ОДБРАНИ ОТАЏБИНЕ 1999.
ГОДИНЕ
Током агресије истакнуту улогу у одбрани земље имали су
млади војници на редовном одслужењу војног рока, старости између 19
и 27 година, који су били упућени на служење војног рока у марту,
јуну, септембру и децембру 1998. године. Према оцени тадашњих
команданата Треће армије и Приштинског корпуса генерал-пуковника
Небојше Павковића и генерал-пуковника Владимира Лазаревића,
управо су ови млади људи, сврстани у редове херојске 125.
моторизоване бригаде, 549. моторизоване бригаде, 37. моторизоване
бригаде, 15. оклопне бригаде, 252. оклопне бригаде, 211. оклопне
бригаде, 52. артиљеријске бригаде и 52. бригаде противваздушне
одбране, достојни својих славних предака, представљали кључ одбране
слободе и независности СР Југославије на Косову и Метохији.2 У овом
раду поменућу дела личног херојства неких од тих младих војника.
Војник Тибор Церна, рођен 8. новембра 1978. године у
Београду, на одслужењу војног рока у 125. моторизованој бригади од
јуна 1998. године, за време борбе у рејону карауле ,,Кошаре” 27. априла
1999. године, свестан да ризикује свој живот, устао је из рова како би
војници Војске Југославије неутралисали албанског терористу. Тибор је
тада погинуо, али је непријатељски снајпериста ликвидиран.3 Војнику
Тибору Церни споменик је откривен 2017. године у селу Дебељачи код
Ковачице.
Војник Бојан Цветановић, рођен 10. децембра 1978. године у
Алексинцу, на одслужењу војног рока био је од децембра 1998. године.
Обављајући дужност возача тенка у 252. тактичкој групи Војске
Југославије, нашао се 14. маја 1999. године у селу Мухаџер прелаз код
Урошевца. Приметивши да НАТО авиони круже над подручјем
распореда своје јединице, обавестио је своје другове да се удаље, а он је
као савестан војник остао на стражарском месту када је НАТО
2

Хероји одбране - Трећа Армија Војске Југославије, Миливоје Несторовић,
Војнофилмски центар Застава филм, Београд, 2000.
3
Радољуб Матовић, одг. уредник, ,,Спомен књига Јунаци отаџбине”, Новинскоинформативни центар Војска, Београд, 2000, стр. 335.
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пројектил погодио тенк испред кога је Бојан стражарио и усмртио овог
храброг војника.4
Данас не постоје подаци колики је број младих војника и
полицајаца погинуо током НАТО агресије, али се зна да је од 24. марта
до 10. јуна 1999. године погинуло 462 припадника Војске Југославије и
114 припадника Министарства унутрашњих послова.

ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ АГРЕСИЈЕ И МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА
Последица дејства НАТО агресора је и смрт 88 деце, ако се
притом зна да је број цивилних жртава 504 лица ( нису урачунате жртве
са територије АП Косова и Метохије), што говори да је свака шеста
жртва било дете.
Бојана Тошовић имала је једанаест месеци када је, 10. априла
1999. године, на кућу у селу Мердаре у којој је живела, пала НАТО
бомба. Бојана је убијена дан пре Васкрса.
Милица Ракић, стара три године, убијена је 17. априла 1999.
године у београдском насељу Батајница.
Приликом бомбардовања центра Ниша, 7. маја 1999. године,
погинула је Слађана Анђелковић стара једанаест година.5
У периоду од 24. марта до 10. јуна 1999. године НАТО авиони
су испољили дејства и према образовним институцијама на територији
СР Југославије.6 На самом почетку агресије, због безбедности ученика
и студената, прекинута је школска и академска година и тиме
ускраћено право на образовање младим људима у СР Југославији.
Почетком агресије широм СР Југославије организована су
масовна окупљања грађана на трговима. У Београду су се грађани
окупљали на трговима и мостовима, а у свим овим манифестацијама
била је укључена, а често и носилац активности – омладина.
Генерал-пуковник Спасоје Смиљанић, у својој књизи „Агресија
НАТО – Ратно ваздухопловство и противваздушна одбрана у одбрани
4

Исто, стр. 332.
Слободан Антонић, Милошевић – још није готово, Вукотић медиа, Београд, 2015, стр.
292.
6
Спасоје Смиљанић, Агресија НАТО – Ратно ваздухопловство и противваздушна
одрана у одбрани отаџбине, Вести, Београд, 2012, стр. 234.
5
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отаџбине”, изнео је детаљне информације о испољеном дејству
авијације НАТО по образовним институцијама на територији СР
Југославије. Ови подаци представљају доказ да НАТО није, сагласно
прокламованом циљу, извршавао дејства по снагама Војске Југославије
на територији Косова и Метохије и по јединицама Ратног
ваздухопловства и противваздушне одбране, већ је систематски водио
кампању уништавања цивилних објеката и инфраструктуре како би
отежао живот већини грађана СР Југославије на дужи временски рок.
Ниједан од ових објеката није био запоседнут од стране припадника
Војске Југославије ни припадника Министарства унутрашњих послова
Србије, нити је на било који начин користио другим субјектима
одбране у тренутку дејства, што не оставља могућност за оправдавање
ових дејстава НАТО агресора.
Табела 1: Образовне институције као објекти дејства НАТО агресора
Објекат дејства

Број
дејстава

Дечији вртићи

22

18

-

18

Основне и
средње школе

79

69

1

70

Факултети и
високе школе

17

9

-

9

Интернати и
студентски
домови

4

4

-

4

122

100

1

101

УКУПНО

Оштећено Уништено УКУПНО

Према званичним подацима Владе СР Југославије из 1999.
године, економска штета која је нанета за време НАТО агресије
износила је приближно 100 милијарди долара. Процене говоре да је
уништено или оштећено 25.000 стамбених објеката, 470 километара
путева, а 600 километара пруге остало је ван употребе. Срушена или
оштећена су 44 моста, 120 енергетских постројења било је изложено
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НАТО бомбама, а 40 болница и домова здравља је онеспособљено за
даље функционисање.7
Према процени експертске групе Г-17, директна штета која је
причињена СР Југославији износи око 30 милијарди долара.8 Исти
стручњаци изнели су закључке о поражавајућим ефектима притисака и
санкција по СР Југославију у последњој деценији 20. века.
Индустријска производња 2000. године била је 21 посто нижа него
1998. године, а у поређењу са 1989. годином, индустријска производња
била је 74 посто нижа.9 Процене ове експертске групе тада су говориле
да ће последице НАТО агресије бити отклоњене тек 2018. године.
Као пример послужиће случај Холдинг корпорације ,,Крушик”
из Ваљева. Ово предузеће одбрамбене индустрије је на дан почетка
агресије имало 5.702 радника.10 Током систематског бомбардовања
фабрике у априлу и мају 1999. године и уништења преко 90 процената
индустријских капацитета фабрике, закључено је да број радника треба
свести на 2.665 људи. Последице агресије биле су видљиве и у
наредним годинама, што је резултовало немогућношћу обнове
производних ресурса, тако да је 2014. године број радника био сведен
на око 1.200. Све ово говори да је НАТО агресор уништавањем
индустрије СР Југославије, онемогућио младим генерацијама да
заснивају радни однос у овој држави.
У периоду од 2000. до 2010. године просечно је Србију
напустило 35 хиљада људи.11 Оно што је у вези са овим податком
додатно поражавајуће јесте чињеница да су то претежно млади и
високо образовани кадрови који представљају најпродуктивнији део
становништва. Податак да школовање једног студента може државу да
кошта и до 500 хиљада динара годишње сам по себи говори о
материјалним губицима које Република Србија остварује када млади
људи напуштају државу. Већи губитак представља то што се млади
људи исељавају управо у државе које су као чланице НАТО-а извршиле
агресију на СР Југославију 1999. године.

7

Р. Драговић, ,,Србија разарана, а никад обештећена”, Вечерење новости, Политика, 22.
март 2015.
8
М. Динкић, ,,Србија 2000 – годину дана после бомардовања”, Време, 24. јун 2000.
9
Исто.
10
Слободан Раковић, Крушик летопис 1939 – 2011, ХК Крушик, Ваљево, 2012, стр. 176.
11
Организација за економску сарадњу и развој, http://www.oecd.org/index.htm
(21.3.2018)
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Истраживање спроведено у организација Центра за
међународну јавну политику маја 2017. године показало је да 88
процената студената Универзитета у Београду није за улазак Србије у
НАТО, 2 процента немају став, а 10 процената испитаних студената
подржавају учлањење Србије у НАТО.12 Један од додатних проблема
свакако је и то што тема НАТО агресије није довољно заступљена у
наставном плану и програму, како у основном тако и средњем
образовању, тако да млади људи данас искључиво из сећања својих
родитеља и других блиских људи имају сазнања о овом догађају из
блиске историје.

ЗАКЉУЧАК
У животу сваког грађана тадашње СР Југославије НАТО агресија
оставила је дубок траг. Временом, ти трагови остављали су последице и
на припаднике генерација које су тада биле сувише младе да би могле
имати сопствена сећања о тим догађајима, као и на генерације младих
људи рођене после агресије.
Разорена инфраструктура и уништена економија негативно утичу на
развој младе генерације. Када се анализира дејство НАТО-а према
образовним институцијама чини се да је, за разлику од прокламованих
циљева агресије, циљ био и онемогућавање нормалног живота будућих
генерација.
Припадници Војске Југославије, тада стари између 18 и 27 година,
послужиће као светао пример овој и свакој наредној генерацији младих
људи о томе како се брани слобода и независност отаџбине. Њима је и
посвећен овај рад.
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Митар Ковач1

СИНЕРГИЈА ПОСЛЕДИЦА НАТО АГРЕСИЈЕ
НА СР ЈУГОСЛАВИЈУ 1999. ГОДИНЕ
Сажетак: По разбијању бивше СФР Југославије, Немачка и Велика
Британија, а касније и САД, наставиле су да подржавају
сецесионистичке покрете и да признају независност бивших
југословенских република. На тај начин је, у великој мери, разбијен
српски етнички простор, признате „авнојевске тековине комунизма” и
обезвређене жртве и страдање српског народа у Првом и Другом
светском рату, који је у суштини створио Краљевину Срба, Хрвата и
Словенаца, односно Краљевину Југославију. То није било довољно, па
је настављено вишедеценијско сатирање Србије и њено разбијање.
Након 19 година од агресије на СР Југославију и перфидне окупације
Косова и Метохије, Велика Британија, Немачка и САД, преко
механизама НАТО-а и ЕУ, након признавања лажне државе Косово
2008. године, чине све да присиле власт Србије да се не бави
последицама агресије. По њиховим препорукама, Србија треба да се
одрекне Косова и да се „због европске перспективе и будућности не
бави више тим питањем”. Србија треба да „буде коперативна” и да се
не противи промени Резолуције 1244 СБ УН. Власти у Србији од 2000.
године су срљале, веровале Западу и суштински обмањивале народ да
га воде у „светлу европску будућност”, а сада је дошло време
„реализације уцене или коначног договора”. Дуго се политички и
медијски припремало ово време „проналажења решења” за КиМ у
режији Немачке и Велике Британије, које народ у Србији не подржава.
На тај начин, све државе које су учествовале у агресији на Србију
настоје да избегну историјску и моралну одговорност пред
међународном јавношћу, а Србији се жели приписати колективна
криваца за губитак КиМ. Поред окупације Косова и Метохије, неке
државе Запада, пре свега Велика Британија и Немачка раде све да
покидају везе Србије са Црном Гором и Републиком Српском и спрече
било какву помисао о уједињењу српског народа и те три државе у
јединствену државу.

1

Генерал-мајор у пензији, проф. др Митар Ковач, директор Евроазијског безбедносног
форума
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Кључне речи: НАТО, последице агресије, СР Југославија, Република
Србија, АП Косово и Метохија.

УВОД
Српски народ био је у 20. веку изложен неслућеном терору
агресивних сила у Првом и Другом светском рату, а потом и у процесу
разбијања бивше СФР Југославије. Тај процес је ескалирао у форми
агресије НАТО-а на СР Југославију 1999. године. Због лојалности Мила
Ђукановића и сарадње са НАТО-ом, још на самом почетку рата
тежиште дејстава је у целости пребачено на простор Републике Србије.
Агресија НАТО-а била је нелегална, нелегитимна, без
сагласности Савета безбедности УН, спровођена је самовоља и насиље
над цивилним становништвом, а све под плаштом борбе против режима
Слободана Милошевића. Против српског народа вођена је нечувена
медијска кампања којом је читав народ сатанизован и приказан као
колективни кривац. Јасно је свима било да није по среди режим
Слободана Милошевића него остварење интереса водећих држава
Запада у процесу разбијања српског етничког простора и окупације
Косова и Метохије ради базирања немачких, британских и америчких
војних ефектива на том геостратешки изузетно битном простору на
југоистоку Европе. Тај циљ агресије је оствариван у непосредном
садејству са терористичком организацијом, тзв. Ослободилачком
војском Косова (ОВК) и носиоцима пројекта фашистичке творевине
тзв. Велике Албаније.
По завршетку оружане агресије, водеће силе Запада су немо
посматрале етничко чишћење Срба са простора Аутономне Покрајине
Косово и Метохија и наставак дивљања терориста 2004. године кроз
даљи прогон српског народа и уништавање верских и културних
објеката и приватне имовине. То им није сметало да подрже
проглашење лажне државе Косово и да утичу на њено убрзано
признање у свету током 2008. године. Логиком свршеног чина и
признавањем тзв. реалности, ценили су да ће у кратком временском
периоду притисцима на Србију довршити тај процес и у СБ УН.
Пребацивањем преговора, добрим делом, у надлежност
Европске уније, Запад је посредно избацио директан утицај других
великих светских сила. То је политички промашај српских власти, јер
су пристале на то и посредно пристале на преговоре који су на штету
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Републике Србије. Тако је и Бриселски споразум постао лош оквир за
проналажење коначног решења, јер је срачунат на потпуно и темељно
уклањање српске државе са простора Косова и Метохије.
После насилног „угуравања” народа са севера Косова под власт
лажне државе Косово, успостављања царине, „интегрисаног управљања
границом”, преузимања судства, електропривреде, пљачкања имовине
Косова и Метохије и њене распродаје експонентима из САД-а који су
на све начине учествовали у агресији и окупацији Косова и Метохије,
као и у проглашењу лажне државе Косово, кроз преговоре се дошло до
краја, и сада власт у Србији треба да обавести народ о томе шта то
„нуде Немачка, Велика Британија и САД”, те да су последице
неприхватања „огромне”. У новије време велике силе Запада схватају
да се притисцима и уценама Србије не може наћи коначно решење јер
га народ неће подржати. Зато покушавају да трагају за некаквим
компромисом, јер им се жури у даљем походу на Исток.
Српски народ никада није волео уцене и ултиматуме, ма од кога
они долазили и није питао за цену када брани своје светиње, слободу и
будућност поколења. Они који нуде решење кроз одузимање
националне територије, очигледно не познају српски народ.
Осим са проблемом лажне државе Косово, српски народ је
суочен и са многим другим последицама НАТО агресије које се
испољавају све до данас, а односе се на разорену привреду, уништену
инфраструктуру, последице радиоактивности и хемијске контаминације
животне средине. Паралелно са тим, чини се све да се трајно
дезинтегрише српски етнички простор кроз осамостаљење Црне Горе и
промовисање њеног антисрпског карактера у националном, верском,
језичком и културном погледу. У Босни и Херцеговини се настоје
угушити колективна права српског народа кроз унитаризацију те
државне заједнице и тзв. будући „грађански модел државе”, где би
српски народ, као и пре рата, био изложен мајоризацији и тихом
прогону. Зато Република Српска јесте услов опстанка српског народа
на простору БиХ и око тога не сме бити никакве погодбе у процесу
европских интеграција. Што непосреднија и свеобухватна сарадња
Републике Србије, Републике Црне Горе и Републике Српске јесте
јединствен национални интерес дубоко усађен у душу српског народа.
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СТРАТЕШКИ КАРАКТЕР ПОСЛЕДИЦА НАТО АГРЕСИЈЕ
1999. ГОДИНЕ
Последице НАТО агресије 1999. године које још нису залечене
и саниране су огромне, веома болне и народ не подржава решење које
се жели наметнути претњом и насиљем.
Врсте последица:
- Разарање националне инфраструктуре, убијање и рањавање
2.128 цивила, војника и других припадника снага безбедности;
- Окупација историјског и духовног средишта националне
територије – Косова и Метохије;
- Прогон преко 230.000 људи са простора Косова и Метохије;
- Протеривање државе Србије и њених институција са Косова и
Метохије;
- Злочини и терор над српским и неалбанским народом по
уласку КФОР-а и терориста ОВК у српска насеља;
- Сатанизација српског народа у Европи и свету;
- Економско, привредно и демографско пустошење Србије, све
до данас;
- Разарање и уништавање културне, верске и националне
баштине на Косову и Метохији;
- Распродаја и узурпирање државног и приватног власништва на
Космету;
- Продаја природних ресурса странцима, првенствено америчкој
политичкој и војној елити;
- Спречавање повратка расељеним и прогнаним са Космета;
- Сецесија и проглашење независности лажне државе Косово;
- Признавање лажне НАТО државе Косово од већине држава
чланица НАТО-а и ЕУ,
- Измештање преговора из УН под окриље ЕУ;
- Успостављање тзв. Административне линије – границе и
интегрисаног управљања;
- Увођење царине;
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- Стављање Севера Космета под правну и полицијску контролу
лажне државе Косово;
- Доношење Бриселског споразума – који је спроводила само
Република Србија;
- Радиолошка и хемијска контаминација простора Србије,
тежишно Космета и југа Србије;
- Пораст оболелих и умрлих у Србији, као и припадника КФОРа;
- Политички притисци на Србију да се одрекне Косова и
Метохије кроз доношење „Обавезујућег споразума”;
- Осамостаљење Црне Горе и развијање њеног антисрпског
карактера;
- Дискриминација српског народа у Црној Гори;
- Затирање српског језика у Црној Гори и континуирана пресија
и отежавање рада Српске православне цркве;
- Покушај унитаризације БиХ и преноса надлежности
Републике Српске на централне органе власти у Сарајеву, итд.
Ово је само пуко набрајање стратешких последица, а њихова
елаборација
јесте
предмет
обимних
мултидисциплинарних
истраживања која ће, у складу са одлукама Народне скупштине
Републике Србије, подржати извршна власт, пре свега Влада, кроз
адекватно буџетирање пројеката. Свака последица има различиту
дубину и квантитативни израз. Проблем је што држава до данас није,
преко својих установа, установила укупне последице и штета по Србију
нити је то званично пренела међународним институцијама. Остаје се
углавном на процени материјалних последица разарања, а те ране су
видљиве широм Србије и данас. Ми као да се стидимо тих рушевина, а
не агресор и кријемо их од пролазника параванима са сликама своје
младости и изрекама својих знаменитих војвода.
Преко медија у Србији величају се донације Запада – не говори
се о висини штете и изнетом капиталу из Србије кроз приватизацију.
Тако испада да су те поједине земље Запада још и „хумане” јер
инвестирају у предузећа, где су већином понижавајућа примања, а
држава им даје све погодности и често их финансијски стимулише
значајним износима.
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НАТО није ни у ком смислу надокнадио штете које је изазвао
агресијом 1999. године, убијањем недужних, разарањем цивилних
насеља, објеката инфраструктуре, радиолошком и хемијском
контаминацијом, прогоном и расељавањем становништва са Косова и
Метохије, разарањем индустрије на ширем подручју Србије,
узроковањем одласка у свет младих образованих кадрова и сл. Сав тај
злочин није довољан, него се још тражи сагласност и пристанак на
ампутацију око 17 одсто државне територије. Србија је једина држава у
Европи од које се тако нешто тражи након Другог светског рата.
Укупне последице НАТО агресије 1999. године држава Србија, због
притисака и уцена Запада, није још утврдила и ставила на папир, а
камоли да је покушала да оствари права пред међународним и
националним судовима за штету која је причињена приватним и
правним лицима.
Материјална штета настала само разарањем процењена је на
преко 100 милијарди долара. Када се узму у обзир и саберу остале
процењене штете и накнадне последица причињених привреди,
становништву, оболелим од последица зрачења и хемијске
контаминације ваздуха, воде и земље, штете настале због одласка
младих високообразованих кадрова, долази се до огромних
ненадокнадивих штета које мењају будућност потомства, тако да је
било каква прича о бесповратним „донацијама” које дају поједине
државе НАТО-а нереална, нетачна и у функцији медијске пропаганде и
„шаргарепе” коју Запад деценијама нуди српском народу. Да постоје
објективне међународне институције које би обавезале државе које су
тежишно спроводиле агресију, Србија би данас живела далеко боље и
не би била у позицији таоца да јој државе Запада дају неповољне
кредите након разарања привреде и пљачкашке приватизације и
донације које се политички инструментализују и медијски експлоатишу
у процесу европских интеграција.
Агресија на СР Југославију, по мишљењима многих западних
политичара и генерала, била је истовремено и „експериментални рат”
који је НАТО-у послужио да, између осталог, припрема своју авијацију
за нападе у сложенијем борбеном простору и против великих сила које
му стоје на путу, јер је надмоћност била велика и постојала је
диспропорација у односу снага. Бомбардовањем Србије, Русији је
послата порука о томе ко је победник у Хладном рату, а НР Кини да
види шта је може снаћи ако се нађе на путу америчких стратешких
интереса на Далеком истоку. И ништа од тога није кривица Србије која
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је урадила све што је могла, јер су међународне околности биле такве
да је Русија била слаба.2
Бомбардовањем Амбасаде НР Кине послата је још једна
додатна порука Кини, да схвати да је НАТО, пре свега САД,
„необуздани господар живота и смрти” и да може глобално и
унилатерално војно да делује. Питање Косова и Метохије јесте
првенствено проблем Србије, али истовремено треба да буде питање и
проблем Кине и Русије и свих других слободољубивих држава света
које се противе насиљу у међународним односима. Нормално би било
да управо те две велике силе понуде кинески и руски „косовски пакет”,
те да се на тај начин дође до што објективнијег и обострано
прихватљивог решења.
Осиромашени уранијум већ годинама узима данак у Србији,
тврди велики број медицинских стручњака. Томе у прилог иду
чињенице утврђене статистиком и међузависношћу зрачења и
контаминације животне средине и пораста оболевања и умирања
становништва од различитих врста малигних болести. Доктор
Слободан Чикарић, професор Медицинског факултета и радиолог у
Београду, тврди да, према вишегодишњим истраживањима, апсолутно
постоји веза између повећаног броја малигних обољења у Србији и
осиромашеног уранијума који је НАТО бацио на нашу територију:
„Бугари и Грци су мерили зрачења током ратних дејстава –
марта, априла, маја 1999. године, и утврдили да је зрачење повишено за
20-30 одсто. Према томе, они који тврде да се та прашина није ширила
са територије Косова и Метохије били су у заблуди, и зашто то тврде не
знам … од 2001. до 2010. године пратили смо кретање малигних тумора
у Србији и утврдили да је стопа инциденције (број
новодијагностикованих случајева рака у дефинисаној популацији)
расла два одсто годишње. Она је 2010. године била већа за око 20 одсто
у односу на 2001. годину. Та стопа раста од два одсто је четири пута
брже расла него у Немачкој, Шведској, Енглеској, а у САД-у је у исто
време опадала за 0,6 одсто годишње”, каже проф. Чикарић, председник
Друштва Србије за борбу против рака.3

2

https://www.blic.rs/vesti/svet/sokantna-izjava-generala-nato-o-bombardovanju-1999godine/p03fvhy
3
http://mondo.rs/a977822/Info/Drustvo/NATO-bombardovanje-1999.-godine-osiromaseniuranijum-Slobodan-Cikaric.html

90

Стопа морталитета од малигних тумора је расла 2,5 одсто
годишње, тако да је 2010. године за 25 одсто била већа него 2001.
године – централна Србија и Војводина су имале 330.000
новорегистрованих и 180.000 умрлих. Чикарић тврди да је једино
могуће објашњене да је стигла радиоактивна прашина са Косова и
Метохије не само на централну Србију, већ целу земљу и одређене
делове Балкана. Ми имамо највећу стопу морталитета, умирања, од
малигних тумора у Европи. Што се тиче стопе инциденције, нисмо на
првом месту у Европи, али како се све то дешавало, и у којој мери је
уранијум утицао да се то дешава, то је битно”, додао је Чикарић.

Према његовим речима, у Србији је за 15.000 – 33.000 оболелих
од рака крив осиромашени уранијум, а умрлих од 10.000 до 18.000. У
мушкој популацији рак плућа је на првом месту, а у женској рак дојке.
Чикарић као пример наводи и случај италијанских војника. „У
Барију у болници пише – сви који су из било ког разлога боравили на
Косову и Метохији да се подвргну прегледу. Од 558 италијанских
војника, 47 је умрло, а сви су били на Косову, три пута”.4 То је део
4

http://mondo.rs/a977822/Info/Drustvo/NATO-bombardovanje-1999.-godine-osiromaseniuranijum-Slobodan-Cikaric.html
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„косовског пакета” о коме САД, НАТО и ЕУ нису никада проговорили
ни реч, а камоли да су хтели да разговарају о обештећењу.
„Милосрдни анђео”, од када је дошао на Балкан, унео је хаос и
немир. И сада, након 19 година, још увек, како наводе стручњаци,
осећамо његове последице, а што је најгоре, вероватно ће их осећати и
будућа поколења.

Годинама уназад највише се говорило о дејству осиромашеног
уранијума из НАТО бомби и пројектила на здравље становништва у
Србији, али знатно мање се говорило о другим штетним ефектима и
„хемијском рату” који је вођен бомбардовањем многих хемијских
постројења. Мирјана Анђелковић Лукић, која је током бомбардовања
имала у увид у материјале и супстанце које је НАТО користио у својим
бомбама током 1999. године, истиче да се тада водио специфичан
„хемијски рат”:
„НАТО алијанса је бирала места која ће бомбардовати, то су
углавном били нафтни и бензински резервоари, с течним гасом,
резервоари с опасним хемијским сировинама које су служиле за
прераду пластичних маса, трафостанице у којима је био пирален који
спада у карциногене, мутагене и тератогене супстанце. Горео је
пирален на отвореном што је у Европи незамисливо, јер су сви
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производи сагоревања пиралена изузетно токсични. Није сав пирален
изгорео, већ се велика количина тог уљаног отрова излила и отишла у
надземне воде које је загадила, али исто тако и подземне. Он је тежи од
воде и пада на дно, при том је слабо растворљив и за сва времена остаје
на дну река или у подземним водама трујући их”, рекла је Мирјана
Анђелковић Лукић.

Нови Сад, 08. јун 1999. године – Након поновљеног НАТО напада
на новосадску рафинерију нафте
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 масовно користи за израду
пластичних маса и које је врло токсично и канцерогено.
Годину дана после бомбардовања, и отприлике толико од када
су радници ЕПС-а чистили далеководе на које су бачене касетне бомбе
са „угљеним влакнима”, 36 младића који су на томе радили су умрли,
тврди Мирјана Анђелковић Лукић. Она објашњава да се
електропроводљива влакна која су бацана на наше енергетске системе
састоје од силицијум диоксида и металног алуминијума којим су та
влакна пресвучена. Чишћење се вршило механички, примитивно,
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метлама, као што су радили младићи из ЕПС-а који су оболели и
страдали.
Када се узму у обзир све бомбе које су пале на територију
Србије, али и мете које је НАТО гађао, може се закључити да је
агресија НАТО-а на СРЈ имала све ефекте хемијског рата који су
изазивани намерним гађањима хемијских постројења, резервоара и
складишта. Очигледно је да је минули рат имао више циљева, за
агресора једнаких по важности, али је за нас најстравичнији онај који се
односи на угрожавање живота и здравља читавог једног народа на овим
просторима. Агресија на СРЈ проузроковала је велике патње и погибељ
народа, рушење и уништавање материјалних и културних добара и
произвела једну од највећих еколошких катастрофа двадесетог века на
просторима Европе, чије ће последице осећати и будуће генерације.5
Планери и пилоти САД-а који су узели највеће учешће у оквиру
НАТО агресије никада нису одговарали за почињене злочине.
Напротив, тај рат су многи политичари и генерали САД-а схватили као
прилику да се енормно обогате за кратко време. Пензионисани
амерички генерал Весли Кларк, који чека добијање лиценце за
експлоатацију угља на Косову и Метохији, не успева да заокружи баш
све аспекте пословања. Кларк, као бивши командант НАТО-а за
Европу, и његова фирма „Enviditi”, којој је влада НАТО државе Косово
дала лиценцу за ископавање лигнита за производњу течног горива и
гаса, цени да је то заслужио злочином који је починио над српским
народом. Ако томе додамо да се Косово налази на петом месту у свету
по резервама лигнита, онда је јасно о ком планираном профиту се ради.
Распродаја природних ресурса Србије на Косову и Метохији јесте
пљачка о којој власт Србије не говори довољно нити покреће то питање
пред међународним институцијама.

5
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ОТИМАЊЕ И ГУБИТАК ПРИРОДНИХ БОГАТСТАВА И
ВЛАСНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА КОСОВУ И
МЕТОХИЈИ
Поред геостратешких разлога, многи политичари и аналитичари
међународних односа и савремених војних интервенција истичу и
економски карактер и циљеве агресије. Наиме, ради се о огромним
резервама природних ресурса, енергената и руда које поједини лобији
из САД-а и Велике Британије желе да узму за што мање новца.
При том, готово 60 одсто целокупног рудног богатства које
Република Србија поседује простире се управо на Косову и Метохији, а
укупна вредност се процењује на минимум 1.000 милијарди долара.
Београдски лист „Економист” објавио је 2008. године да „одвајањем
Косова држава Србија губи најмање 85 милијарди евра, колико вреде
резерве угља лигнита, али и 50 милиона тона цинка и олова, што вреди
око осам милијарди евра.”
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Стручњаци Светске банке проценили су, са друге стране, да
рудно богатство на југу Србије „вреди знатно мање”, односно 13,5
милијарди евра, али да би те резерве могле бити експлоатисане 200
година. Резултати вишегодишњег истраживања које је до 2000. године
радио Геолошки институт Србије, а који се односе на делове северног и
источног дела Косова и Метохија, такође су импозантни. У питању су
резерве од око 34 милиона тона руде олова, цинка и сребра из којих се
може добити око 1,5 милиона тона олова, 1,5 милиона тона цинка и око
3.000 тона сребра.
Осим Кларка, на Космету су кроз разне инвестиције присутни и
Медлин Олбрајт, бивша државна секретарка САД-а, али и бивши
заменик шефа УНМИК-ове администрације Џок Кови. Њене послове,
то јест, послове њене фирме на Косову води брат Хашима Тачија,
Гануп Тачи. Он под капом „турско-америчког” конзорцијума улаже и у
инфраструктуру, а највише у изградњу путева. На челу тог
конзорцијума налази се Американац Џок Кови, бивши заменик шефа
УНМИК-а на Косову. Тај конзорцијум, делом преко фирме Тачијевог
брата, обрће средства и у енергетици, односно, продаји струје. Поред
тога, ангажовани су на изградњи аутопута од границе са Албанијом до
Мердара.
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Није јасно зашто министарка Зорана Михајловић лобира,
протежира и чини све да се што пре изгради аутопут Ниш-Мердаре и
отвори прозор у свет Албанцима о трошку грађана Србије. Тај аутопут
је „приоритетнији” за њу него многи други правци у Србији и према
Републици Српској. Шта рећи друго него да је то неразумно и
дугорочно национално штетно.
Медлин Олбрајт послује и са средњим Тачијевим братом, преко
фирме „Odeteljon”, чија је главна делатност трговина грађевинским
материјалом. Tа фирма снабдева све фирме које граде путеве или
зграде, односно, насеља на Косову. Фирма „Bilding Ilirija” бави се
изградњом стамбених комплекса широм Косова, а партнер јој је
америчко-турска компанија „Bechtel Enka”, која такође има везе са
Олбрајтовом.6
Наведени подаци говоре о природи мафијашких веза бивше
администрације САД-а, садашње „дубоке државе” и косовских
терористичких центара моћи и лажне државе Косово.

За очекивати је да САД, као водећа сила у оквиру НАТО-а која
је извршила агресију на СР Југославију 1999. године, доласком Трампа
и нове републиканске власти, помогну заједно са Русијом да се
праведније реши Косметска криза и да се направи дисконтинуитет са
мафијашким пословима претходне демократске власти у Америци.
6
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Проблем Србије данас јесте и у томе што не постоји консензус
релевантних политичких странака власти и опозиције око Косова и
Метохије. Део опозиционих странака без срама делује противуставно и
ради доласка на власт безусловно би признале лажну државу Косово.
Може се очекивати да ће се на питању Косова и Метохије народ
убрзано „освестити” и да ће наћи начин да се отараси свих оних
политичких странака које су помогле или пристају на издају Косова и
Метохије. Све странке које су јавно заговарале предају Косова и
Метохије постале су минорне и друштвено безначајне. Народ и грађани
Србије ће се брзо престројити и подржати оне странке, у опозицији и на
власти, које не дају сагласност на предају и издају Косова и Метохије.
На страни Србије је Устав, међународно право, договор, компромис,
референдум и воља народа. Доношење одлука мимо Устава и воље
народа јесте пут у хаос, безнађе и неизвесност са тешким последицама.

КОСОВСКЕ ОРУЖАНЕ СНАГЕ
НАКОН ДОНОШЕЊА „ТРАЈНО ОБАВЕЗУЈУЋЕГ
СПОРАЗУМА”
Западу се жури да се што пре донесе тзв. Трајно обавезујући
споразум који ће легализовати лажну државу Косово, суштински
померити међународно признату границу Србије са Кошара на Мердаре
и створити услове за формално проглашење Косовских оружаних снага
(КОС). То је био и почетни стратешки циљ САД-а, још пре агресије на
СР Југославију. Под плаштом „нормализације односа” између Београда
и Приштине, НАТО настоји да формализује легализацију окупације
Косова и Метохије. На тај начин, НАТО би постао и формално сила
која одлучује о свему у лажној држави Косово, а сваки покушај заштите
Срба на Космету сматрао би се „агресијом на Косово” које би брзо
постало чланица НАТО-а. Лажна држава Косово постала би „Бондстил”
у даљем походу на Исток. Тако Србија убрзо суштински постаје, са
својом националном територијом, на страни НАТО-а. О овој
будућности треба да размишља српска власт и да постане свесна које
дугорочне последице доноси народу и држави потписивањем „трајно
обавезујућег споразума”.
Косово нам не може нико узети ако га сами не предамо, а ако га
предамо, на њему ће се убрзо почети градити инфраструктура САД-а и
Велике Британије, па и НАТО-а, која је неопходна за извођење војних
операција на југоистоку Европе. На тај начин, Србија постаје држава на
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линији ватре, која је својим промашајима укинула војну неутралност и
трајно уступила велики део националне територије НАТО-у. То је
довољан разлог да Србија никада не прихвати могућност учлањења тзв.
Косова у регионалне и међународне организације. За Србију је већа
опасност укључивање Косова у НАТО, него у УН. О томе се не говори,
а то је суштина целокупне кампање која се спроводи под плаштом
јачања мира и безбедности на тзв. западном Балкану.
Власт у Србији упорно се труди да убеди народ да другог излаза
нема и да баш сад и ускоро треба да се заврши Косметска криза, ради
„перспективе потомства”. Ако је перспектива у предаји националне
територије и померању и промени међународно признатих граница
Србије, онда нека питају народ коме је већ јасно да се ради о класичној
отимачини историјске националне територије и о неуставном деловању
и потписивању аката и споразума који су неуставни и у супротности са
виталним националним интересима.
Aмерички, британски и немачки инструктори и саветници
годинама организују, опремају и обучавају тзв. Косовске снаге
безбедности (КСБ) и припремају их да преузму функцију будућих
Косовских оружаних снага (КОС). По усвојеној динамици реализације
Стратегије САД-а за западни Балкан дошло је време да се формализују
политичке, безбедносне и међународне претпоставке ојачавања
независности НАТО државе Косово. Рокови су чак и јавно саопштени.
Америци и водећим државама НАТО-а, након скоро 20 година
од окупације тог дела Србије треба „међународна тапија” да је то
њихов простор. Не боре се Американци и Британци за срећу и
демократију „косовара”, него за своје дугорочне интересе јефтиног
базирања снага и изградњу инфраструктуре на југоистоку Европе, на
централној позицији – раскршћу цивилизација, религија и нарко
трафикинга. Из тих разлога не дозвољавају никакву поделу нити
останак чистих српских општина севера Косова и Метохије у Србији.
Потребно је да се након Бриселског споразума, а великог
„српског неспоразума”, кроз постизање тзв. Трајног обавезујућег
споразума суштински заувек Србија одрекне Косова и Метохије, како
би се коначно заокружила независност лажне државе Косово и
промовисале преостале државне институције, попут Косовских
оружаних снага. За тај чин извршене су материјалне, кадровске,
организационе, међународне и медијске припреме да се то озваничи
убрзо након штеточинског „Обавезујућег споразума” који би заувек
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српском народу и потомству оспорио право на Косово и Метохију, јер
би граница са Кошара и Паштрика била и формално премештена на
Мердаре и Преполац.
Већ дуже време и до сада су, заједно са патролама КФОР-а,
извршавале задатке јединице Косовских снага безбедности. Такво
стратешко узмицање и слом Србија је доживела у Другом светском
рату након уништења државе. Данас имамо државу и добровољно
пристајемо кроз потписивање тзв. Трајног обавезујућег споразума да
испунимо и последњи спољни услов за формирање и промовисање тзв.
Косовских оружаних снага.
О свим досадашњим корацима које је чинио НАТО са властима
лажне државе Косово власт Србије имала је потпуне информације, али
нажалост, често није на примерен и званичан начин упутила протест
или неслагање нити је снажно на томе инсистирала. Школовање
будућих официра и обуку будућих подофицира и војника будућих тзв.
Косовских оружаних снага, Србија није ни симболички оспоравала кроз
сугерисање Србима да не иду у Косовске снаге безбедности. То чини
тек у последње време након испољене самовоље власти у Приштини и
убиства Оливера Ивановића.
Многи политичари у Србији сугеришу да се „призна реалност”,
а пре су говорили да суштински никада неће признати независност
лажне државе Косово и да је то та реалност. Сада измишљају неку
другу реалност коју диктирају САД, Велика Британија и Немачка. За
народ, то није реалност него легализација окупације. Устав Србије је за
српски народ „трајно обавезујући споразум”, а Бриселски споразум и
сви други споразуми треба да се примене у међународно признатим
границама Србије, уз пуну и највећу аутономију Албанаца на Косову и
Метохији.
Применом Бриселског споразума, власт у Србији је гурнула
народ са севера Косова у наручје НАТО државе Косово. Срби су
приморани да признају власт и законе косовских власти. Какав је то
јадан осећај тог нашег народа када га сопствена држава гура у загрљај
власти коју чине озлоглашени терористи ОВК? Тешко је то и
замислити, али по први пут након Другог светског рата на југоистоку
Европе насиљем се мењају границе, а од жртве – државе Србије тражи
се да то прихвати ради „светле европске будућности”.
Гледајући очима Запада, трансформација Косовских снага
безбедности (КСБ) у Оружане снаге Косова (ОСК) је готова ствар, само

100

је питање редоследа потеза. Косовска влада намерава да што пре лажна
држава Косово добије своју војску.
Многи од припадника КСБ прешли су дуг пут, од терориста
ОВК, преко Косовског заштитног корпуса (КЗК) и КСБ до будућих
Косовских оружаних снага. Власт у Приштини се хвали да то нису само
припадници албанске националности, да има ту загарантован проценат
Срба од војника до официра. НАТО-у је било потребно десет година да
припреми будуће КОС, које ће бити „мултиетничке”.
Председник Одбора за Косово и Метохију у Народној
скупштини Републике Србије Милован Дрецун, каже да „ ... свакако да
већ годинама припремају да та формација прерасте у такозване
оружане снаге. Направљена је организациона структура, врши се обука
командног кадра и иза тога дефинитивно стоји НАТО.”
Према речима некадашњег директора Војнобезбедносне
агенције генерала Момира Стојановића, формирање косовске војске је
извесна ствар, а маневри које КСБ имају са КФОР-ом су у функцији
обуке тих снага за могуће интервенције. „Не бих био злонамеран да то
повежем са могућим страхом од ескалације насиља на северу Косова и
могућности да српске снаге безбедности стану у одбрану свог
становништва на северу. Можда су те вежбе пандан томе и парирање
једној таквој ситуацији”, сматра Стојановић.7
У складу са инструкцијама САД-а, НАТО већ дуже време ради
на формирању Косовских оружаних снага. У том смислу, уз помоћ
НАТО-а и уз донаторство у техници, опреми, обуци специјалиста,
школовању старешинског састава на војним академијама, пре свега у
Великој Британији, Бугарској, Македонији, Турској и у другим
државама, створени су сви предуслови да се обави и тај формални чин,
проглашења тзв. Косовских оружаних снага. Тај потез само још није
дошао на ред у агендама водећих западних сила, а суштински нико са
Запада није исказао неслагање са процесом трансформације КБС у
КОС.
Став Запада да у датом моменту треба усагласити прописе јесте
тренутно појашњење првенствено намењено Србији, тако да се ствара
лажна дилема да САД не дају баш тако „олако” да се формирају КОС.
Тачно је да не дају док се не потпише „Трајно обавезујући споразум”.
7

https://rs.sputniknews.com/analize/201804171115303709-kosovo-vojska-nato-formiranjeanaliza/
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Сигурно је да ће оно што захтевају САД извршна власт Косова и
урадити, и, у моменту када им буду наредили, такође спровести ту
процедуру. Између осталог, такозвани обавезујући споразум који треба
да потпишу Србија и лажна НАТО држава Косово јесте у функцији
отварања пута интеграције те лажне државе у НАТО структуру и то
убрзаном процедуром, као и давања контингента оружаних снага у
састав НАТО снага.
Србија може да се нађе у ситуацији да се, после потписивања
тзв. обавезујућег споразума, на административној линији према јужној
Покрајини нађу Косовске оружане снаге, као део НАТО структуре. То
је изненађење за поједине неуке политичаре и њихове плаћене
аналитичаре који понављају изанђале мантре са Запада.
У НАТО-у знају да се без заокруживања независности лажне
државе Косово неће моћи легално промовисати КОС, а да се не
поништи Кумановски споразум и Резолуција 1244 СБ УН.
Прича о Косовским оружаним снагама давно је осмишљена у САД-у,
чак и у току саме агресије на СР Југославију. Намера Америке јесте да
на Балкану има сигурну и јефтину базу, „носач авиона” који „не троши
гориво”. У том смислу, већ је стигла одлука директно од америчког
Конгреса да од администрације САД-а затражи постављање темеља за
придруживање Косова НАТО програму Партнерство за мир.
Истовремено то је намера америчке администрације да
укључивањем лажне државе Косова у Партнерство за мир, након
„обавезујућег споразума”, обухвати већи део региона западног Балкана,
што би био додатни притисак на Србију да се прикључи Алијанси. Уз
паралелне политичке, економске и енергетске процесе, намера им је да
потпуно истисну било какво присуство Русије на Балкану и реше се
лажне „руске претње”.
После најновијих вести из Вашингтона, Тачију и Харадинају је
остало да следе смернице САД-а, јер сада им ништа не стоји на путу да
од Косовских снага безбедности направе тзв. Косовске оружане снаге.
Потписивање Кумановског споразума омогућило је Савету безбедности
УН да 10. јуна 1999. године усвоји Резолуцију 1244, на основу које се
на Косову и данас налазе снаге НАТО-а (КФОР), а која предвиђа да
ниједна друга војска тамо не може бити присутна, изузев комбинованих
безбедносних снага Србије, до хиљаду људи.

102

Од формирања Ослободилачке војске Косова (ОВК), преко
подршке НАТО-а њеној трансформацији у Косовски заштитни корпус
(КЗК) и Косовску полицијску службу (КПС) 1999. године, а потом
трансформацију у Косовске снаге безбедности (КСБ) 2008. године,
изграђене су постепено претпоставке за промоцију Косовских
оружаних снага. Јавности у Србији су у свакој од ових фаза пажљиво
сервиране поруке, од тога да КЗК неће бити војска, а да ће се њени
ненаоружани припадници борити против елементарних непогода и
спасавати становништво у случају природних несрећа, до тога да ће
КСБ носити лако наоружање и да је то формација одговорна за
ангажовање у кризним ситуацијама, уклањање „експлозивних направа
и цивилну заштиту”. А тек онако успут је објашњено да ове снаге
морају бити спремне да испуне остале безбедносне задатке који нису у
мандату полиције или осталих служби за одржавање реда и мира.
Трансформација је порука која је подразумевала и првобитне демантије
Запада да ће „Косово” имати своју војску, па све до изјава америчке
амбасаде на „Косову” да је влада „Косова” испунила све суштинске
обавезе у вези са трансформисањем КСБ у КОС.
Таквим поступком грубо се крши Резолуција 1244 СБ УН и
међународно право. То неће бити ништа ново за САД и НАТО. Ако се
ово деси, Косово ће постати још један преседан – прва НАТО држава и
то на Балкану, о чему се одавно говори и пише. На тај начин НАТО се и
даље промовише у необуздану војну силу која не само што руши
суверене државе него и успоставља квази државе и инструментализује
их у својим стратешким плановима насиља.
Министарство Косовских снага безбедности од 2009. године до
сада потписало је меморандуме о разумевању са Великом Британијом,
Литванијом, Холандијом, Албанијом, Црном Гором и Шведском, а
билатералне споразуме са Словенијом, Хрватском, Немачком и план о
сарадњи са Македонијом. И на овом послу Британци су се показали као
велики рушитељи српске државе и непријатељи српског народа.
Пристајемо да нам ЕУ „нуди шаргарепу”, а узима душу и
суштину националног бића. Европска унија од Срба прави народ без
поноса и части. Све што Албанци на Косову могу и раде, то Срби у
Републици Српској не могу. Све су учинили да би расформирали
Војску Републике Српске, а истовремено формирали војску лажне
државе Косово. То је та „доследност” и дупли критеријуми Запада.
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По међународном праву, ако исто важи за све државе и народе,
одговор српског народа на формирање КОС могао би да буде поновно
формирање Војске Републике Српске и проглашење независности
Републике Српске, управо по истим критеријумима „западне
међународне заједнице” која је признала лажну државу Косово.
Проблем је у томе што власт у Београду скоро 20 година
постепено чини све да сервилно испуњава налоге САД-а, Велике
Британије и Немачке, а да истовремено оспоравају иста та права
Републици Српској у име „лажног мира”. У таквом миру се на два
места паралелно урушавају витални српски национални интереси.

РАЗБИЈАЊЕ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ И НЕЗАВИСНОСТ ЦРНЕ
ГОРЕ
Још у време НАТО агресије на СР Југославију, на самом
почетку је урађено доста на разбијању унутрашњег јединства између
Србије и Црне Горе. На бази реалне процене, НАТО је, преко
обавештајних служби неколико држава, ступио у непосредан контакт са
Милом Ђукановићем који је тајно, преко Хрватске, обећао даљу
сарадњу и исказао лојалност, односно својеврсну капитулацију Црне
Горе. Након тог договора, простор Црне Горе је био поштеђен даљег
разарања. О томе се мало причало у току рата, иако је власт у Београду
била свесна да је то лагани почетак краја пројекта заједничке државе.
Постепено је заједничка држава СР Југославија замењена
Државном заједницом Србија и Црна Гора, а то је била прва фаза у
коначном разбијању јединства и државног пројекта две српске државе.
Након завршетка агресије НАТО-а, може се рећи да власт Црне Горе
континуирано спроводи антисрпски пројекат којим руководи Мило
Ђукановић и врхушка у његовом блиском окружењу. Црногорска власт,
кроз промовисање црногорске нације изван српског националног
корпуса, успешно и злокобно сеје семе нетрпељивости и сукоба. То се
додатно поспешује кроз фаворизовање и тихо помагање настанка тзв.
црногорске цркве и кроз насилно промовисање „црногорског језика”.
Цео тај пројекат марионетска власт у Црној Гори спроводи у сарадњи
са појединим водећим чланицама НАТО-а, пре свега Великом
Британијом, Хрватском и Албанијом.
Србија то немо посматра и не чини довољно да се спречи
насиље над српским народом и његово превођење у нову нацију и веру.
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Милов режим цео тај насилан процес приказује као демократизацију и
„повратак државности” Црне Горе, у домену свих функција државе и
као „одбрану” од тзв. великосрпског агресивног деловања.
Водеће државе НАТО-а учиниле су све да тај процес
антисрпског деловања има пуну политичку, економску и медијску
подршку. Србији је чак скренута пажња да не сме да се „меша” нити да
стане у одбрану елементарних права српског народа у Црној Гори.
Албанци су остали и даље национално самосвесни, као и Хрвати у
Боки, а Муслимани се у значајној мери изјашњавају као Бошњаци.
Једино су Срби располућени у Црногорце и Србе, при чему власт
Србима не да ни елементарна национална права, чак ни на нивоу
националне мањине, иако се одлично зна да по последњем попису у
Црној Гори живи око 32 одсто Срба. Проценат би био далеко већи да
власт не застрашује и отпушта са посла све оне који раде у државној
управи, а изјашњавају се као Срби. То је већ устаљена пракса да су
Срби непожељни у државним институцијама, поготово ако су чланови
политичких странака које у програмским опредељењима имају ишта
српско. Србија од осамостаљења Црне Горе није учинила скоро ништа
да спречи овакво антисрпско деловање и, ради неког лажног
добросуседства, упорно ћути и спречава да се у медијима ишта говори
о тим тешким проблемима који из дана у дан постају све већи. Нема,
изгледа, краја том сулудом понашању Миловог режима у сатирању
српског националног бића на простору Црне Горе.
Режим у Црној Гори спреман је да чини многе измишљене
сценарије само да би опстао на власти, те да му такви сценарији служе
као изговор за обрачун са опозицијом и са оним појединцима који се
најупорније боре за истинску демократију. Тако се измислио и покушај
„државног удара” у Црној Гори, баш за време избора, како би се и на
тај начин осујетила могућа победа или значајнији успех опозиције.
Државни апарат у Црној Гори, пре свега преко специјалног тужиоца за
организовани криминал Миливоја Катнића, потврдио је у јуну 2017.
године да су докази о покушају организовања државног удара у Црној
Гори од 16. октобра 2016. године „необориви” и да у томе посебан
значај имају докази које је доставила српска Безбедносноинформативна агенција (БИА). За покушај државног удара и атентат на
тадашњег премијера Мила Ђукановића оптужена су и два руска
грађанина, како би цела ствар била оријентисана на „руску опасност”
по безбедност Црне Горе. Те лажи су обилато коришћене, а и данас се
користе у медијској пропаганди Запада.
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Црна Гора је по хитном поступку увела санкције Русији, како
би се додворила западним моћницима и ушла у НАТО, мимо воље
народа. Срамна изјава црногорских званичника о рату са НАТО
трупама против Срба на Косову и Метохији јесте наставак поданичког
понашања режима Мила Ђукановића и његових сатрапа у власти.
Признање лажне државе Косово од стране режима у Црној Гори српски
народ никада неће заборавити. То није крај безумља режима Мила
Ђукановића који свим опресивним средствима и методама гуши
националне слободе и право српског народа у Црној Гори, као и
основна демократска права грађана Црне Горе. Ради се о опакој
тиранији која је спремна све да учини зарад опстанка на власти и
очувања привилегија и капитала, стечених углавном криминалом и
корупцијом. Уцењен од стране неких центара моћи са Запада, Мило
Ђукановић ће учинити све да опстане на власти и неће је предати
мирним путем, јер мора да положи рачуне за недела која су учињена
супротно националним интересима народа у Црној Гори. Зато је режим
развио механизме уцене дела бирачког тела и поступке разбијања и
уцене опозиције, како би одржао власт.
Да би опстао дуже на власти режим Мила Ђукановића је
учинио све да што пре уђе у НАТО, како би се додворио водећим
силама Запада и био аболиран за све оно што чини на гушењу слобода
у Црној Гори против опозиције и представника српског народа. У том
смислу, опредељени су да учине шта год треба како би се угушио
српски карактер Црне Горе и присуство Српске православне цркве, а
потом учинио потпун отклон и од Русије. Бројне су изјаве црногорских
званичника који своје антисрпско деловање правдају верношћу и
доследним извршавањем обавеза у оквиру НАТО-а. Милов режим има
све више улогу „НАТО саветника” према Србији и учи је шта треба
чинити у будућности.
Јавност у Србији и поред медијске пропаганде у Црној Гори и
антисрпских потеза њених званичника осећа народ као своју браћу и
сматра да ће проћи време режима Мила Ђукановића, те да ће доћи на
власт нове снаге које се неће стидети свог српског порекла и Српске
православне цркве.
Оно што посебно брине црногорску власт данас јесте све већи
успон српске идеје и повратак српског идентитета, вере, историје и
културе код млађих генерација које нису оптерећене комунистичком
идеологијом. Народ је схватио куда води то верско и национално
отуђење од матичног српског народа.
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Зато власт предузима различите облике репресије према свима
који не прихватају комунистичко црногорство оличено у потпуном
сепаратизму од своје браће у Србији и Републици Српској. Страх
власти посебно је појачан, пошто је опозиција у последњим локалним
изборима освојила власт у Будви, Котору и Херцег Новом и још неким
другим органима локалне самоуправе.
Амбасада Србије у Црној Гори континуирано даје потпуну
подршку властима у Подгорици за антисрпске потезе, уместо да штити
интересе Срба у тој држави. Скоро да Амбасада Србије никада није
реаговала поводом кршења права Срба и Српске православне Цркве у
Црној Гори од њеног осамостаљења. Када се амбасадор Србије у Црној
Гори понаша доста резервисано, онда не сме да нас чуди самовоља
црногорског министра одбране. Министар одбране Предраг Бошковић
нашао се на удару јавности у Црној Гори јер спроводи неразумне и
дискриминаторске потезе према припадницима српске националности.
Без јасних критеријума, он отпушта и превремено пензионише официре
и подофицире Војске Црне Горе. Такав поступак је осудио чак и
вишедеценијски саветник и пропагатор сепаратизма у Црној Гори и
НАТО лобиста, генерал у пензији Благоје Граховац. Он оцењује чак да
министар Бошковић спроводи националну, али и партијску
дискриминацију у Војсци Црне Горе: „Војне јединице су претворили у
партијске ћелије ДПС-а, а увидом у националну структуру отпуштених
војника може се видјети какву етничку дискриминацију министар
спроводи. Министру су законом дали надлежност да отпушта војнике
под тобоже повољним условима, а да они нису уређени другим
законима који регулишу права из пензијске и социјалне области.
Сигуран сам да ћемо ускоро бити свједоци отпуста војника по овом
основу и то оних за које ДПС процјењује да или нису њихови гласачи
или да су српске националности“.8
Контроверзе по том питању изазвале су и недавне изјаве
министра Бошковића да је одлука о отпуштањима војника донесена у
кооперацији са Војнообавјештајним одјељењем Војске Црне Горе,
након чега је Директорат за људске ресурсе саопштио да отпуштени
војници „не заслужују да буду дио одбрамбеног система Црне Горе“.
Још само што нису додали да су Срби и да за њих места нема. Ни на
овакву дискриминацију Србија није реаговала.
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Потпуковник Ненад Чобељић, председник синдиката Војске
Црне Горе истиче : „Моје лично увјерење је да је у питању више облика
дискриминације. Врло је могуће да су у питању и национална и
политичка дискриминација, а можда и још нека“. Бројна отпуштања и
насилно пензионисање припадника Војске Црне Горе само показују да
„министар одбране хоће да се ријеши свих оних који критикују рад
Министарства“ и који безусловно не спроводе слуганску политику
Подгорице, па и непријатељство према српском народу.9
Поред тога што се режим у Црној Гори непријатељски понашао
према Србији и српском народу у целини, за време признавања лажне
државе Косово и демаркације граничне линије, те у време гласања за
пријем тзв. државе Косово у УНЕСКО, Интерпол и друге међународне
организације, данас чини све да се у оквиру НАТО-а промовише кроз
уступање инфраструктуре широм Црне Горе, па и кроз употребу
јединица Војске Црне Горе, ако то затреба према „непослушним”
Србима на Косову и Метохији, а убрзо и кроз учешће у борбеним
групама НАТО-а које се концентришу према Руској Федерацији. Такав
издајнички однос није до сада забележен у историји српскоцрногорских и руско-црногорских односа. По томе се актуелна
црногорска власт и политика све мање разликује од проусташке власти
у Хрватској и са њима све отвореније и сарађује у свим областима. То
је та, у суштини, проусташка Црна Гора или „Црвена Хрватска” коју
Штедимлија описује на један непримерен начин фалсификовања
историјских чињеница. Нажалост, таква историја и политика актуелне
власти Црне Горе постала је основ за развијање антисрпских осећања и
потискивања свега што је српско.
„У коначном сукобу двију супротности, Истока и Запада, у
Црној Гори, а у недостатку оних политичких разлога који су наводили
Његоша да се оријентише према Истоку, у овој држави се данас
промовише победа духа западне културе и цивилизације, односно духа
одбране традиције чуваних вјековима од предака данашњих
Црногораца. Вођена тим духом, она полази у будућност путевима којим
се крећу велики западни народи, а да ли ће њено кретање бити за њима
или са њима, зависиће од брзине којом ће Црна Гора стрести са
површине лица свога наслагане слојеве мртве историјске прашине коју
су за собом оставили мучни догађаји из њене дуге прошлости.”10
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Оваква филозофија деловања јесте у корену антисрпске стратегије
режима Мила Ђукановића и сатрапа који га подржавају.
Следећи проблем који се све више поставља као брана између
Србије и Црне Горе јесте у томе што режим у Подгорици сервилно и
беспоговорно извршава све налоге НАТО-а. И ако је НАТО за време
пропаганде око пријема Црне Горе изјављивао да неће градити базе на
простору те државе, ево већ се увелико разговара да ће се то десити у
блиској будућности. „Са великом вероватноћом, једна база ће се
појавити на обали, а друга у планинама”.11 НАТО тиме жели да
дефинитивно загосподари Црном Гором и да изградњом нових база и са
већ постојећом на Косову и Метохији има јак ослонац за базирање
снага на Балкану у другом оперативном ешелону.
Из наведених догађаја и понашања црногорског режима, са
пуно аргумената могу се извести поражавајући закључци о карактеру и
суштини положаја српског народа у Црној Гори. Данас је тешко бити
Србин у Црној Гори, а још је теже политички деловати у оквиру тзв.
вишепартијског система. Тешко је схватљив парадокс у држави чије се
становништво све до настанка бивше СФРЈ изјашњавало као Срби, да
то данас не могу да чине без последица. Све време од Другог светског
рата до распада бивше СФРЈ, комунисти су промовисали настанак
црногорске нације и њено насилно удаљавање од суштине српског
националног бића коме припадају. С намером да се унапреди статус и
положај Срба, у Црној Гори организоване су политичке партије које су
од режима Мила Ђукановића означене скоро као непријатељске и
проруске организације.
Самим изјашњавањем као Србин у Црној Гори, аутоматски је
човек дискриминисан јер су му знатно умањене шансе за запослење у
државним институцијама, јавној управи, болницама, школама, војсци,
полицији, безбедносним службама и сл. Док се по попису највише
грађана изјаснило да говори српски језик, актуелна власт је учинила
насиље кроз промоцију тзв. црногорског језика и избацивање садржаја
из српске историје и најпознатијих српских писаца из Србије,
Републике Српске и саме Црне Горе.
Потребно је учинити све да се у складу са међународним и
европским правом обезбеде колективна и индивидуална права Срба у
Црној Гори, јер на то упућују и резултати последњег пописа. Још при
11
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доношењу Устава Црне Горе 2006. године, српски представници
тражили су да Устав уважи реалност у Црној Гори зато што је она
вишенационална држава, у којој не постоји већински народ, па је био
предлог да два најбројнија народа у Црној Гори, а то су Црногорци и
Срби, буду конститутивни народи, а и да сви други народи којих има
преко пет одсто у становништву Црне Горе, стекну статус
конститутивности. Да није било комунистичког проглашења и
конституисања црногорске нације, не би се данас говорило о
угроженом положају српског народа у Црној Гори. Српска православна
Црква и српски језик остали су на бранику српства у Црној Гори, па су
од режима препознати као највећи проблем за даље национално и
верско унијаћење српског народа.
Под плаштом Црне Горе као грађанске државе, Ђукановићев
режим је оставио да у свакодневном животу кроз дискриминацију
присиљава Србе, а посебно младе генерације да се одричу вере
прађедовске, Његоша и свог националног порекла. „Дискриминација
Срба утемељена је у Уставу Црне Горе. Дакле, Срби су, што се оно
каже, ни на небу ни на земљи. Немају никакав статус и не постоје у
правном поретку Црне Горе, већ су једноставно предмет бруталне
политичке, националне, економске и културне дискриминације,
сеграгације и обесправљивања”, подвлачи Алексић у интервју датом за
Спутњик.12
Једино се променом Устава Црне Горе и проглашењем
аутономије у општинама где чине већину, могу отклонити аномалије и
самовоља црногорског режима да дискриминише Србе, као народ који
чини трећину становништва земље. Успостављањем уставне
равноправности српског народа могуће је афирмисати национална и
грађанска права.
Потребно је да се законом изједначи српски језик са тзв.
црногорским језиком. Данас у Црној Гори може да се користи
бошњачки, хрватски и албанским језик, али српски језик не може на
прави начин.
Заштита српског језика и ћириличког писма у Црној Гори јесте
стратешки интерес целог српског народа, и тако би то требало да гледа
и власт у Србији. Тако би српски језик постао званичан и службени у
свим општинама у Црној Гори које су по попису већински насељене
12
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Србима. На основу конститутивности, као народ, Срби треба да имају
своје представнике у свим институцијама законодавне и извршне
власти у Црној Гори и да користе српску заставу и остале симболе и
национална обележја.
Без остварења колективних права српског народа у Црној Гори
у складу са европским законодавством, илузорно је причати о
интеграцијама Црне Горе у ЕУ. Сигурно је да ће НАТО и његове водеће
силе, пре свега Велика Британија и Немачка, чинити све да се не
афирмишу права српског народа у Црној Гори, те да се континуирано
развија антисрпско деловање, посебно у ситуацији ако Србија остане
доследна у спровођењу војне неутралности и не пристане на губитак
Косова и Метохије.

ЗАКЉУЧАК
Агресија на СР Југославију била је нелегална, нелегитимна и
нанела је дугорочне огромне и несагледиве губитке и последице
српском народу. Током агресије почињени су злочини из све три
области међународног права и то злочин против мира, ратни злочини и
злочин против човечности. Приватним, правним лицима и држави је
причињена огромна директна и последична материјална и
нематеријална штета. Последице агресије су далекосежне и осећаће се
још дуго, кроз различите садржаје друштвеног живота.
Држава Србија још није прецизно утврдила ни у којим
областима и које врсте штета су нанете, а самим тим није исказала ни
приближан садржај и обим последица. Вероватно је то израз и
континуираних притисака водећих сила НАТО-а да није „пожељно
бавити се тиме и да треба гледати у светлу европску будућност”. На
срећу, ове године Народна скупштина и Влада су предузеле адекватне
кораке, само да се остане доследан у тој намери.
Према досадашњим сазнањима, штете су нанесене кроз:
- Убиства, погибије, рањавање, физичке и психичке трауме
становништва;
- Прогон преко 230.000 становника и необезбеђивање њиховог
повратка;
- Материјалне штете причињене уништавањем имовине
приватних, правних лица и државе, разарање инфраструктуре и
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привредних капацитета, у укупном процењеном износу преко 100
милијарди америчких долара;
- Уништавање културних, нематеријалних добара и имовине
Српске православне цркве и српске културне баштине;
- Загађење животне средине и угрожавање живота, здравља и
опстанка људи и организама и то кроз директно загађење због
кориштених забрањених убојних средстава (осиромашени уранијум и
друге хемикалије) и последице настале дејством на објекте чијим
уништавањем се ослобађају материје опасне по живот и околину;
- Оболевање људи и појава дегенеративних промена код
становништва, припадника КФОР-а и албанског народа на простору
Косова и посебно Метохије;
- Узурпирање и немогућност коришћења материјалних добара и
природних ресурса које је у власништву приватних, правних лица и
државе на простору Косова и Метохије;
- Изградњу Црне Горе као државе на антисрпским вредностима;
- Дискриминацију Срба и Српске православне цркве у Црној
Гори;
- Постепену узурпацију колективних права српског народа у
Босни и Херцеговини и покушај континуираног оспоравања Републике
Српске.
Стратешки је интерес Републике Србије да прикупи доказе и да
упозна међународну јавност са укупним последицама НАТО агресије и
са терором и злочинима тзв. Ослободилачке војске Косова. На основу
тих аргумената треба покренути тужбе за причињену штету пред
националним судовима државама које су директно учествовале у
извршењу тих злочина.
За наставак поступања у овој области, а ради свеобухватног
утврђивања насталих материјалних штета и утврђивања насталих
штетних последица, налажења одговарајућег начина за ублажавање и
отклањање последица и примену изабраних решења, потребно је
институционално – државно организовање и подршка ради формирања
научних тимова, организациона и материјална подршка и усклађивања
поступања према јединственом плану и циљевима. Република Србија је
тек 2018. године предузела прве кораке подршке истраживањима
здравствених последица агресије. Проблем може бити у томе да то не

112

остане на нивоу комисија и радних тела која су формирана. Може се
очекивати да ће неке водеће државе НАТО-а учинити све да се не дође
до резултата и да се спречи масовније покретање кривичних поступака
у државама које су учешћем и дејствима њихових војски починиле
злочине над цивилним становништвом и цивилној инфраструктури.
Ову замисао је могуће најлакше и најбрже остварити кроз
организациону и материјалну подршку државе и њено преузимање
водеће улоге у читавом послу.
Србија је својим страдањем одложила за најмање 10 година
даљи поход НАТО-а на Исток, пре свега на Русију. То се одлично види
по агресивном понашању и деловању НАТО-а и ЕУ данас када гоне
власт Србије да „нема шта да чека” и да је њен пут у ЕУ условљен
признавањем лажне државе Косово.
Потребно је да се, кроз истраживање злочина НАТО-а, опишу и
применом научних метода егзактно аргументују материјалне,
еколошке, привредне, медицинске, демографске, правне, друштвене,
политичке, културне и друге последице, те да се објективно и са
потпуном аргументацијом утврди основаност кривице појединих
учесника у агресији, за конкретне злочине.
Због страдања које је претрпео српски народ, као и због
последица које и данас трпи, било би међународно пожељно и
одговорно да се формира Фонд за обнову Србије, где би, кроз донације,
државе које су учествовале у агресији уплаћивале новац који би се
користио на транспарентан начин за обнављање порушене
инфраструктуре, као и за исплату штета које су причињене приватним
и правним субјектима. Поред материјалне штете која је преко 100
милијарди долара, потребно је обештити породице убијених цивила и
пружити помоћ и исплатити оштету породицама чији су чланови
оболели или умрли од најтежих малигних последица.
У процесу транзиције униполарног у мултиполарни поредак,
Србија има највећу одговорност да штити српске националне интересе
у региону, пре свега у Црној Гори и Републици Српској, како не би
дошло до отуђења и насилног кидања веза са својом матицом. Уколико
се дозволи промена граница у региону да би се задовољили интереси
Албанаца, онда се по истим критеријумима треба изборити за иста
права Срба.
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Синиша Боровић1

ПРАВОСЛАВНИ МЕНАЏМЕНТ
Сажетак: У раду је укратко изложен историјски развој теоријског и
практичног приступа менаџменту, при чему је критички указано на
усмереност менаџмента ка стварању профита, као основном покретачу
развоја западне цивилизације. Изнет је предлог да, у доба када се
конституише четврта политичка теорија, православни менаџери, на
основу теорије културног склада, почну креирање теорије православног
менаџмента. Та теорија би се превасходно заснивала на десет Божијих
заповести, а затим и на осталим православним црквеним и књижевним
делима. Коначни циљ православног менаџмента мора бити стварање
добра за све, а не стицање богатства за појединце. У том смислу, рад
садржи и оригиналан допринос аутора под насловом „Саветник за
руководиоце са кодексом понашања”, у коме се наводе кратке
препоруке из литературе, садржаји из области управљања и препоруке
знаменитих мислилаца.
Кључне речи: менаџмент, православље, хуманизација
руковођење, организациона политика, кодекс понашања.

рада,

УВОД
Ако пођемо од мултидисциплинарног приступа проблемима
руковођења или управљања, онда менаџмент можемо посматрати на
нивоу управљања пословима који се односе на појединце, на нивоу
подухвата где учествује више учесника и на нивоу друштвених
система, где учествује државни апарат једне или више држава са свим
својим ресурсима или са ограниченим ресурсима.
Реч менаџмент (management) потиче из енглеског језика и она
се више и не преводи, већ се прихвата и углавном преноси некритички
и у друге језике и у друге културе. Разлог томе је следећи: они који тако
говоре владали су ресурсима многих народа и наметали им свој језик,
културу и морал, а тамо где су успели наметнули су и своју веру. На
срећу, вере или религије народа који су поробљавани биле су јаче од
1

Проф. др Синиша Боровић, дипл. инж., Академија инжењерских наука Србије,
Београд, sinisa.borovic@gmail.com

116

поробљивача, па су народи који су остали одани својим изворним
веровањима успевали да се ослободе јер су виша сила од земаљске силе
и аутоматска регулација у природи увек успевале да, кроз време,
„ствари поставе на своје место”, а моћ која се неразумно користила се
истопила.
Менаџмент, као пракса, постојао је одувек – од када постоји
људски род. По православном временском календару сада је 7525.
година. Православна цивилизација је у својој историји и култури
створила многе монументалне споменике и уметничка дела који су и
данас културна баштина читавог човечанства.
Менаџмент, као научна дисциплина, почео се конституисати
крајем 18. и почетком 19. века и његови резултати од тада до данас
остали су исти:
- много већи квантитет,
- углавном лошији квалитет (депоније отпада широм планете),
- значајно смањена цена рада,
- стално повећање профита.
Већ овде можемо да се запитамо да ли је због овога требало
стварати посебну науку, када се зна коме је намењен већи квантитет, а
коме лошији квалитет, чија цена рада је смањена, а коме иде профит.
Теорија менаџмента унапредила је вештину управљања и
наметнула управљачку структуру која перманентно притиска прва три
елемента на рачун четвртог – стално повећање профита. Научни
приступ менаџменту почиње од Фредерика Тејлора, затим Хенрија
Фајола, Макса Вебера, Ганта, Форда и других, све до Питера Дракера,
који у својим радовима покушавају да до детаља рашчлане радне
процесе и усаврше функције менаџмента, углавном водећи се
профитом, а не људском срећом, хуманизмом и праведном расподелом
резултата рада.
Фредерик Тејлор, иако је дао значајан допринос изучавању рада
и покрета, одређивао је норме према најспособнијем раднику и према
њему конструисао посебну лопату. Зато је његов рад био подржан и
финансиран од стране капиталиста. Ера Тејлоризма сматра се ером
најсуровије експлоатације радничке класе у историји, уколико је
савремени менаџери по суровости не превазиђу. Таквих примера већ
има и у нашим фабрикама које су у туђем власништву. Тај допринос
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науке о менаџменту Лењин је назвао „научним системом за цеђење
радничког зноја”.
Макс Вебер је, руководећи се истим мотивима, створио
административну доктрину управљања или тзв. теорију бирократије,
која је можда примерена протестантизму, али свакако није примерена
православљу. Од 1995. године почиње развој најновије теорије
културног склада. Она је настала под утицајем глобализације
пословања и процеса транзиције привреде бивших социјалистичких
земаља у капиталистички начин привређивања. Ова теорија остаје само
на препорукама менаџерима глобалних предузећа да поштују
специфичности националних култура и да не преносе аутоматски
решења у другу средину. Остаје проблем што су ти менаџери, углавном
школовани по западном систему менаџмента, тако изградили свој
вредносни систем да не могу успешно, а праведно, управљати у другој
средини.
Једна од великих заблуда о улози менаџмента у развоју западне
цивилизације јесте та да су оне постале развијене захваљујући
успешном менаџменту. Оне јесу стварно постале развијене, али
првенствено захваљујући колонијализму, неоколонијализму и
империјализму. На пример, Енглеска је 1922. године владала на једној
четвртини копна планете Земље (33.700.000 km2) и над 458 милиона
становника који су за њу радили и чије је ресурсе немилосрдно
експлоатисала. Француске колоније су, све до 1960. године, заузимале
преко 13 милиона квадратних километара. Немачко царство је, крајем
19. века, такође владало бројним прекоморским колонијама и водило
пљачкашке ратове по Европи. Шпанска империја са својим колонијама
на више континената била је прва супер сила свога времена за коју се
говорило да у њој сунце никада не залази. Италијанско колонијално
царство трајало је од 1889. до 1943. године. Америка је у последњих
200 година учествовала у 220 ратова и убила више милиона људи само
ради експлоатације туђих богатстава, па је неки с правом зову највећим
светским терористом.
Сада, када се конституише четврта политичка теорија (Дугин и
сарадници), прилика је да и православни менаџери, на бази теорије
културног склада, почну креирање теорије православног менаџмента. У
изградњи ове теорије свакако треба поћи од десет Божијих заповести, а
затим користити остала православна црквена и књижевна дела која ће
омогућити православним менаџерима да системи којима управљају
поред „СНАГЕ имају и ДУШУ”.
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Православни менаџери посебну пажњу треба да обрате у
менаџменту производње на следеће области: студиј и анализа времена
израде и норми, рационализација или поједностављење рада,
oптимизација типа МахМин. Православни приступ у овој области треба
да инсистира на хуманизацији и обогаћивању рада (а не да човек цео
радни век ради само један или неколико простих захвата), а у
менаџменту одбране, на западни приступ: Д3 – открити, одлучити и
уништити (D3 – Detect, Decide, Destroy), треба одговорити са O3 –
Открити, Одлучити, Онемогућити.
Коначни циљ православног менаџмента мора бити стварање
добара за све, а не стицање богатства за појединце.
У „Саветнику за руководиоце са кодексом понашања” који сам
написао, свака страна има три дела – по узору на Свето Тројство. Први
део је кратка препорука из литературе, други део је садржај из
управљања и трећи део је моја или прилагођена препорука знаменитих
мислилаца. То ће бити показано на неколико одабраних примера.
Или узми или остави...

САВЕТНИК ЗА РУКОВОДИОЦЕ СА КОДЕКСОМ
ПОНАШАЊА
УМЕСТО УВОДА
− Вечна је реч постала тело.
− У почетку беше реч... Све је кроз њу постало и без ње ништа није
постало што је постало. У њој беше живот и живот беше видело
људима.
− И видело се светли у тами и тама га не обузе...
− Гледај, дакле, да видело које је у теби не буде тама.
− Иштите и даће Вам се;
− Тражите и наћи ћете;
− Куцајте и отвориће Вам се.
− Онај који не сакупља, просипа.
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− Онај који слуша, а не извршава, чини кућу на земљи без темеља.
− Јер ништа није сакривено што се неће открити, ни тајно што се неће
дознати.
− Нема дрвета добра да рађа зао род.
− Ако владаш над неким, не господари над њиме жестоко. Учи их
наредбама и законима и показуј им пут којим ће ићи и шта ће
радити.
− Не закидај... плата надничара твога нека не преноћи код тебе до
јутра.
− Не буди осветољубив и не носи срдње на синове народа свога... (из
Светог писма)
− ... не постоји ништа идеално, јер када би нешто било идеално, онда
би само то постојало. (кинеска пословица)
Не инсистирајте на минимуму и максимуму јер су то
решења у једној тачки и нису стабилна за дужи период. (С. Б.)
У олуји у бури, крај недаћа свих, уз тешке губитке и уз тугу клету,
бити насмејан, природан и тих највећа је уметност на свету.
(Сергеј Јесењин)

САВЕТИ РУКОВОДИОЦИМА
(или аналитичарима туђег рада)
− Што год се ради, нека се ради промишљено и мисли на последице.
− Омогућите оправдане жалбе.
− Закључивати на основу чињеница које се морају проверити.
− Морате увек сачувати мир и добро владање.
− Бити непристрасан, макар и на властиту штету.
− Саслушати мишљење осталих и не изражавати одмах сумњу, а још
мање одбијање.
− До промене мишљења и начина рада сарадника довести сугестивним
питањима (Да ли би можда боље било ... ?).
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− Критиковати конструктивно и увек тражити побољшање.
− Увек одати признање важности посла и личности човека.
− Похвалити добар рад и дати признање за идеју и предлог.
− Унапред обавестити сараднике о свему што треба предузети.
− Објаснити сврху сваког предлога и поставке и знати их доказати.
− Бринути се о напредовању својих сарадника.
− Господо руководиоци, не заборавите никада да се ради са људима и
за људе који имају срце, па имајте га и Ви.
Будите „СРЦЕ УПРАВЉАЊА”
„Прво крене, последње стане.” (С. Б.)
Учини што можеш ту где јеси са оним што имаш.

ДЕСЕТ ЗАПОВЕСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Платити све запослене адекватно залагању – Када се
периодично анализирају појединачни резултати свих запослених ваша
је дужност да видите да ли су њихове плате праведно одређене.
Компензације треба да буду базиране на способности, одговорности,
дужини радног стажа и потенцијалу за развој, узимајући у обзир
трошкове живота, опште привредне услове и плате у другим
организацијама за исте послове.
2. Одржавати разумно радно време у складу са пословним
условима – Посебну пажњу треба поклонити одржавању стандарда
запослених, кроз бригу о опремљености производног процеса, радних
просторија, ресторана, соба за одмор и других услова за рекреацију.
Пажљиво треба разматрати радно време, годишњи одмор, медицинске
услуге и плаћање у случајевима одсутности.
3. Осигурати континуираност запослености у складу с
организационим условима – При управљању пословним системима
мора постојати стални напор да се осигура равномерност у пословима и
перманентна запосленост. Када је смањивање броја радне снаге
неизбежно, треба настојати да се задрже запослени са дужим радним
стажом. Када се повећава број запослених, приоритет треба дати онима

121

који су некада били запослени у организацији. Треба наградити оне
који имају континуитет у служби у овој организацији.
4. Запослене распоредити на послове који највише
одговарају њиховим способностима – Мора се поклонити
одговарајућа пажња проблему распореда сваког запосленог на посао
који му омогућује максималан развој и употребљивост. Посебно се о
томе мора водити рачуна приликом распоређивања лица која се први
пут запошљавају, а ако је потребно покушати с различитим пословима.
5. Помоћи сваком појединцу да напредује у организацији –
Приликом попуњавања упражњених радних места предност имају они
који су већ запослени у организацији. Сваки запослени треба да разуме
везу сваког посла с активношћу организације као целине. Запосленог
треба награђивати због усавршавања на послу, оригиналности и
искуства. Онима који желе да искористе спољне образовне могућности
треба омогућити потребне информације и савете.
6. Помоћи запосленима када је потребно – Потребно је да
потпуно разумете циљ „Плана помагања запослених” ради
омогућавања помоћи када је то потребно, нпр. у случају болести или
несрећног случаја и ради одобравања олакшица при пензионисању.
Треба да будете информисани о кредитном фонду који се употребљава
у случају нужности.
7. Стимулисати заинтересованост запослених – Одговорни
сте за информисање ваших потчињених о средствима којима се
стимулишу за рад у организацији. Запосленима који желе информацију
и савет треба омогућити контакт с онима који су најквалификованији
да дају савете о пословима, куповању или изградњи куће, коришћењу
услуга банака, осигуравајућих компанија и другим пословима
финансијске природе.
8. Подстицати друштвене, спортске, рекреативне и друге
активности – Ове активности треба стимулисати кроз адекватно
опремање, суделовање у оперативним трошковима организованих
активности тог карактера, омогућавањем бољег коришћења капацитета
који постоје у месту становања.
9. Омогућити сваком запосленом право да слободно
расправи с претпостављенима сваки проблем који се тиче
појединца или организације као целине – Ваша је дужност да
успоставите такав однос са онима којима руководите и онима с којима
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долазите у контакт да буду сигурни да ће се добронамерно схватити
сваки онај запослени који жели расправити неки проблем у вези са
властитом добробити или добробити организације као целине, с вама
или било којим руководиоцем организације.
10. Извршавати свакодневни посао у духу пријатељства –
Како организација расте она мора постајати све хуманија. Дисциплина
и стандарди понашања постају све потребнији са нарастањем
организација, али дух у којем се они реализују такође постајати све
пријатељскији. Поштовање је исто тако важно у деловању унутар
организације као и у деловању с онима изван ње. Неефикасност и
незаинтересованост не могу се толерисати, али напори надређених
морају бити све више усмерени на стварање једног лојалног и
ентузијастичког интереса за посао организације у сваком њеном делу.
Ко разуме прву истину, разумеће и коначну.
(МУМОНКАН – зен коан)
Само оно што је битно има вредности,
остало је све прича о битности и вредности. (С. Б.)

КОДЕКС ПОНАШАЊА
− Поштовати прописе и уобичајене норме понашања.
− Када си у дилеми, консултуј се са колегама и сарадницима.
− Одмах реаговати на поремећаје и понашања која су у супротности са
интересима компаније.
− Обавестити надлежне органе о кршењима позитивних прописа и
закона.
− Сваку своју активност процењивати и усклађивати са интересима
компаније.
− Буди кооперативан и принципијелан у сарадњи са другима.
− Бирај друштво, сараднике и амбијент у коме ћеш се налазити.
− Упозори друге учеснике на последице које њихове активности могу
имати на област вашег деловања.
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− Свако стање сматрај само као тренутно достигнуће на путу сталног
усавршавања.
− Личним примером покажи уместо да то вербално искажеш.
− Докажи да се највише исплати бити частан и доследан борац за
истину и прогрес.
− Помажи где можеш и не питај се да ли се то исплати.
− Имај на уму да освета није правда, а лаж врлина и афирмиши пут
истине и правде као најбољи избор.
− Можете се обогатити само радом, знањем, добрим делима и својим и
туђим искуством, све је друго лажно.
− У контакту са пословним партнерима и трећим лицима увек
штитити интересе компаније и представљати се као личност од
интегритета за кога су законска регулатива, истина и морална
чистоћа усвојени облик понашања.
− Стављати до знања саговорницима да се и од њих очекује уважавање
и поштовање компаније и њених руководилаца.
− Са државним органима и институцијама се увек понашати са
уважавањем какво заслужује коректан и добронамеран власник.
− Сукоби интереса, корупција, мито, криминал, нелегалне активности
и друге негативне појаве никада се не смију односити и на запослене
у нашој компанији.
− Свака привилегија или богатство које не произилази из резултата
рада и користи за компанију су штетни пре свега за саму личност.
− Одабрати само компетентне, квалификоване у угледне сараднике и
партнере.
− Увек се информисати о активности и догађајима који могу испољити
утицај на компанију.
− Поштовати своје и туђа радна места и подстицати да се на њима
ради продуктивно и оперативно без икаквог ометања и поремећаја.
− Поверљиве информације сачувати и не поверавати се ненадлежнима.
− Прихвати на себе одговорност за своје поступке и поступке својих
подређених.
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− Никада не прекорачујте своја овлашћења, сматрајте да су она и
онако превелика.
− Неговати уобичајене културне и традиционалне норме у властитом
понашању, опхођењу и поштовати и другачије у рационалним
оквирима.
Ако идеш путем истине, пробијаш се знањем и радом,
а поред тебе други граби, богати се, успева и без тога,
помисли само какав ће бити крај његовог пута.
Показан ти је исправан пут којим требаш ићи.
Ако нећеш „Иди куд си пошао”.
(Према учењу Светог Саве)
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Јасминка Симић1

НОВИ МЕЂУНАРОДНИ ПОРЕДАК – УСПОН ЕВРОАЗИЈЕ
И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ТРАНСАТЛАНТСКУ
ОБЛАСТ
________________________________________________________
Сажетак: Уочи обележавања тридесетогодишњице пада Берлинског
зида и краја блоковске поделе света, поновно разматрање
постхладноратовске ере показује брз политички и економски развој
Азије и рушење униполарног света, предвођеног Сједињеним
Државама, изниклог из постхладноратовског периода. У току је процес
формирања нове ере мултиполаризма и мултилатерализма, оличеног у
бројним регионалним организацијама. На једној страни је већ постојећа
Запад-Запад сарадња, која трпи последице институционалне,
финансијске и мигрантске кризе у Европској унији и обустављања
преговора о Трансатлантском трговинском и инвестиционом
партнерству из 2013. године, као економском аспекту трансатлантске
сарадње. Уз то, НАТО као последња војна веза која на окупу држи
западне савезнике, налази се у процесу повратка својој основној
функцији, а то је заштита граница држава чланица, због чега је главно
питање за трансатлантске партнере да ли украјинска криза може да
угрози границе Северно-атлантске области. Одлуке са самита које је
последњих година одржао НАТО указују: прво, да је НАТО спреман да
ојача одбрану од Русије (супротстављање хибридним претњама и
растућем утицају Русије на јавно мњење путем друштвених мрежа и
електронске комуникације); друго, да је серија тзв. операција изван
територије држава чланица, које су вођене у периоду после Хладног
рата, а последња је била у Авганистану, замењена операцијама ради
заштите граница држава чланица, што је био главни циљ оснивања
НАТО-а 1949. године. На другој страни су БРИКС, Евроазијска
економска унија, ОДКБ и Шангајска организација за сарадњу, које
(осим азијске) институционализују Југ-Југ сарадњу. Кроз иницијативу
„Један појас, један пут”, која је покренута 2013. године, Кина је
начинила продор према Западу и европским земљама у три правца
(евроазијски копнени мост, Блиски исток и поморски правац од ИндоПацифика до Медитерана), истовремено дајући одговор на безбедносне
1

Др Јасминка Симић, научни сарадник, новинарка – уредница у Радио-телевизији
Србије, Београд, E-mail: jassminka2002@yahoo.com
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изазове азијских суседа које предводе Сједињене Државе и Јапан. Циљ
овог рада јесте да истражи узроке који су у постхладноратовском
периоду омогућили трансфер политичке, економске и војне моћи са
Запада на Исток, да упореди њихове индикаторе моћи и на основу тога
антиципира појаву новог међународног поретка за XXI век.
______________ ____________ ________ __________ ______ ____________ ______ ____________ ______ ________ __________ ____________ _________ ____ ___________ __________ ________ _______ ___________ __________ ________ _______ ___________ ____________ __________ ___ ________ ___________ _________ ____________ ________ __________ ______ ____________ ________ __________ ___________ _______ ___________ _______ ____________ ____________ ____________ ________ __________ _______ __________ _______ ____________ ____________ ____________ ________ __ __________

Кључне речи: мултиполарност, мултилатерализам, униполарност,
безбедност, „Један појас, један пут”

УВОД
Системски приступ у изучавању међународних односа, који
подразумева тражење регуларности облика понашања у међународним
односима и корелације актера, указује на то да је свет живео у условима
равнотеже снага од 1648. до 1989. године и да је процес велике
транзиције у току. Равнотежа снага, која датира од Вестфалског
споразума (1648) између сукобљених блокова и суверених држава у
Европи, одржала се после Бечког конгреса (1814-15), Берлинског
конгреса (1878), формирања Друштва народа (1920), Јалтске
конференције (1945) и оснивања Уједињених нација (1945). Тада је
успостављен садашњи светски поредак који није био у потпуности
задовољавајући, али је био стабилан и предвидив, заснован на
равнотежи конвенционалне и нуклеарне војне моћи коју су
успоставили НАТО (западни блок) и Варшавски пакт (источни блок),
што је учинило да време Хладног рата буде време „дугог мира” у
Европи. Два војна савеза у овом периоду нису ниједном дошла у
отворени сукоб, а рат се водио кроз трку у наоружању и политичким,
пропагандним и обавештајним средствима. Праве ратове Сједињене
Државе и Совјетски Савез водили су изван Европе преко посредника
(proxy wars) од Кореје, преко Вијетнама, Блиског Истока и гериле у
Јужној Америци, до ратова у Африци у време распада последњих
европских колонијалних царстава.
Сједињене Државе су кроз Северноатлантски савез после
Другог светског рата реинтегрисале Немачку и Италију у западну
заједницу и поставиле темеље европске интеграције, ставивши тиме
под контролу спорове који су изазвала три француско-немачка и два
светска рата између 1870. и 1945. године. Улазећи у Северноатлантски
савез, западне земље су се одрекле права на употребу силе у
међусобним односима и такав облик заједнице амерички професор
Карл Дојч је крајем педесетих година XX века назвао „безбедносном
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заједницом”, односно, заједницом земаља која је учинила немогућим
рат између њених чланица2. Либерални интернационалисти разлог томе
налазе у теорији демократског мира („демократије не ратују”, барем не
међусобно). Припадници реалистичке школе међународних односа,
међутим, разлог виде у тадашњој совјетској претњи и америчкој
надмоћи унутар НАТО-а које су спречиле оружане сукобе међу
његовим чланицама (Грчка и Турска).
Варшавски уговор је представљао војни инструмент СССР-а и
источноевропских земаља окупљених око њега. Суштинска разлика
између два блока која је западном помогла да однесе победу над
источним била је та што Варшавски уговор никада није функционисао
на начин на који је то чинио НАТО. Међу земљама чланицама није
било уважавања појединачних интереса, нарочито после револуције у
Мађарској 1956. године. Није било ни спонтаних економских и
политичких интеграција, све је било централизовано – из Москве, са
елементима функционисања класичне империје. Зато је уједињењем
(1989-90) Западне Немачке и Немачке Демократске Републике, која је
припадала Варшавском уговору, а затим приступила НАТО-у, била
обезбеђења победа Запада над Истоком, а сам НАТО успео је да
преживи и себи обезбеди ново место и улогу у свету3.
Нуклеарна равнотежа и коегзистенција трајали су до пада
Берлинског зида (1989) и расформирања Совјетског Савеза (1991), што
је значило нестанак класичног светског поретка заснованог на
равнотежи снага, истовремено начина размишљања и деловања који је
до тада био доминантан. У постхладноратовском периоду, стандарди
понашања у међународним односима убрзано се развијају и примењују
(идеалистички, реалистички, у новије време марксистички), а
економски фактори (привредни развој, економија обима) и технолошки
фактори (индустријске револуције, модернизација и глобализација)
добијају на значају и утичу на моћ држава и односе у међународној
заједници.
У таквом амбијенту, Европа је постала економски гигант,
најважнији трговински и инвестициони партнер Сједињених Држава,
политички, безбедносно и војно повезана са својим трансатлантским
савезником кроз НАТО. Циљ оснивања ове организације 1949. године,
2

K. Deutsch, Political Community and the North Atlantic Area: International Organisation in
the Light of Historical Experience, Princeton University Press, Princeton, N. J. 1957.
3
Jasminka Simić, U potrazi za novom misijom: NATO i jugoslovenska kriza 1990-2001,
Službeni glasnik, Beograd, 2010, 61.
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према речима првог генералног секретара лорда Исмаја био је
„задржати Американце у (Европи), Русе изван (Европе) и Немце под
контролом” и у основи се није мењао. У међународним односима после
Хладног рата успостављена је америчка униполарност, а „нови светски
поредак” који је заговарао амерички председник Џорџ Буш старији
започео је ратом у Ираку (1991), наставио се грађанским ратом и
распадом СФРЈ (1991-1995), борбом против тероризма и претворио се у
„светски неред” који је изазвао маргинализацију Уједињених нација.
Услед сталних ратова и последица светске финансијске и
економске кризе, Сједињене Државе су почеле да показују симптоме
тзв. растегнуте империје (imperial overstretch). Сукоб у Украјини (2014)
постао је парадигма „постхладноратовског ривалитета” између Запада и
Русије око источне границе НАТО-а и енергетских ресурса.
Свргавањем вишедеценијских режима у Северној Африци и на Блиском
истоку започео је процес „преобликовања” овог региона, тероризма
широких размера и масовних миграција становништва услед страха за
биолошку и економску егзистенцију.
Убрзан економски, политички и војни раст Азије, посебно Кине,
угрозио је амерички униполаризам. У току је процес настанка нове ере
мултиполаризма оличене у регионалним организацијама које се баве
најширим аспектима сарадње – економске, политичке, безбедносне,
културне, медијске. Предност регионалних организација је у чињеници
што милиони људи у свету исцрпљени последицама неолиберализма
траже нови модел раста како би покренули развој и напредовали. Осим
организација које су окупиле западне земље и чија су окосница НАТО
и Европска унија (ЕУ), формирале су се регионалне групације на
основу евро-азијске и азијско-пацифичке географске припадности.
Русија је институционализовала сарадњу са четири бивше совјетске
републике формирањем Евроазијске економске уније (2015) и сарађује
са Ираном, Турском и Азербејџаном. Кроз иницијативу „Један појас,
један пут” (2013) Кина се копненим и поморским путем повезала са
пацифичком регијом, Европом и Африком, отварајући могућност
сарадње, али и дајући одговор азијским изазовима, нпр.
Транспацифичком партнерству о либерализацији трговине чија су
окосница САД и Јапан (упркос жељи америчког председника Доналда
Трампа да се његова земља повуче из овог споразума који је потписао
бивши председник Барак Обама, мада је Конгрес одбио да га
ратификује како би спречио губитак радних места у САД).
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Светска економска и финансијска криза условила је јаче
регионално повезивање држава, тако да ће се оне које у будућности не
буду у оквиру неке интеграције суочити са изазовима модерног доба.
То значи да осим безбедносног постоји и економско оправдање за
удруживање држава.
Земље Западног Балкана, укључујући Србију, кроз историју су
представљале границу између (Римског) царства и остатка света,
Запада и Истока, између земаља чланица ЕУ и НАТО-а, и нових савеза,
са којима успоставља посебне везе и сарадњу. Својим географским
положајем на источном ободу Европе, Западни Балкан има потенцијал
виталног трговинског и енергетског појаса од Евроазије и Азије до
Западне Европе, што утиче на његову безбедносну позицију.

ЕВРОАТЛАНТИЗАМ У ПОСТХЛАДНОРАТОВСКОЈ ЕРИ
Оснивање Северноатлантског савеза био је важан тренутак у
историји Хладног рата, али и догађај који је битно утицао на развој
међународних односа у другој половини XX и на почетку XXI века.
НАТО и његов источноевропски пандан, Варшавски уговор, настали су
у условима вакуума моћи у Европи који је оставио Други светски рат и
који су у првим послератним годинама убрзано попуњавале две силе на
њеним периферијама, Сједињене Државе и Совјетски Савез, вођене
опречним
геополитичким
интересима
и
супротстављеним
идеологијама. Њихов сукоб довео је до распада антифашистичке
коалиције, спуштања „гвоздене завесе”4 између Западне и Источне
Европе, избијања Хладног рата и настанка биполарног система
међународних односа који је постојао све до пада Берлинског зида и
источноевропских револуција 1989. године.
НАТО је преживео крај Хладног рата пре свега захваљујући
жељи источних Европљана да изађу из сфере руског утицаја, али и
ставу појединих западних Европљана да је америчко присуство у
Европи једина гаранција против појаве центрифугалних сила које су
изазвале два европска и светска рата у XX веку. Томе је допринео
развој догађаја по завршетку Хладног рата у Европи, нарочито
4

Овај израз постао је популаран после говора Винстона Черчила на Westminster колеџу
у Фултону, Мисури, 5. марта 1946. године;Winston Churchill, Sinews of Peace,
http://legacy.wilsoncenter.org/coldwarfiles/files/
Documents/Sinews%20of%20Peace.pdf
(14.11.2018.).
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уједињење Немачке, распад све три источноевропске федерације
(СФРЈ, Совјетски Савез и Чехословачка), ратови у Персијском заливу и
на Балкану и нестабилност на простору бившег СССР-а.
Заговорници НАТО-а тврде да је он у претходних седам
деценија постао „најуспешнији војни савез у историји” који је „учинио
свет безбедним за демократију” и омогућио да број држава с
демократским уређењем премаши 110 до краја XX века. Критичари
тврде супротно, да је НАТО реликт Хладног рата који је надживео
своју сврху, постао инструмент западне хегемоније и да таквом
војнополитичком савезу нема места у XXI веку. Зато Европљани
уједињени у ЕУ треба да преузму пуну одговорност за своју безбедност
како би Европа постала независни пол моћи у постбиполарном свету.
Ову идеју која подразумева формирање европске војске спремне да
одговори на изазове из правца САД-а, Русије и Кине, обновио је
француски председник Емануел Макрон током сусрета са америчким
председником Доналдом Трампом уочи обележавања 100 година од
завршетка Првог светског рата.
С друге стране, у САД-у данас има много оних, укључујући
председника Трампа, који заступају став да Европа за Америку више
нема онај значај који је имала у XX веку, да се тежиште технолошке,
финансијске и економске моћи преселило у Азију и да XXI век припада
Пацифику, а не Атлантику, изван домашаја НАТО-а у његовом
постојећем облику.

Развојне фазе НАТО-а
Уколико пођемо од усвојених стратешких доктрина, НАТО је
после 1949. године прошао кроз три етапе5. Прва етапа „НАТО 1.0”
обухвата време Хладног рата, друга „НАТО 2.0” односи се на време
тзв. униполаризма у међународним односима по завршетку Хладног
рата, трећа „НАТО 3.0” почела је 2010. године када је на самиту у
Лисабону усвојена нова стратешка доктрина како би се организација
прилагодила глобализованом и мултиполарном свету XXI века.

5

A. F. Rasmussen, The New Strategic Concept: Active Engagement, Modern Defence, Speech
by NATO Secretary General at the German Marshall Fund of the United States (GMF),
Brussels, 8 October 2010, http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_66727.htm
(12.11.2018.).
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Успех „првог НАТО-а” огледао се првенствено у томе што је
преживео крај Хладног рата и нестанак противничког блока и његове
водеће силе Совјетског Савеза (1989-91).
„Други НАТО” у постхладноратовском периоду прошао је кроз
неколико фаза:
1) од 1989. до 1992. године, значила је опстанак НАТО-а на
међународној сцени и усвајање Новог стратешког концепта (1991) који
дефинише улогу организације у новом постбиполарном безбедносном
амбијенту. НАТО као јединствена организација није учествовао у
Првом заливском рату против Ирака 1991. године;
2) од 1993. до 1997. године, када се НАТО ставио у службу
Уједињених нација у складу са мандатом Савета безбедности УН у
Босни и Херцеговини, што је представљало његово прво војно
ангажовање изван територије држава чланица, чиме је превазишао
оквир деловања дефинисан у члану 5 Вашингтонског уговора.
Истовремено, НАТО је предводио међународну мисију у
имплементацији Дејтонског мировног споразума у Босни и
Херцеговини и започео процес проширења организације;
3) од 1998. до 2000. године, обележила је нова војна
интервенција против треће државе – Савезне Републике Југославије
(1999), али без одобрења Савета безбедности УН. Распоређене су
међународне снаге на Косову (КФОР) које предводи НАТО, под
мандатом УН у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН;
4) од 2000. до 2011. године, која је значила неучествовање
НАТО-а као јединствене организације у рату против Авганистана
(2001), у Другом заливском рату против Ирака (2003), док је у војној
интервенцији Сједињених Држава, Велике Британије, Француске и
Италије у Либији (2011), НАТО водио команду операције против
војних снага Муамера ел Гадафија. У том периоду организација је
проширена пријемом Хрватске и Албаније (2009);
5) од 2011. године до данас, представља укључивање
организације у борбу против глобалног тероризмa и истовремено
процес враћања активности организације у оквир члана 5.
Вашингтонског споразума, где „трећи НАТО” потврђује своју
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посвећеност одредби о међусобној одбрани6. Уследило је ново
проширење организације пријемом Црне Горе (2017). Константа
постхладноратовског НАТО-а јесте процес хоризонталног и
вертикалног проширења организације (deepening&widening process).
Сукоб у Украјини (2014) између проруских и прозападних
страна довео је у питање политику НАТО-а коју је примењивао у
постхладноратовском периоду. После самита у Варшави (2016) главно
питање је било да ли криза у Украјини може угрозити границе Северноатлантске области. Све одлуке које су на том самиту донете указују,
прво, да је НАТО спреман да ојача одбрану од Русије, друго, да је
серија тзв. операција изван територије држава чланица (out of area
operations) које су вођене у периоду после Хладног рата, а последња је
била у Авганистану, замењена операцијама ради заштите граница
држава чланица, што је био главни циљ оснивања НАТО-а 1949.
године. Са циљем заштите граница Балтичких држава, НАТО је ојачао
војно присуство на Истоку, у Пољској, Естонији, Летонији и
Литванији, са четири батаљона сачињена од америчких, британских,
канадских и немачких војника на принципу ротације, који су почели са
радом 2017. године. Ради подршке партнерским земљама, донете су
одлуке о обуци и изградњи капацитета унутар Ирака, као и да се
посредством Авакса, односно авиона за надгледање, обезбеде
информације коалицији против Исламске државе, уз проширење војног
присуства на Медитерану. Заједничка декларација одредила је области
где ће НАТО и ЕУ унапредити сарадњу, укључујући поморску
безбедност (тероризам, миграције, важни трговачки пролази за робу,
нафту и материјале) и супротстављање хибридним претњама (растући
утицај Русије на јавно мњење путем друштвених мрежа и електронске
комуникације). Договорено је да се унапреди присуство у југоисточном
делу НАТО-а. Сајбер-простор постао је нова оперативна област због
чега је НАТО представио систем оперативне способности балистичке
ракетне одбране (Initial Operational Capability of NATO’s Ballistic Missile
Defence).7 Они су се сложили да се мисија подршке у Авганистану
настави после 2016. године и потврдили финансијске обавезе за
авганистанске снаге до 2020. године. Последња седница самита била је
6

Predrag Simić, „NATO se vraća kući”, u Spajajući Istok i Zapad – Spomenica profesora
Predraga Simića, priredila dr Jasminka Simić, Institut za međunarodnu politiku i privredu,
Beograd, 2017, 514-517.
7
У сајбер нападу на Естонију 2007. године у потпуности су били блокирани систем
снабдевања електричном енергијом и железничка мрежа у трајању од недељу дана, а за
тај чин је оптужена Русија.
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састанак Комисије НАТО-Украјина, где су лидери НАТО-а са
председником Украјине Петром Порошенком размотрили безбедносну
ситуацију, поздравили владине планове за реформу и одобрили
свеобухватни пакет помоћи за Украјину. НАТО је постао пуноправни
члан Глобалне коалиције против Исламске државе на самиту у Бриселу
2017. године. Договорено је да се успостави обавештајна ћелија у
оквиру обавештајне дивизије за тероризам како би се побољшала
размена информација између чланова. Такође, државе чланице су
разматрале начине издвајања два одсто свог домаћег бруто производа
за одбрану до 2024. године.

Повратак у оквир члана 5. Вашингтонског споразума
На састанку Северноатлантског савета у Бриселу (јул 2018) на
нивоу шефова држава и влада потврђен је наставак спровођења одлука
са самита у Велсу (септембар 2014) о фундаменталној промени
стратегије Савеза у светлу обнављања Хладног рата између Русије и
Запада. Суштина је повратак НАТО-а својим задацима заштите држава
чланица од претњи са Истока, односно из правца Русије. Зато је
појачано војно присуство НАТО-а у земљама Централне и Источне
Европе и на Балтику, изградња инфраструктуре и обука трупа за случај
руског напада. То су биле главне теме и самита у Варшави (јул 2016).
Међутим, самит НАТО-а у Бриселу 2018. године имао је своју
специфичност, пошто је због протекционистичке политике америчког
председника Доналда Трампа одржан у време погоршаних односа
између САД-а и Европе, и када су разлике поводом тзв. руског питања
расле између европских земаља.8
Одлуке усвојене на самиту имале су за циљ да ојачају НАТО и
ограниче деловање Русије, и односе се на: стварање нове командне
структуре у Норфолку (САД) и у Улму (Немачка) како би управљале
новим ангажовањем америчких трупа на простору од америчког
континента до Европе и њиховом логистиком у случају војног сукоба;
спремност трупа, тако што ће до 2020. године савезничке снаге бити
обновљене са 30 мајора за поморску борбу, 30 маневарских батаљона и
30 ваздушних ескадрона; јачање војне присутности Савеза на
Балтичком мору. Министри одбране Естоније, Литваније и Данске
потписали су заједничку декларацију о намерама да се формира штаб
8

Results of NATO summit 2018, http://bintel.com.ua/en/article/blog07_14/ (14.11.2018.).
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мултинационалних дивизија „Север”, подређене мултинационалном
корпусу „Североисток” у Шчећину у Пољској. Припремљени су
планови за ангажовање мултинационалне дивизије „Југоисток” у
Букурешту.
НАТО је у Норвешкој у близини руске границе одржао војну
вежбу „Спој трозупца” (новембар, 2018), највећу од краја Хладног рата,
у којој је учествовало 50.000 људи, више од 10.000 возила, 70 бродова,
неколико авиона и хеликоптера из 29 држава чланица и партнерских
земаља Шведске и Финске. Генерални секретар НАТО-а Јенс
Столтенберг обишао је амерички носач авиона „Хари Труман” и дански
борбени брод и потврдио је да НАТО обавља неопходно прилагођавање
и јачање у време када Русија значајно инвестира у војне капацитете.
Ово указује да Русија поново представља опасност за Запад, посебно
што је претходно (август 2018) одржала војну вежбу „Исток” уз учешће
300.000 војника.
Иако је НАТО у основи војни савез, имао је и још има значајан
политички утицај на интеграцију земаља у европској и евроатлантској
области као место за решавање спорова између својих чланова, али и за
усклађивање њихових политика у многим подручјима, укључујући
научни, технолошки и економски развој. Економска криза која је
потресла темеље светске привреде после 2008. године показала је да је
НАТО и даље од виталног значаја за кохезију евроатлантске заједнице
и моћно средство политике Запада. Ипак, осцилације на линији ЗападЗапад уочене су и током реализовања идеје о стварању Трансатлантског
трговинског и инвестиционог партнерства, односно стварања зоне
слободне трговине између САД-а и Западне Европе. Споразум је био
назван „економски НАТО”, али због примедаба у погледу надлежности
судова који би регулисали спорове између страних предузећа и држава,
и одбијања америчког председника Трампа да настави преговоре, они
су прекинути.

БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ ЗА ЕВРОАТЛАНТИЗАМ НА
ИСТОКУ - ЕВРОАЗИЈА И ЗАПАДНИ БАЛКАН
Европска унија покренула је пројекат „Источно партнерство” у
мају 2009. године у намери да подржи демократске и тржишне реформе
у шест земаља источне Европе и јужног Кавказа – Јерменија,
Азербејџан, Белорусија, Грузија, Молдавија и Украјина, које заједно
имају 75 милиона становника. За испуњење ових циљева, институције
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ЕУ су за период 2010-2013. године обезбедиле око 2,5 милијарди евра.
Новац је утрошен за промовисање стварања демократских државних
институција, заштиту животне средине, индустријску реформу,
енергетску безбедност и борбу против сиромаштва. Програм овим
државама нуди ближу економску интеграцију у ЕУ, уз испуњење
одређених услова. То обухвата споразуме којима се компанијама из
ових земаља олакшава пословање у државама чланицама ЕУ путем
смањења ограничења на извоз и увоз, и пружају се олакшице у
финансијском и другим секторима.
Са своје стране, ове земље треба да започну борбу против
корупције, организованог криминала, трговине људима, наркотицима и
шверца оружја. Планирана је већа мобилност грађана земаља
„Источног партнерства” у земљама ЕУ, чији је крајњи циљ увођење
безвизног режима. На последњем Самиту о партнерству у новембру
2017. године сви партнери су се сложили да је потребно да обезбеде
квалитетан свакодневни живот својих грађана, усредсређујући се на
постизање плана „20 резултата за 2020”. У протеклих годину дана
покренута је Европска школа источног партнерства, ојачана је подршка
малим и средњим предузећима, уз повећање трговине између
партнерских држава и ЕУ, финализиран је пројекат којим је предвиђена
изградња 5.500 километара путева и железнице до 2020.9
Украјина и Грузија представљале су потенцијалне чланице
НАТО-а, иако је њихово приступање било „замрзнуто” на самиту
организације у Букурешту у априлу 2008. године. Немачка и Француска
успротивиле су се да Украјина и Грузија приступе Акционом плану за
чланство (МАП), као предворју пуноправног чланства у НАТО-у, јер
нису желеле да поремете стратешке односе Европе са Русијом, посебно
њене енергетске везе, и то у тренутку када се од Русије већ тражило да
прихвати значајне консеквенце једнострано признате независности
Косова (17.02.2008.) и постављања америчког антиракетног штита у
Европи. Питање чланства Украјине и Грузије у НАТО-у скоро да је
нестало са дневног реда после сукоба у Грузији 2008. године и одвајања
Абхазије и Осетије, области где живи већинско становништво руског
порекла.

9

The EU and the EaP countries review the progress achieved under the 20 Deliverables for
2020, 2018, https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/eastern-partnership/52216/eu-and-eapcountries-review-progress-achieved-under-20-deliverables-2020_en (13.11.2018.).
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Украјина између НАТО-а и Русије
Због своје геостратешке позиције, Украјина представља важног
потенцијалног члана ЕУ, НАТО-а и Евроазијске економске уније.
Одустајање Украјине од потписивања Споразума о стабилизацији и
придруживању са Европском унијом (2013) и опредељење за економску
сарадњу са Русијом, које је уследило после позива да Украјина уђе у
царинску унију у којој су Русија и друге бивше совјетске републике,
био је разлог почетка протеста незадовољне проевропски оријентисане
опозиције на тргу Мајдан. То је ескалирало у отворен сукоба са влашћу,
а затим и са руским снагама у делу земље где живе становници руског
порекла, који још спорадично трају (2014-18).
Сукоб у овој земљи и увођење економских санкција Запада
против Русије због сецесије Крима (2014) и увођење санкција западним
земљама као контрамера Русије, представљало је полазну тачку
поремећаја на светској политичкој и трговинској сцени, која је
настављена протекционизмом америчког председника Доналда Трампа.
Због руских акција на Криму и у источној Украјини, западне земље
оптужиле су Русију да је „отворено довела у питање мировни поредак
успостављен после Хладног рата… коришћењем хибридних
инструмената замагљује границе између рата и мира… и подрива друге
државе”. Запад страхује због растућег утицаја Русије на јавно мњење
кроз друштвене мреже и електронску комуникацију, о чему су одавно
говорили англо-амерички неоконзервативци и аналитички центри тзв.
тинк-тенкови. Економске санкције Запада према Русији су на снази
(2018). На том трагу су и оптужбе да се Русија мешала и утицала на
резултат америчких председничких избора 2016. године.

Блиски исток - НАТО
Војна интервенција САД-а на Ирак означена је као борба
против тероризма, док се у Европи сматра да је рат изазвао тероризам,
али не само на Блиском истоку, већ и широм света. САД су напустиле
Ирак и предале га Уједињеним нацијама, а Исламска држава, створена
у Великој џамији у Мосулу, више је представљала претњу за
западноевропске земље и Северну Африку него за Северну Америку.
НАТО као јединствена војна организација није војно интервенисао у
Сирији, али је генерални секретар Јенс Столтемберг подржао војне
акције Сједињених Држава, Велике Британије и Француске против
постројења и хемијског оружја сиријске власти (2018), образлажући то
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чињеницом да је употреба хемијског оружја претња међународном
миру и безбедности и да је неопходно поштовати Конвенцију о
хемијском оружју.
Русија, која је војно интервенисала у Сирији на страни
председника Башара ел Асада, испоручила је Сирији одбрамбени
систем С-300 који обухвата 49 комада опреме, светлећи ласерски радар,
водеће системе за емитовање локације, командно возило и четири
лансера (октобар 2018). Уз то, ојачан је и активиран електронски
систем ратовања (electronic warfare system). Овим је Сирија у
могућности да контролише затворену зону пречника до 50 km и
удаљену зону од 200 km. Уједињен је командни систем у свеобухватну
ваздушну одбрамбену мрежу. Снабдевање Сирије системом С-300
уследио је после обарања руског авиона ИЛ-20 током израелског
напада на војна постројења Сирије (септембар 2018), због чега руско
Министарство одбране сматра да је Израел одговоран за инцидент.
САД су критиковале руску испоруку система С-300 Сирији, сматрајући
то као „врсту озбиљне ескалације у погледу ситуације у Сирији”. Може
се рећи да војне активности у Ираку и Сирији имају за циљ
реструктурирање Блиског истока уз напор да се финализира кључни
спор у региону, израелско-палестински.
С друге стране, војно ангажовање Русије у Сирији и мировне
иницијативе Русије, Ирана, САД-а и Турске ради окончања рата, иако
неуспешне, указале су на нови приступ у решавању сукоба у
постхладноратовском периоду кроз мултилатерализам, односно
договор заинтересованих страна, за разлику од самосталног
одлучивања и деловања САД-а у периоду униполаризма који није
подразумевао подједнаке обавезе и права других земаља. Истовремено,
то је наговестило израстање новог мултиполарног света. Овакве
ситуације упућују на размишљања о томе да ли се у међународним
односима ствара поредак који подразумева систем равнотеже снага, али
сада не два велика блока (две земље), већ више регионалних
организација и блокова (регионалних сила).

Западни Балкан: безбедносни случај sui generis
Земље Западног Балкана биле су у центру постхладноратовске
активности „другог НАТО-а” који је војним акцијама у Босни и
Херцеговини (БиХ), СР Југославији (Косово и Метохија) и у
Македонији, проширио своје војно ангажовање изван територије својих

138

држава чланица и тиме редефинисао своју улогу. Босна и Херцеговина,
Србија и Македонија су земље Западног Балкана које нису пуноправне
чланице НАТО-а, али су чланице програма „Партнерство за мир”.
Према одлуци Народне скупштине, усвојене 26. децембра 2007.
године, Србија је неутрална земља у односу на постојеће војне савезе,
док се на референдуму другачије не одлучи. Подршка јавности
чланству у НАТО-у је најнижа у региону Западног Балкана (од
максималних 14% до 7%). Разлози за то су: а) унутрашњи – војна
интервенција према СРЈ (1999) и материјалне и људске жртве одатле
настале, једнострано проглашена независност Косова (2008),
коришћење питања односа Србија-НАТО у дневно-политичке сврхе,
што је мотивисано уским политичким интересима појединих делова
политичког естаблишмента, без отворене дебате о питању колективне
безбедности; б) спољни – светска економска криза, посебно криза
еврозоне која је смањила поверење у будућност ЕУ и генерално западне
институције, и енергетске везе са Русијом која се противи ширењу
НАТО-а.
Према потписаном Појединачном акционом плану партнерства
(2015), Србија је утврдила 6 приоритета: 1) политички дијалог, који
подразумева виши степен сарадње са НАТО-ом; 2) војна сарадња кроз
програм „Партнерство за мир”; 3) програм изградње интегритета
(јачање транспарентности, смањење ризика корупције у секторима
одбране и безбедности, постизање родне равноправности и спровођење
Резолуције 1325 СБ УН о положају жена; 4) јавна дипломатија, како би
се у јавности више говорило о НАТО-у; 5) управљање кризама; 6)
научна сарадња која се показала изузетно квалитетном.10
У периоду 2015-2017. године остварено је између 104 и 110
активности између Србије и НАТО-а, које обухватају:11

10

Појединачни акциони план партнерства (Individual Partnership Action Plan, IPAP) је
механизам за унапређење политичког дијалога и консултација између НАТО-а и
заинтересованих партнера. Овим документом се формулишу генерални принципи и
циљеви сарадње, као и специфични циљеви у складу са сваким циклусом у трајању од 2
године. План обухвата: политичка и безбедносна питања; одбрану, безбедност и војна
питања; јавне информације, науку и животну средину и цивилно ванредно планирање;
административна, питања безбедносне заштите и изворе. Захтев Србије за овим
програмом одобрио је Северно-атлантски савет (North Atlantic Council, NAC) у априлу
2011. године. Одобравају га све државе чланице НАТО-а. Албанија је 2013. године
ставила вето, али је касније то повукла. План је одобрен 2015. године.
11
Military liaison office, Belgrade, mart 2017, http//www.jfcnaples.nato.int/mlo_belgrade
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1) Обуку у школама при НАТО штабу у Европи и боравак
мобилних НАТО тимова за обуку војних снага у Србији. То
подразумева проширену едукацију српских официра како би могли да
учествују у регулисању евентуалних криза високог нивоа у НАТО
земљама;
2) Интензивно развијање „Концепта оперативне способности”
(Operation Capacity Concept, OCC), тј. пројекта који припадницима
Војске Србије омогућава да добијањем НАТО сертификата потврде
оспособљеност да буду спремни да делују у војним операцијама у
иностранству – у мултинационалним мисијама УН и ЕУ – тј.
интероперабилни. То је трогодишњи програм процене оперативне
способности припадника Војске Србије (први је започет у октобру
2011.) и по завршетку, војници су у потпуности способни за самостално
обављање војних задатака било где у свету. Овом обуком обухваћени
су: јединице пешадије, вод војне полиције, хемијско-биолошки и радионуклеарни вод. Војници Србије делују према стандардима и користе
механизме НАТО-а доступне свим чланицама „Партнерства за мир”.
3) На нивоу сарадње са КФОР-ом на Косову и Метохији постоји
константан проток информација и веза између КФОР-а и Војске Србије,
на нивоу Заједничке комисије за спровођење Војно-техничког
споразума коју чине комисија команде КФОР-а и комисија
представника снага безбедности Србије, односно команданта КФОР-а и
начелника Генералштаба Војске Србије.12 Састанци Заједничке
комисије редовно се одржавају на различитим нивоима од 1999. године.
У Копненој зони безбедности на административној линији са Косовом
ширине 5 км постоји заједничко патролирање. Ваздушна зона
безбедности над Косовом је укинута 2015. године. Не постоји директна
авионска линија Београд-Приштина.
4) Додатна вредност НАТО-а је програм „Наука за мир и
безбедност”, који је Србија одабрала, а који отвара могућност научне
сарадње, размене знања и иновација и обухвата десетак пројеката.
Обезбеђују се финансирање, стручни савети и подршка у активностима
које су повезане са безбедношћу. Министарство просвете, науке и
технолошког развоја је водећа институција која одржава везе са
12

КФОР је смањио број војника са 55.000 колико их је било 1999. године на садашњих
4.000. Према Резолуцији СБ УН 1244, мандат КФОР-а је да одржи безбедним и
сигурним окружење и да обезбеди слободно кретање за све Србе. КФОР надзире
манастир Дечане, а остали верски објекти на Косову и Метохији су под заштитом
полиције.
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научним телима НАТО-а, уз подршку Министарства спољних послова,
Министарства одбране и НАТО Војне канцеларије за везу. Одржан је
научни скуп о биотероризму (2017). Центар АБХО у Крушевцу је место
где се обучавају експерти партнерских земаља за атомску, биолошку и
хемијску одбрану, као и за подршку уништавању вишкова застареле
муниције у Техничко-ремонтном заводу у Крагујевцу.
5) Евроатлантски координациони центар за одговоре на
катастрофе (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination center,
EADRCC) прима захтеве како би се помогло у мигрантском таласу ка
Европи (69 захтева у периоду 2015-17.). Иако НАТО нема надлежности
нити одговорност у мигрантској кризи, Грчкој и Турској пружа
информације како би појачале своју способност на мору у збрињавању
миграната. У Србији је организована НАТО обука управљања кризама
ради одговора на безбедносне изазове у свету (2018), као део ИПАП
програма предвиђеног за период 2018-19. годину.
Србија је опредељена за чланство у Европској унији, али је
једина земља у региону Западног Балкана која није вољна да приступи
НАТО-у, због чега је јачи евроинтеграциони, а мање видљивији
атлантски аспект западних интеграција. У Македонији, одлуком о
промени Устава усвојеном у парламенту омогућено је ратификовање
споразума из Преспе о новом имену државе – Република Северна
Македонија. То води ка нормализовању односа са Грчком и наставку
евроатлантских интеграција, које су заустављене 2008. године до
тренутка решавања спора око назива државе, јер се суседна Грчка није
слагала са званичним именом Република Македонија. Евроатлантски
интеграциони процес у Босни и Херцеговини зависи од договора
ентитета, пошто се Република Српска не слаже са чланством БиХ у
НАТО-у и у том погледу следи политику Србије. Албанија (2009) и
Црна Гора (2017) чланице су НАТО-а.
Србија је осма у Европи и прва у региону по броју учешћа у
мировним мисијама ЕУ и УН, али је једина земља у региону Западног
Балкана која није учествовала у међународној мисији ИСАФ коју је
предводио НАТО у Авганистану. С друге стране, НАТО прихвата војну
неутралност Србије, али не гледа благонаклоно на војне вежбе одржане
са Русијом, нити на куповину 6 мигова, 30 тенкова Т 72, као и борбених
возила БРДМ од Русије.
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ЕВРОАЗИЈСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ГРУПАЦИЈЕ – НОВА ЕРА
МУЛТИПОЛАРНОСТИ И МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА
У међународним односима савези се углавном формирају када
се две или више држава суоче са заједничком опасношћу по безбедност
са циљем да повећају војни потенцијал. Стицањем савезника државе
повећавају своје заједничко наоружање. Тиме смањују вероватноћу да
ће бити нападнуте, али и могућност да неки од савезника склопи савез
са непријатељем једне од држава чланица савеза. Као противтежа
Западу, државе Евроазије окренуле су се ка водећим азијскопацифичким државама које економски, политички и војно убрзано
јачају у поређењу са осталим деловима света који су од светске
економске кризе 2008. године доживели успоравање привредног раста.
Русија и Кина су стубови у овим регионалним групацијама.

Евроазијска економска унија и Организација Уговора о
колективној безбедности
Русија је успела да институционализује економске везе са
земљама бившег СССР-а, најпре формирањем Царинске уније са
Белорусијом и Казахстаном (01.01.2010.), која је 01.01.2015. године
прерасла у Евроазијску економску унију (ЕЕУ), сходно Споразуму који
су председници три земље потписали у главном граду Казахстана,
Астани (29.05.2014.). Придружиле су се Јерменија (2014) и Киргистан
(2015). У оквиру ЕЕУ омогућено је слободно кретање робе, услуга,
капитала и радне снаге. Овај економски савез делује по правилима и
принципима Светске трговинске организације и отворен је за нове
чланице. Ипак, чињеница је да је окупљање држава некадашњег СССРа покушај Русије да направи контратежу ЕУ, и уколико буде потребно,
Кини. Део ових земаља налази се у Организацији Уговора о
колективној безбедности (ОДКБ) која је заснована на безбедносновојној сарадњи.
Парламентарна делегација Србије примљена је у својству
посматрача у ОДКБ (2013). За сарадњу су пресудни савремени
безбедносни изазови попут тероризма, као и могућност да са
регионалним безбедносним савезима евроазијског простора Србија
сарађује путем војно-техничке и војно-економске сарадње, посебно
кроз стручно усавршавање и обуку кадрова, као што то чини кроз
НАТО програм „Партнерство за мир”.
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БРИКС
Десетогодишњица постојања БРИКС-а која је обележена на
самиту у Јужној Африци (јул 2018.) била је повод да се осим држава
чланица (Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка) окупе и државе
чланице других тржишта и организација попут Меркосура у Јужној
Америци, Афричке уније, Организације исламске сарадње и
Југоисточне Азије, чиме је институционализована сарадња Југ-Југ.13
Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган изразио је жељу да се Турска
придружи БРИКС-у. Истовремено, скуп је наставак стварања новог
светског економског поретка. Најављено је отварање нове експозитуре
Нове развојне банке БРИКС-а у Бразилу (Сао Паоло и Бразилија).
Самит је „обликован духом Новог пута свиле и земље БРИКС-а налазе
се у центру новог светског економског поретка”.14
Руски председник Владимир Путин је после састанка пет лидера
у Савету организације изнео потребу за новим монетарним системом
чију основу би чиниле здружене банке, фондови и институције земаља
БРИКС-а, иницијативе „Један појас, један пут” и Шангајске
организације за сарадњу. Чланови Одбора директора одобрили су 21
пројекат вредан преко милијарду долара, укључујући пет пројеката које
ће се примењивати у Русији. На самиту БРИКС-а у Сјамену 2017.
године донета је одлука да се успостави фонд локалних валута БРИКСа који почиње да ради 2019. године, што је важно за развој
финансијских система ових држава. Земље БРИКС-а заговарају дијалог
између САД-а и Русије, сматрајући то фундаменталним за стабилност и
безбедност.

Шангајска организација за сарадњу
Кина и Русија су водећи стубови Шангајске организације за
сарадњу (ШОС), основане у јуну 2001. године, у чијем саставу су и
Казахстан, Киргистан, Таџикистан и Узбекистан, док су Индија и
Пакистан примљени у чланство 2017. године. Иран, Монголија,
Белорусија и Авганистан имају статус посматрача.15 Државе чланице
13

Schiller Institute, EIR Daily Alert - Volume 5, Number 151, Tuesday, July 31, 2018, P.O.
Box 17390, Washington, DC 20041-0390.
14
Ibid.
15
Претеча ове организације је „Пет механизама” из Шангаја, који су 1996. године
установиле Кина, Русија, Казахстан, Киргистан и Таџикистан, ради јачања изградње
мера поверења и разоружања у пограничним деловима. У Шангају су потписали Уговор
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обухватају простор од 38 милиона квадратних километара и 3
милијарде људи, што је 60% светске популације. Главни приоритети
Шангајске организације за сарадњу су јачање стабилности и
безбедности на простору држава чланица, борба против тероризма,
сепаратизма, екстремизма, трговине наркотицима и подстицање
сарадње у области економије, енергетике, науке и културе.
Кина инсистира на свеобухватној стратешкој сарадњи и
партнерству са Русијом у оквиру Шангајске организације за сарадњу, уз
координирање активности ради решавања међународних и регионалних
питања, као што су: Авганистан, нуклеарни програм Кореје, ирански
нуклеарни програм и Украјина.16
Иако до сада није деловала као војна структура, Шангајска
организација за сарадњу (ШОС) могла би да буде противтежа војном,
политичком и економском присуству САД-а у овом делу света и сматра
се „источним НАТО-ом”. НАТО и ШОС немају директну сарадњу,
мада им је заједничко то што су Русија и земље централне Азије
укључене у Евроатлантски савет за партнерство. Дијалог две
организације могао би да буде у складу са духом и словом поглавља 8.
Повеље Уједињених нација где се охрабрује формирање регионалних и
субрегионалних организација које могу међусобно да делују и да се
узајамно подржавају ради постизања заједничке безбедности.
На самиту Шангајске организације за сарадњу у Кини17
изражена је спремност за сарадњу са НАТО-ом на посебним пројектима
који се односе на безбедност границе са Авганистаном.18 Кинески
председник Си Ђинпинг критиковао је „нулту суму” сукоба
цивилизација и заговара тзв. win-win сарадњу, односно нови
о јачању војног поверења у граничним подручјима (1996), а у Москви Уговор о
смањењу војних снага у граничним подручјима (1997). Годишњи састанци
наизменично су се одржавали у свих 5 држава чланица, а теме су се постепено шириле
на политичку, безбедносну, дипломатску, економску и трговинску област. На пету
годишњицу Организације (јун 2001), шефови држава чланица и председник
Узбекистана састали су се у Шангају где су потписали заједничку декларацију о
прихватању Узбекистана као члана и издали заједничку Декларацију о успостављању
Шангајске организације за сарадњу, на основу „Пет механизама”. На скупу у Санкт
Петербургу (јун 2002) државе чланице потписале су Повељу Шангајске организације за
сарадњу.
16
http://www.infoshos.ru/en/ (13.11.2018.).
17
X. Jinping, Spirit of Confucius for SCO To Create a “World That Enjoys Lasting Peace”,
Qingdao, http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/10/WS5b1caac2a31001b82571f22f.html,
(14.11.2018.).
18
http://infoshos.ru/en/?idn=7501 (13.11.2018.).
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међународни поредак. „Шангајски дух је стекао међународно признање
и подршку јер је усмерен на тражење заједничке основе и остваривање
међусобно корисне сарадње, стављајући разлике по страни”.19
Предлози који су изнети на самиту укључују нову кинеску
кредитну линију у износу од 4,7 милијарди долара у оквиру Интербанкарског конзорцијума Шангајске организације за сарадњу ради
подстицања развоја у земљама које припадају овој организацији.
Посебно су наглашени: поштовање избора на развојни пут сваке земље,
борба против тероризма, сепаратизма и екстремизма и побољшање
сарадње у области одбрамбене сигурности, заједнички развој и
просперитет, сарадња и размена младих.

Нови савези у Евроазији
Последњих година формирано је неколико нових савеза на
простору Евроазије у чијем саставу су Русија, Иран, Турска и
Азербејџан.
а) Русија – Иран – Азербејџан одржали су први трилатерални
самит у главном граду Азербејџана, Бакуу (август 2016), а наредног
дана билатерални састанак између Русије и Турске у Санкт Петербургу.
Током првог самита, председници три земље Владимир Путин, Хасан
Рохани и Илхам Алијев разговарали су о хитности да се учини
оперативним међународни транспортни коридор север-југ како би се
успоставила железничка веза од иранске луке у Персијском заливу
Бендар Абас (главна база иранске ратне морнарице) ка Европи, преко
Русије и Азербејџана. То би олакшало земљама јужне Азије, посебно
Индији и земљама југоисточне Азије, да прођу Суецки канал и
транспортују робу морским и железничким путем у Централну Азију,
Русију и Европу. Пут смањује време превоза за скоро трећину. Русија је
помогла да се укину међународне санкције против Ирана (2015) које су
уведене због иранског нуклеарног програма. Отворена је могућност да
се реши спор између Јерменије и Азербејџана око Нагорно-Карабаха
који може да омета изградњу коридора север-југ. Турска, која је имала
лоше односе са Јерменијом и подржала је Азербејџан у кризи око
Нагорно-Карабаха, показала је спремност да помогне у решавању
19

X. Jinping, Spirit of Confucius for SCO To Create a “World That Enjoys Lasting Peace”,
Qingdao, http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/10/WS5b1caac2a31001b82571f22f.html,
(14.11.2018.).
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сукоба. За Турску решење овог проблема омогућило би да се отвори
железничка веза исток-запад према Турској и Црном мору, која би
пресекла коридор север-југ преко Јерменије, што је значајно за ову
земљу јер су њене железничке везе са Турском и Азербејџаном
прекинуте због сукоба. Председници Русије, Ирана, Казахстана,
Туркменистан и Азербејџан чије се земље налазе на обали Каспијског
мора, потписали су на самиту у Казахстану конвенцију о правном
статусу унутрашњег мора и коришћењу нафтног богатства и резерви
гаса и јесетре (2018). Конвенција омогућава изградњу подводног
нафтовода и гасовода и успостављање националних квота за рибарство,
а забрањује се било какво страно војно присуство. Подземни
енергетски ресурси Каспијског мора процењени су на 50 милијарди
барела нафте и око 8,4 трилиона кубних метара природног гаса.
б) Русија – Турска: Специфичност је у сарадњи Русије и државе
чланице НАТО-а, Турске, на чијој се територији, у Инџирлику, налази
војна база НАТО-а. Турска је, од 2005. године, држава кандидат за
чланство у ЕУ. Има другу највећу војску у оквиру НАТО-а и једина је
муслиманска земља у организацији, али неслагања постоје већ
неколико година. У Сирији, Турска се бори против курдских снага, које
подржавају САД, а са Француском се бори против Исламске државе.
Састанак руског и турског председника у Санкт Петербургу (август
2016), одржан је после осмомесечне кризе настале када је Турска
оборила руски ратни авион који је надлетао Сирију. У погледу
окончања рата у Сирији постављен је трипартитни механизам сарадње
сачињен од представника на највишем нивоу обавештајних служби,
министарстава спољних послова и министарстава одбране.
Билатерални односи су усмерени ка продубљивању политичке,
стратешке и економске сарадње (трговина и туризам), а приоритети су:
изградња гасовода „Турски ток” и нуклеарне електране „Акуја”,
сарадња у индустријском сектору одбране и употреба националних
валута у трговини. Два председника су потписали међудржавни
споразум о гасоводу „Турски ток” у Истамбулу (октобар 2016), којим
ће се гас из Русије преносити испод Црног мора до Источне Тракије.
Једна линија капацитета 15,75 милијарди кубних метара гаса
снабдеваће турско тржиште, а друга линија намењена је за потребе
европског тржишта. Са радом би требало да почне 2019. године.
Савезништво са Русијом, за које многи сматрају да је тактичког
карактера, ојачано је куповином две батерије руског противваздушног
система С-400.
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в) Турска – Иран: Успостављању овог евроазијског савеза
претходили су сусрети министара спољних послова Турске и Ирана на
којима су размотрили сукоб у Сирији и око Нагорно Карабаха,
постављајући тиме основу за самит председника Турске, Ирана и
Азербејџана. Једна од најважнијих земаља Централне Азије која има
кључну улогу у Евроазијском савезу је Казахстан, чији је председник
Нурсултан Назарбајев помогао у руско-турском приближавању. Он је
био први председник који је посетио Турску после покушаја државног
удара (јули 2016), где је разговарао о могућностима да се Турска
придружи Евроазијској царинској унији.

УСПОН КИНЕ
ОД ЕКОНОМСКЕ ДО ГЛОБАЛНЕ ВОЈНО-БЕЗБЕДНОСНЕ
СИЛЕ
У 2018. години Кина обележава 40 година од почетка реформи и
отварања према свету. У 2017. години Кина је остварила бруто домаћи
производ од 16 трилиона долара, привредни раст од 6,9%, доходак по
глави становника је 16.700 долара (156 долара у 1978.) и према
паритету куповне моћи заузела је прво месту у свету. У складу са тим,
утврђена је мапа пута за период од 2020. до 2050. године и подељена је
у две фазе:
а) од 2020. до 2035. године, период је модернизације друштва и
достизања нивоа средње развијене земље, уз остваривање дохотка по
глави становника у износу од 30.000 долара и домаћег бруто производа
од 43,6 трилиона долара;
б) од 2036. до 2050. године, период је када би Кина требало да
постане просперитетна, демократска и модерна сила.20
Кина је задржала водећу позицију као највећи светски извозник
и произвођач зрна хране, челика, угља, струје. Уз пораст економије,
инсистира се на расту запослености, бризи о малопродајним ценама и
заштити животне средине. Комунистичка партија Кине покренула је
борбу: а) против корупције која разара друштво и више од 70.000
партијских функционера је под истрагом за корупцију од 2012. године;
б) за искорењивање сиромаштва, како би се до 2020. године из
20

Подаци изнети на међународној конференцији „Испунити сан човечанства” у
организацији Института Шилер, 25-26. новембар 2017, Бад Зоден/Таурус, Немачка.
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сиромаштва избавило 70 милиона људи. Граница сиромаштва коју је
утврдила кинеска влада је приход од 2.300 јуана годишње (300 долара).
До краја 2016. године, према званичним подацима, испод тог прихода
било је 43,35 милиона људи.
Будућност и напредак друштва заснивају се на развоју науке и
технологије. Према подацима који су објавили Државни завод за
статистику, Министарство науке и технологије и Министарство
финансија Кине, у научно-технолошко истраживање и развој Кина је у
2017. години уложила 1.567,67 милијарди јуана, што је за 10,6 одсто
више него у 2016. години. Одредба о напретку кинеске зелене
технологије за заштиту животне средине нашла је своје место у
закључку са XIX Конгреса КП Кине, јер се помоћу ефикасније
технологије у сваком кинеском граду штеди енергија и смањује емисија
угљен-диоксида.
Оно што је Кину довело на позицију најјаче светске економије
почело је да се рефлектује на њен међународно-политички и војни
утицај. Два су индикатора војне моћи: национално богатство и
величина националних армија. Народноослободилачка армија има
2.035.000 војника (2018), по чему је прва у свету, и 510.000 војника у
резервном саставу. Модернизација кинеске војске обавља се брже од
очекиваног, а фокус је на јачању ваздушних и поморских снага, јер оне
могу да угрозе борбене групе америчке морнарице и да их потисну
далеко од својих обала дубоко у Пацифику. Што се тиче артиљерије,
ваздушне одбране и копнених напада, поседује наоружање једнако
оном америчком.
Кинески напредак и техничке способности обухватају
конвенционалне балистичке ракете са ултра-дугим дометом до пете
генерације борбених авиона који укључују стелт технологију. Кина
ради на свом другом носачу авиона. Ревидира своју војну командну
структуру како би објединила кључне службе. Војни буџет Кине износи
151 милијарду долара годишње. Са оваквим војним капацитетима Кина
је постала водећа земља Азијско-пацифичког региона.
Међутим, Кина има територијалне спорове са суседима и
савезник је Северне Кореје, што је утицало на јаче војно присуство
САД-а у Азијско-пацифичком региону. Између Кине и Јапана је настао
спор око острва Дијаоју (2012) у Источнокинеском мору, а са шест
суседа око острва у Јужнокинеском мору. Односи са Филипинима су
стабилнији од доласка на власт председника Родрига Дутерте (2016). У
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септембру 2017. године обележено је 45 година од нормализације
јапанско-кинеских односа. Јапан је спреман да учествује у кинеском
мега пројекту „Један појас, један пут”.
Као реакцију на нуклеарне претње Северне Кореје, Јужна Кореја
и САД одржале су серију заједничких војних вежби (2017), захтевајући
од Кине да утиче на одлуке Северне Кореје. Заменик амбасадора
Северне Кореје у Уједињеним нацијама подсетио је да је његова земља
прва од 1970. године која је била директно изложена америчкој
нуклеарној претњи и да, због тога, Северна Кореја има право да
поседује нуклеарно наоружање у самоодбрани. Русија је ограничила
економске, научне и друге везе са Северном Корејом у складу са
санкцијама које су усвојиле Уједињене нације. Ове санкције поштује и
Кина. Северна Кореја ће и даље бити један од разлога спорења између
Запада и Кине.

Кинеска иницијатива „Један појас, један пут”
Осим што се пројектом „Један појас, један пут”, који је
председник Си Ђинпинг представио 2013. године током посете
Казахстану, копном и морем економски повезује Азија са Европом
(обнова Пута свиле), истовремено се ствара основа за нови глобални
економски поредак на новим принципима оличеним у тзв. вин-вин
сарадњи (win-win cooperation), односно подједнакој добити за све
учеснике. То би помогло да се искорени сиромаштво и социјална
неједнакост, а тиме и кључни проблеми модерног света, миграције и
тероризам.
У оквиру иницијативе „Један појас, један пут” најпре је отворен
евроазијски копнени мост, којим је транспорт кинеске робе ка Европи
скраћен са 40 дана морем на 16 дана железницом, а ускоро би тим
правцем требало да крену и супербрзи кинески возови. Други правац
према Европи води преко Узбекистана и Киргистана, Блиског истока,
Каспијског и Црног мора и новоизграђене железнице „Мармареј” испод
Босфора, кроз Бугарску, Румунију, Републику Чешку и Немачку, а
затим северно ка Ротердаму у Холандији, а јужно у Венецију у Италији,
где се састаје са једнако амбициозним „Поморским путем свиле за XXI
век”. Дуж овог правца реализују се велики инфраструктурни пројекти
од Индо-Пацифика до Африке, преко Медитеранског мора до Европе.
Овај правац је посебно важан за регион Западног Балкана, јер се
железницом, преко његове територије, транспортује кинеска роба
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намењена западном тржишту, која је поморским путем допремљена до
грчке луке Пиреј.
Више од 90 земаља са свих континената придружило се
иницијативи „Један појас, један пут”. Земље се не деле према
идеологији, довољна је њихова жеља да се придруже иницијативи.
Кина је у последњих годину и по дана потписала око 1.003 документа о
сарадњи са 88 земаља, регионима и међународним организацијама.
Трговина робом са земљама које су се придружиле иницијативи „Један
појас, један пут” расте годишње 1,1% и износи 5 трилиона долара, што
je у 2017. години представљалo 40% глобалне трговине у роби. У
извештају Националног завода за статистику Кине, објављеном
поводом петогодишњице покретања иницијативе (август 2018),
наведено је да су кинеска предузећа изградила 82 економска парка у
земљама учесницима иницијативе, инвестирала 28,9 милијарди долара
и помогла да се отвори 24.000 радних места, што је подстакло локалну
економију и ојачало животни стандард. Студенти из ових земаља, њих
317.200, школовали су се у Кини, што представља 65% свих страних
студената у Кини. Циљ Кине је стварање зоне слободне трговине у
оквиру Економског појаса Новог пута свиле.
„Један појас, један пут” је економско, научно-образовно,
културно, медијско и туристичко повезивање Кине и Запада, што на
одређени начин мења геоекономску и геополитичку слику света. Са
политичког, економског, војног и безбедносног аспекта, земље
Евроазије и Азијско-пацифичког региона представљају изазов западним
земљама окупљеним у ЕУ и НАТО, посебно због чињенице да се земље
са истока повезују у регионалне организације како би оствариле
сарадњу на обострану корист, јер само то представља начин
економског опоравка и одржавања глобалне безбедности.

ЗАКЉУЧАК
Нови савези за нову еру мултиполарности и мултилатерализма
појављују се у региону Евроазије, Блиског истока и Далеког истока и
наслеђују поредак којим је почео период после Хладног рата, обележен
водећом улогом западног света и америчким лидерством
(униполарношћу). Три су кључна фактора који ће утицати на глобалну
безбедност у амбијенту опоравка светске привреде од финансијске
кризе и стварања нових радних места: наставак процеса глобализације
насупрот америчком протекционизму, расположивост и доступност
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енергената и пораст војне моћи Кине. У таквом контексту, западни свет
треба да размотри своје евроатлантске односе и улогу НАТО-а као
војне организације која се последњих година у својим стратешким
концептима окреће чувању сопствених граница и одвраћању од утицаја
са истока и Русије, што евоцира „хладноратовске” односе и ривалитете.
Пред новим мултиполарним светом, чији су симбол Уједињене
нације, а земље предводнице Кина, Русија, Индија, Бразил, стоји
побољшање економског раста у Азији и политичке стабилности на
Блиском истоку и у Африци. То је уједно и модел решавања тзв. три зла
као што су тероризам, сепаратизам и екстремизам.
Нова ера је и нова прилика за Западни Балкан који је опредељен
за евро(атлантске) интеграције. Међутим, кроз сарадњу са земљама
Евроазије и уз приступање кинеској иницијативи „Један појас, један
пут”, Балкан може да постигне економску добит и да се боље
позиционира у Европи.
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Драгиша Јуришић1

ДЕЈТОНСКИ СПОРАЗУМ, РЕЗОЛУЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ
НАЦИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Сажетак: Од завршетка рата у Босни и Херцеговини и потписивања
Дејтонског мировног споразума прошло је више од двадесет година.
Чињеница да је тиме рат у БиХ заустављен представља велики
допринос тог споразума. Иако се у годинама након рата доста напора
улагало у његову имплементацију, одређени недостаци у њему су
полако узимали свој данак у политичком и друштвеном животу БиХ.
Уз помоћ Високих представника у БиХ и дела међународне заједнице,
споразум је све више постајао предмет тумачења „духа споразума”, а
све мање је било прихватања „слова споразума”. Тај приступ је посебно
прихваћен од стране Бошњака у БиХ, али делом и Хрвата, док за
Републику Српску такво тумачење Дејтонског мировног споразума
представља директан атак на њен суверенитет, територијални
интегритет, а са проглашењем Брчког за дистрикт, и на њену
целовитост. Поред тога, постојање међународних снага у БиХ, као и
стално продужење Резолуције УН о БиХ, стварају слику о БиХ као
„недовршеној држави”. Овај рад још једном даје виђење стања
безбедности у БиХ кроз анализу Дејтонског мировног споразума и
Резолуције УН и њихове рефлексије на ту безбедност.
Кључне речи: Дејтонски мировни споразум, Резолуција УН, Босна и
Херцеговина, Република Српска, Федерација БиХ

УВОД
Почетком деведесетих година прошлог века, након првих
слободних вишестраначких избора на простору СФР Југославије, па
тако и у Босни и Херцеговини, победиле су националистичке партије.
Идеје о неодрживости СФРЈ су јасно прокламоване и тежња ка
напуштању заједнице од стране Хрватске и Словеније је реализована
1991. године. Са отцепљењем Македоније било је логично очекивати да
је следећа на реду БиХ. Крај 1991. и почетак 1992. године били су
кључни за почетак рата у БиХ. Између припреме и реализације првих
1
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вишестраначких избора у СФРЈ и почетка рата учврстиле су се
националне политичке опције у БиХ, које су тражиле решења о статусу
и визији организовања БиХ у складу са својим пројекцијама: (1)
независност државе с непромењеном организацијом (муслиманскобошњачка); (2) останак земље у саставу тада већ „крње” Југославије
или етнификација делова територија БиХ с перспективом
придруживања „крњој” Југославији (Српска); (3) промена организације
БиХ у складу с чињеницом о независности и актуелним националним
политикама (Хрватска).2
У светлу тих догађаја, Скупштина БиХ (без учешћа српских
представника) је, 15. октобра 1991. године, донела „Акт о
реафирмацији суверенитета Републике Босне и Херцеговине”.3 Тим
чином је одлучено да се представници БиХ повуку из рада савезних
органа док не буде постигнут договор између свих република које чине
Југославију. Са овом одлуком се Срби у БиХ нису могли сложити и
прогласили су 9. јануара 1992. године „аутономне области” под именом
Српска Република Босна и Херцеговина. Након нелегитимног
референдума 29. фебруара и 1. марта 1992. године (гласали само
Хрвати и Муслимани), донета је одлука да БиХ иступи из тада већ крње
Југославије.4 Референдум је добио подршку 62,68% изашлих бирача
(Хрвата и Муслимана), док су Срби бојкотовали овај референдум и
нису му дали легитимитет. Треба напоменути и то да 62,68% није
представљало двотрећинску подршку, како је то захтевао Устав БиХ
(требало је бити преко 66%), али је Изетбеговић ипак прогласио
независност.5
Срби који су чинили трећину популације у БиХ нису могли
пристати на тако једнострано проглашење отцепљења, те је ситуација у
БиХ неминовно водила у рат између снага које су тежиле отцепљењу и
оних које су тежиле остајању у Југославији. Срби су се водили тиме да
за све вреди исто право, а то је „право на отцепљење”. Ако је то право
2
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унитарне републике до федералне државе”, Политичке анализе, бр. 19, Загреб,
Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, 2014, стр. 15.
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Херцеговини, Бања Лука, Комесграфика, 2011, стр. 50.
4
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државу равноправних грађана, народа Босне и Херцеговине – Муслимана, Срба и
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Џ. Шиндлер, Несвети терор: Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада, Београд,
Службени гласник, 2009, стр. 62.
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„међународна заједница” дала Хрватима у Хрватској и Словенцима, те
Хрватима у БиХ и Муслиманима (касније Бошњаци), онда су и Срби у
Хрватској и Срби у БиХ морали добити исто право. Нажалост, то се
није догодило и уследио је крвави четворогодишњи рат.
Пре почетка рата и током четири године рата у неколико
наврата је покушано да се дође до мирног решења проблема, односно
до прекида непријатељстава и борбених дејстава, те да се рат заустави.
Као покушаје спречавања рата и решења ратног сукоба посебно је
значајно истаћи неколико споразума међународног карактера који су
били понуђени странама у сукобу, али који нису прихваћени од неке од
страна или су од свих страна били одбијени. Најзначајнији споразуми
су:
- Кутиљеров план (фебруар 1992. године) пројектовао је БиХ
као државу три републике. Муслиманска страна је прихватила, а након
тога одмах и повукла потпис са документа и тиме је пропуштена шанса
да се спречи рат;
- Венс-Овенов план (фебруар - април 1993. године) предвиђао је
поделу БиХ на десет провинција. За Србе је било предвиђено 43%
територије. Српски народ је одбио тај план као неодговарајући,
сматрајући да треба да добију већи проценат територије, али и зато што
није било помена Републике Српске и њеног статуса;
- Овен-Столтенбергов план (септембар 1993. - јануар 1994.
године) предвиђао је три републике: Републику Српску са 54% или
26.610 км2, Херцег-Босну са 16% или 8.180 км2 и Републику Босну са
30% или 15.339 км2 територије. Тај план је одбила муслиманска страна
као неодговарајући6;
- План контакт групе (јули 1994. године)7 није донео ништа
ново. План је једино предлагао поделу БиХ на два дела, тако да
Републици Српској припадне 49% територије, а Федерацији БиХ 51%.
Овај план су одбили Срби након спроведеног референдума.
Сва четири наведена споразума нису дала резултате, а рат је
трајао. Потписивањем Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини (познатији као Дејтонски мировни споразум), након
6

М. Пецељ, Политичко-географски принцип разграничења народа у БиХ, Зборник
радова, Београд, ВГИ, 1994, стр. 214.
7
В. Пандуревић, Основи доктрине одбране Републике Српске, Београд, Институт за
геополитичке студије, 1999, стр. 56.
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мировних преговора који су вођени од 1. до 21. новембра 1995. године
у ваздухопловној бази Рајт Петерсон у Дејтону, држава Охајо у САД-у
и његовог дефинитивног прихватања и потписивања 14. децембра 1995.
године у Паризу, завршен је крвави четворогодишњи рат у БиХ (19921995).
Потписници споразума били су председник СР Југославије
Слободан Милошевић, као представник српског народа у БиХ,
председник Републике Хрватске Фрањо Туђман, као представник
хрватског народа у БиХ и председник БиХ Алија Изетбеговић, као
представник Муслимана, односно Бошњака у БиХ. Поред њих,
споразум су потписали и представници ЕУ, Француске, Савезне
Републике Немачке, Руске Федерације, Велике Британије и САД-а.
Битно је поменути да је сваки од анекса потписао и представник
Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Из овог је
видљиво да БиХ своје унутрашње проблеме није могла решити, пре
свега, без најближих суседа, СРЈ и Хрватске, али и без међународне
заједнице, која је, поред ове две државе, била гарант реализације
Општег оквирног споразума за мир у БиХ. Тим споразумом је БиХ
дефинитивно подељена на два ентитета: Републику Српску и
Федерацију БиХ. Републици Српској је припало 49%, а Федерацији
БиХ 51% територије БиХ.
Поред Дејтонског мировног споразума, већ у децембру 1995.
године донета је Резолуција Савета безбедности УН 1031 о провођењу
мировног споразума у БиХ и све до данас ова резолуција се обнавља и
утиче на дешавања у вези са унутрашњим односима у БиХ.
У овом раду биће укратко анализирана оба документа и дат још
један осврт на одређене елементе ових докумената који имају своје
импликације на безбедност, пре свега у Републици Српској.

ОПШТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА МИР
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Дејтонски мировни споразум има дванаест анекса.
Потписивање овог споразума је уједно значило и прихватање свих
анекса, и то:
Анекс 1-А: Војни аспекти мировног решења;
Анекс 1-Б: Регионална стабилизација;
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Анекс 2: Граница између ентитета;
Анекс 3: Избори;
Анекс 4: Устав Босне и Херцеговине;
Анекс 5: Арбитража;
Анекс 6: Људска права;
Анекс 7: Избеглице и расељена лица;
Анекс 8: Комисија за чување националних споменика;
Анекс 9: Јавне корпорације БиХ;
Анекс 10: Цивилно спровођење;
Анекс 11: Међународне полицијске снаге.8
Треба истаћи и да је Дејтонски мировни споразум био урађен на
енглеском језику и као такав потписан, те да никад није урађен
службени усаглашени превод на језицима конститутивних народа.
Председавајући Председништва БиХ изјавио је 2008. године да је
оригинал изгубљен и тиме не постоји могућност увида у оригиналну
верзију документа. Непостојање службеног и усаглашеног превода има
за последицу да се поједини чланови тумаче различито, због
могућности различитог превода појединих енглеских речи и тиме се
стварају проблеми и тензије између Републике Српске и Федерације
БиХ. Један од кључних проблема проистеклих из непостојања
службеног превода је тумачење примене Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода, заједно са додатним
протоколима и њеног односа према Уставу БиХ, јер се члан 2. тачка 2.
различито преводи.9
Дејтонски мировни споразум са преамбулом и у својих
једанаест чланова углавном потврђује сагласност страна да поштују
наведене анексе и преузете обавезе у складу са њима. Интересантно је
нагласити да се у члану 10. текста Дејтонског мировног споразума
наводи да ће Савезна Република Југославија и Република Босна и
Херцеговина признати једна другу као суверене независне државе у
8

В. Лукић, П. Витомир, Документи: Дејтон – Париз, Бања Лука, Институт за
међународно право и међународну пословну сарадњу, 1996.
9
М. Сахаџић, „Природа политичког система у Босни и Херцеговини”, Зборник радова:
Држава, политика и друштво у Босни и Херцеговини – Анализа постдејтонског
политичког система, Сарајево, IKD University Press, 2011, стр. 17.
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оквиру њихових међународних граница. Република Хрватска се не
помиње са истом обавезом, чиме се сугерише директна умешаност СРЈ
у рат у БиХ, док се агресија Хрватске не помиње и прећуткује. Сама та
чињеница је у вези и са покретањем тужбе БиХ против Србије пред
Међународним судом правде, што је резултовало пресудом у којој
Србија није оптужена за геноцид у БиХ, али је оптужена за
неспречавање геноцида. На овај начин је терет за наводни злочин
„геноцида” у Сребреници у БиХ пребачен на Србе у БиХ и тиме
стављен терет на Републику Српску и будуће генерације Срба у БиХ,
док су Хрватска и Хрвати у БиХ амнестирани од агресије на БиХ, а
првенствено на Републику Српску, иако се зна да су се регуларне снаге
Хрватске војске бориле на територији БиХ, посебно у Посавини током
целог рата 1992-1995. и посебно током 1995. године, као наставак
операције „Олуја”. Овај члан Дејтонског мировног споразума је и основ
за стално потенцирање од стране бошњачких и појединих хрватских
политичара да је на БиХ од стране СРЈ извршена агресија, чиме се ван
БиХ ствара слика да Срба у БиХ није ни било и да су сви дошли из
Србије и агресијом створили Републику Српску. Такви ставови су
стална претња и извор тензија међу три конститутивна народа.
Неприхватање рата у БиХ као грађанског и верског рата, већ као
агресије СРЈ на БиХ води у даље поделе и неповерење у БиХ. Највећа
постдејтонска политичка криза настала је због захтева за ревизију
одлуке Међународног суда о тужби БиХ против Србије, а што је
директна последица члана 10. Дејтонског мировног споразума.
Са друге стране, овај члан јасно спречава БиХ да призна Косово
као независну државу јер се Дејтонским мировним споразумом
обавезала на признање СРЈ у њеним границама, а распадом СРЈ и
отцепљењем Црне Горе, Србија је постала правни наследник СРЈ, чиме
је онемогућено признавање Косова као самосталне државе од стране
БиХ.

Војни аспекти мировног решења
Војним аспектима
посвећен је највећи део
Споразума реализован је
професионалном нивоу и

мировног решења (Анекс 1А и Анекс 1Б)
Дејтонског мировног споразума. Овај део
од стране Републике Српске на највишем
у потпуности, уз пуно поштовање слова и
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духа Споразума.10 Анексом 1А Дејтонског споразума дефинисане су:
опште обавезе, преразмештање снага, извештавање, размештање снага
за спровођење споразума, повлачење УНПРОФОР-а, успостављање
Заједничке војне комисије, размена заробљеника, сарадња,
извештавање војних команди и дефинисање коначног ауторитета за
тумачење овог анекса.
У Анексу 1А две ствари оставиле су посебан печат на тренутно
стање безбедности у БиХ и наставиће свој утицај. Прва је члан 3.
(Повлачење страних снага) којим се јасно истиче обавеза свих снага
које нису локалног порекла, без обзира на то јесу ли или нису
подређене Републици БиХ, Федерацији БиХ или Републици Српској, да
се повуку са територије БиХ, заједно са опремом и то у року од 30 дана
од ступања Споразума на снагу. Посебно се наглашава у ставу два да се
то односи на „све стране снаге”.11 Последице неизвршавања у
потпуности ове одредбе од стране Федерације БиХ, а посебно Армије
БиХ, видљиве су и данас. Радикализам увезен деведесетих година
прошлог века наишао је на плодно тло током рата у БиХ, а након рата
је остао заштићен под политичким плаштом Странке демократске
акције (у даљем тексту: СДА). С друге стране, САД су након рата
наставиле потпомагати Армију БиХ и кроз разне програме јачале су
војну муслиманско-хрватску компоненту, истовремено чинећи све да
ослабе Војску Републике Српске. Фокус на борбу против Војске
Републике Српске и хапшење Срба оптужених за ратне злочине
постали су приоритет НАТО-а и САД-а, а страни борци, муџахедини,
наставили су да граде своје базе у БиХ и припремају терористичке
нападе широм света. О проблему који је настао по безбедност у БиХ и
који расте сваким даном, а то је терористичка претња, биће нешто више
речи у поглављу три овог рада. Ипак, иако је Дејтонски споразум
предвидео решење тог проблема и дао могућност међународним
снагама да спроведу тај део споразума, он никада није реализован у
потпуности од стране Федерације БиХ и међународне заједнице, што и
данас има импликације на стање безбедности, не само у БиХ него и на
глобалном плану, а посебно у Европи. Последица неиспуњења овог
дела Споразума је постојање терористичких и вехабијских заједница и
ћелија на самим вратима Европе, а све се могло на време и готово у
10

Г. Поповић, „Војни аспекти Дејтонско-Париског мировног споразума: Анекс IА и
Анекс IIБ споразума”, Безбедносни форум, бр. 2, Београд, Евроазијски безбедносни
форум, 2016, стр. 144.
11
В. Лукић, П. Витомир, Документи: Дејтон – Париз, Бања Лука, Институт за
међународно право и међународну пословну сарадњу, 1996.
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потпуности решити на самом крају рата. Остаје и питање да ли се
желело нешто тако решити?
Друга интересантна ствар у вези са Анексом 1А Дејтонског
споразума су Додатак Б (Споразум између Републике БиХ и НАТО-а о
статусу НАТО-а и његовог персонала), као и Споразум између
Републике Хрватске и НАТО-а о статусу НАТО-а и његовог персонала
и Споразум између СРЈ и НАТО-а о транзитним аранжманима за
операцију мировног плана, који су саставни делови Дејтонског
споразума и Анекса 1А. Споразум БиХ и НАТО-а даје повлашћен
статус припадницима НАТО-а на територији БиХ и амнестију од било
какве одговорности, као и могућност употребе територије БиХ у целом
њеном капацитету, укључујући копно, море и територијалне воде, као и
ваздушни простор. Последице оваквог споразума су још видљиве, а
директно мешање команданта НАТО штаба у Сарајеву у начин
обиљежавања Дана Републике Српске 9. јануара 2017. године и његово
стављање на страну Бошњака у овом случају, говори о томе које су
последице потписивања овог додатка Дејтонског споразума. Споразум
између Хрватске и НАТО-а је готово идентичан ономе који је
потписала БиХ. Ипак, са СРЈ, споразум се односи само на транспорт
НАТО трупа преко територије СРЈ, а средства ће се ослободити царине,
убрзаће се проток људи и роба, те неће бити под судском
јурисдикцијом СРЈ него под јурисдикцијом својих националних
елемената. Давање неограничених права снагама НАТО-а на
територији БиХ је још једна чињеница која иде у прилог разматрања
БиХ као протектората, односно чак и колоније, ако се узму у обзир
права која НАТО има на њеној територији.
Споразумом о регионалној стабилизацији (Анекс 1Б) требало је
да Балкан из стања „буре барута” прерасте у зону мира.12 Овај анекс је
у својој реализацији припао, преко Организације за безбедност и
сарадњу у Европи (у даљем тексту: ОЕБС), европским земљама и са
његовом се применом отпочело, а посебно чланови 2. (Мере за
изградњу поверења и безбедности у БиХ), 4. (Мере за субрегионалну
контролу наоружања) и 5. (Споразум о регионалној контроли
наоружања). У последњих двадесет година дошло је до значајних
промена у региону које се огледају у бомбардовању СРЈ и покушаја
НАТО-а да од Србије одвоји Косово и Метохију (15 одсто територије
12

Г. Поповић, „Војни аспекти Дејтонско-Париског мировног споразума: Анекс IА и
Анекс IIБ споразума”, Безбедносни форум, бр. 2, Београд, Евроазијски безбедносни
форум, 2016, стр. 147.
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Србије), распаду СРЈ (проглашење независности Црне Горе),
једностраном проглашењу независности тзв. „Косова”, уласку БиХ у
Партнерство за мир, уласку Хрватске у НАТО и пријему Црне Горе у ту
организацију. Ове промене су наведени акт ставиле пред искушење,
тако да је 2011. године реиздан Бечки документ о мерама за изградњу
поверења и безбедности и наставило се са даљом применом члана 4.
Анекса 1Б Дејтонског споразума. Ово је један од ретких сегмената у
Дејтонском мировном споразуму који функционише у правцу повећања
безбедности и одржања мира у БиХ.

Регионална стабилизација и граница између ентитета
Споразум о граничној линији између ентитета односно Анекс 2.
Дејтонског споразума требало би да је најјаснији и најдефинисанији.
Нажалост, и то је сегмент у којем постоји велики број проблема и који
је Републици Српској ставио омчу на врат (Брчко дистрикт БиХ).
Линија разграничења између Републике Српске и Федерације БиХ
рађена је на карти 1:50.000, чија је тачност до 50 m. С обзиром на то
одступање, Споразумом је предвиђено да стране могу прецизно
обележити ту линију разграничења, а ако се не могу сложити, крајњу
реч имају међународне снаге (ИФОР у Споразуму). Та линија никада
прецизно није обележена. Све активности из Републике Српске да се
ова линија прецизно дефинише на терену и као таква обележи наишле
су на неодобравање и одгађање од стране Федерације БиХ, а
међународне снаге, НАТО, Високи представник и други међународни
фактори нису ништа учинили да се то уради, а тиме и испуне обавезе из
овог анексa Дејтонског споразума. Штавише, они су се упустили у
тумачење овог анекса, а посебно члана 5. (Арбитража за област
Брчког). У ставу 1. овог члана стоји: „Стране су сагласне да се
подвргну обавезујућој арбитражи спорног дела граничне линије између
ентитета у области Брчког”. Нигде се у овом члану не помиње Брчко
дистрикт него само договор о граници око Брчког. Нажалост, све је то
отишло у нежељеном правцу за Републику Српску. Да ли због
неспособности и недоследности тадашњих представника Републике
Српске13 или превеликог притиска САД-а и бошњачких лобија, дошло
се до тога да се створи Брчко дистрикт БиХ (2000. године) као посебна
територијална јединица. Његовим стварањем је територија Републике
Српске подељена на два дела и данас нема свој територијални
13

Исто, стр. 151.
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континуитет. С друге стране је, од територије Републике Српске, која је
по Дејтонском мировном споразуму износила 49%, стварањем Брчко
дистрикта одузет део територије. Покушајем књижења војне
перспективне имовине на БиХ, у складу са тренутним захтевима и
условима за улазак у НАТО, Република Српска остаје без још неколико
процената своје територије загарантоване Споразумом. Ово говори да
се, поред суверенитета ентитета, ни територијални интегритет
загарантован Дејтонским мировним споразумом, не поштује. Остаје
питање крајње границе стрпљивости Републике Српске када је реч о
одузимању њене територије и њене способности да се одбрани од све
јачих и израженијих насртаја из Сарајева, Брисела и НАТО-а. То се
наставило и кроз притиске у вези са приступањем НАТО-у уз услов да
се перспективне локације Оружаних снага БиХ на територији
Републике Српске књиже на БиХ, чиме се од Републике Српске отима
још један постотак њене територије. Према информацијама из
Геодетске управе Републике Српске, 20 перспективних војних локација
имају површину од 82 km2. Уз 493 km2 које покрива Дистрикт Брчко и
површине Поточара, које је Шварц Шилинг – Високи представник у
БиХ, 2007. године прогласио за територији под управом БиХ, те војну
имовину која се хоће укњижити на БиХ, Република Српска губи 2,3%
своје територије од 49% која јој је загарантована Дејтонским мировним
споразумом.
Део Споразума о изборима је још један анекс Дејтонског
споразума који има значајне импликације на стање безбедности у БиХ,
посебно јер је питање демократских избора једно од врло битних на
политичком пољу БиХ, а посебно када се ради о Председништву БиХ,
односно избору хрватског члана Председништва или представника
неког другог народа који није конститутиван у БиХ. Изборни систем
неке државе представља веома важан елемент целокупног уставног и
политичког система, с обзиром на то да се на основу периодично
спроведених избора формира политичка власт која током мандата на
који је изабрана, усмерава политички курс дате земље, те утиче на
доношење одлука које имају дејство на ситуацију унутар државе, али и
на њену пројекцију у међународним односима.14 Ово је једна од
области о којој је донет и Закон на нивоу БиХ (2001), јер је у
Дејтонском споразуму наглашено да ће се област избора и изборног
14
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система посебно накнадно регулисати. Анексом 3. наглашава се да ће
избори бити у складу са релевантним документима ОЕБС-а и да ће
ОЕБС вршити контролу избора у БиХ. Иако Анекс 3. регулише ову
област, овим питањем бави се и Анекс 4 (Устав БиХ). Тако се у члану 1.
тачка 2. наводи да је БиХ демократска држава која функционише на
основу владавине права и слободних и демократских избора, док се у
члану 2. тачка 1. истиче да ће ентитети обезбедити највиши ниво
међународно признатих права и основних слобода. Да не би било
двоумљења о којим правима се ради, у тачки 2. истог члана се
наглашава да су права и слободе оне које одређује Европска конвенција
за заштиту људских права и основних слобода и њени протоколи.15
Прве изборе у складу са Дејтонским споразумом организовала
је Привремена изборна комисија која је предвиђена Анексом 3. На тај
начин су се избори одржавали до 2002. године, док су остали избори
били одржавани успоставом свих потребних органа за спровођење
избора. Комисија је донела изборна правила и прописе за изборе на
локалном и вишем нивоу у БиХ 1996. године, а за изборе на
општинском нивоу 1997. године. Тако су први председнички и
парламентарни избори одржани 1996. године, а локални 1997. године.16
Доношењем Изборног закона БиХ 2001. године формирана су
сва потребна тела и БиХ од 2002. године спроводи изборе по том
закону. Мора се нагласити да је у основи тог закона неколико принципа
који су наслеђе Дејтонског споразума, а то су, пре свега, да је БиХ
сложена држава, да има два ентитета и да има три конститутивна
народа. На темељу ових почетних одредница функционише и изборни
систем БиХ, што за собом повлачи одређене проблеме. Проблеми су
посебно изражени на нивоу кантона и општина у Федерацији БиХ, где
је и на последњим изборима 2016. године било много проблема који су,
у суштини, само наставак нерешених изборних питања и политичких
комбинација између Хрвата и Бошњака.
Не улазећи дубље у комплетан систем избора на свим нивоима
у БиХ, кроз неколико примера биће приказани највећи недостаци
изборног система. У складу са наведеним Изборним законом БиХ,
постоје посебни проблеми у избору Председништва. Опет на то
15
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највише директно утичу односи у Федерацији БиХ. С обзиром на то да
Председништво чине Србин из Републике Српске, Хрват и Бошњак из
Федерације БиХ, а да се они бирају директно, онда се, у складу са
тренутном етничком структуром, дешава следеће: из Републике Српске
увек ће бити изабран Србин јер су они већина, међутим, проблем је у
Федерацији БиХ. Иако су на истој листи и Хрвати и Бошњаци,
претпоставило се да ће Хрвати гласати за Хрвата, а Бошњаци за
Бошњака. Проблем је настао у томе јер и Бошњаци, којих има више,
могу да гласају за Хрвата, чиме могу директно утицати на то ко ће од
Хрвата, без обзира на то из које политичке партије долази, бити
изабран. Тако је у претпрошлом сазиву Председништва вољом
Бошњака, а не Хрвата, седео Хрват Жељко Комшић, који се у току рата
борио на бошњачкој страни, а то се десило и на изборима у октобру
2018. године. У тој констелацији односа, Хрвати су на легитиман начин
остали без свог представника. То је створило велике тензије и
покренуло потребу за изменом Изборног закона, али та промена још
није урађена. С друге стране, конститутивни народи у БиХ имају
привилегију да њихови представници седе у Председништву, док
мањине то право немају, што је, према одлуци Европског суда за
људска права по тужби „Сејдић и Финци” недопустиво, те се и овај део
Изборног закона мора мењати, што захтева измену и у Уставу БиХ.
Нажалост, већ десет година одлука Европског суда за људска права
није примењена.
Још један проблем који директно утиче на безбедност су избори
кантоналних скупштина у Федерацији БиХ, а посебно у кантонима у
којима су Хрвати и Бошњаци, Вашингтонским споразумом из 1994.
године, остали заједно иако су међусобно ратовали 1993. године.
Посебан случај је Мостар где су те поделе толико изражене да је након
сваких локалних избора немогуће формирати власт. Тензије су
константне. У том кантону влада није успостављена последњих 10
година. Ипак, страни фактор то не види као претњу, као ни то да Срби
по уставима неколико кантона у Федерацији БиХ нису конститутивни
народ, што је директно рушење Дејтонског мировног споразума. Исто
је и са заставама и грбовима који у тим кантонима имају симболе који
директно вређају Србе, међутим, то страни фактор не жели да види.
Химна и застава Републике Српске и грбови градова у Републици
Српској су под лупом, док се у Федерацији БиХ о томе и не говори и то
за њих не представља кршење Дејтонског мировног споразума.
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Као што се може видети, Изборни закон БиХ и Устав БиХ
(Анекс 4) морају се мењати како би се основни принципи и основна
људска права демократског друштва применили. Предлози из
Републике Српске за те измене су достављени на време и били су у
складу са основним демократским принципима. Проблем у свему је то
што бошњачка страна не жели приступити парцијалној измени Устава
и закона (улагање амандмана) него тражи много веће измене које би
директно утицале на Дејтонски споразум и његове темеље, те на
интегритет и суверенитет Републике Српске. Ови покушаји Бошњака
да наметну темељне уставне промене су стална претња безбедности у
БиХ, јер у остваривању тог циља не бирају средства, а савезнике налазе
пре свега у САД.

Устав Босне и Херцеговине
Анекс 4 Дејтонског мировног споразума представља уједно и
Устав Босне и Херцеговине. То је кратак Устав са 12 чланова где се
дефинишу нека од главних питања. Делови Анекса 4 су преамбула,
дефинисање основних одредница БиХ (главни град, симболи,
држављанство и др.), људска права и основне слободе, надлежности и
односи између институција БиХ и ентитета, Парламентарна скупштина,
Председништво, Уставни суд, Централна банка, финансије, опште
одредбе, амандмани, прелазне одредбе и ступање на снагу. Његови
саставни делови као анекси су Анекс I Додатни споразум о људским
правима који ће се примењивати у БиХ и Анекс II Прелазни аранжман.
Резултат Дејтонског мировног споразума, поред заустављања
рата, је дефинисање структуре БиХ, која се састоји из Федерације БиХ
и Републике Српске. Истиче се да је БиХ демократска држава, али се
нигде децидно не наводи каквог је типа држава (федералног,
конфедералног). Поред свега тога, Федерација БиХ се састоји из десет
кантона који представљају посебне организационе јединице велике
самосталности са својом законодавном, извршном и судском влашћу, а
који су резултат Вашингтонског споразума из 1994. године између
Муслимана и Хрвата, а под диригентском палицом САД-а. У оваквој
сложеној државној структури која има више нивоа и у којој ти односи
нису јасно дефинисани у Анексу 4. постоји латентна претња од
слободног тумачења односа који могу водити новим сукобима. Као
вишенационална држава, БиХ је имала природне и друштвене
претпоставке да буде организована као вишенационална федерација.
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Дејтонским споразумом је она попримила облик који је сложен и
недовољно дефинисан, те је називају и „недовршеном државом”.17
Каква је БиХ стварно држава ни правници не могу да се договоре.
Њихово тумачење иде од тога да је то унија, односно асиметрична
федерација, па до тога да је поједини аутори називају и протекторатом.
Ипак, њу чине два ентитета, а од 2000. године и Брчко дистрикт БиХ и
ти ентитети су по уређењу република (Република Српска) и федерација
са десет федералних јединица (кантона) (Федерација БиХ). Поред тога,
и систем власти се може назвати мешовитим, јер садржи елементе
председничког, полупредседничког и парламентарног система и то на
свим нивоима.18
Уставом је загарантована конститутивност сва три народа,
Бошњака, Хрвата и Срба. Та конститутивност подразумева њихову
равноправност на свим нивоима, али и доношење одлука консензусом и
без прегласавања једног од три конститутивна народа. Свака појава
прегласавања неминовно води ка урушавању односа и јачању
неповерења у БиХ. Прегласавање уз подршку међународне заједнице
(Високог представника) или њено прећутно одобравање представља
посебну претњу стабилности у БиХ.
Битно је истаћи и то да су у члану 3. тачка 1. набројане све
надлежности БиХ и то:
- спољнотрговинска политика,
- царинска политика,
- монетарна политика,
- финансирање установа и међународних обавеза БиХ,
- политика и прописи за усељавање, избјеглице и азил,
- спровођење кривичних закона на међународном плану и
између ентитета, укључујући ту односе са Интерполом,
- увођење и рада средстава за међусобне и међународне
комуникације,
17
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- регулисање саобраћаја између ентитета и
- контрола ваздушног саобраћаја.
Прегледом Устава може се видети да се питања система
одбране и безбедности нигде прецизно не наводе него се у тачки 3. под
(а) истог члана 3. каже: „Све државне функције и овлашћења која овим
Уставом нису изричито додељена институцијама БиХ припадаће
ентитетима.” На основу овога се може закључити да су и одбрана и
безбедност у надлежности ентитета. Остављајући у тачки 5. истог члана
обавезу да шест месеци након ступања на снагу Устава ентитети крену
да преговарају да се и други послови укључе у надлежност БиХ.
Колико је пренос надлежности пореметио стање у БиХ може се
видети из описа саме примене и имплементације Дејтонског споразума,
који се може, према мишљењу појединих аутора, поделити на четири
фазе и то:
- Прва фаза: фаза доследне примене Дејтонског мировног
споразума од његовог потписивања 14. децембра 1995. године до
доношења Бонских овлаштења крајем 1997. године. У овој фази су
успостављене готово све институције предвиђене споразумом, као и
уставна структура на нивоу заједничких институција БиХ. Војни
аспекти споразума су имплементирани.
- Друга фаза: фаза постепеног одступања од доследне примене
споразума. У овом периоду се почињу примењивати Бонска овлаштења
од стране Високог представника и у овом периоду се доноси читав низ
закона који су наметнути и део надлежности са Републике Српске се
преноси на БиХ.
- Трећа фаза: фаза постепеног напуштања примене споразума.
То је фаза коју пратимо од почетка реформе одбране 2003. године.
Уводи се термин „дух Дејтонског споразума” којим се жели остварити
његово шире тумачење, што је довело до стварања Оружаних снага
БиХ и завршило се, за међународну заједницу неуспелим, покушајем
реформе полиције у БиХ.
- Четврта фаза: фаза стварања одређених политичких и других
претпоставки о потреби ревизије Дејтонског споразума с циљем
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централизације БиХ, а под плаштом њеног бржег укључивања у ЕУ и
НATO.19
У БиХ не постоји консензус конститутивних народа о измени
Устава БиХ. Федерација БиХ, односно њене политичке структуре, а пре
свега бошњачке, све проблеме у држави своде на недореченост и
нефункционалност Устава БиХ, а све с циљем да се перцепција домаће,
а пре свега стране јавности, усмери ка томе да је Дејтонски споразум
само једно прелазно решење.20 Јасно је да у Уставу није представљена
јединственост БиХ, што у односу са бошњачком и делом хрватском
политиком води ка дубокој подељености друштва и стварању
небезбедног окружења које има своје импликације у свим аспектима
друштва.

Цивилно спровођење Дејтонског мировног споразума
Анекс 10 је један од најконтроверзнијих у Дејтонском
мировном споразуму. У изворном облику он није представљао толики
проблем, али изменама и увођењем Бонских овлаштења Високом
представнику, овај анекс постаје претња људским правима и слободама
у БиХ, а посебно у Републици Српској. Тренутно је у БиХ седми
Високи представник Валентин Инцко, који ту дужност обавља већ
девет година, док су његови претходници на тој функцији били две до
четири године. У Лондону је 1995. године формиран и Савет за
спровођење мира (у даљем тексту: PIC) у БиХ који чини 55 држава и
организација, а који даје политичке смернице Високом представнику.
Како то примећује проф. Влајки, „очигледно је да је Лондонска
конференција резултат англосаксонске дипломатске иницијативе која је
„заобишла” и маргинализовала УН.”21 Након само две године Високи
представник на Бонској конференцији добија широка овлаштења тзв.
„Бонска овлаштења”. У складу са тим овлашћењима, он има право да
„тумачи сам своја овлаштења”22, што га ставља у позицију коначног
тумача целог Дејтонског мировног споразума, па тако и Устава БиХ. На
19

В. Поповић, „Правосуђе и Дејтонски мировни споразум”, Безбедносни форум, бр. 2,
Београд, Евроазијски безбедносни форум, 2016, стр. 122.
20
С. Каран, „Ревизија Дејтонског-Париског мировног споразума у функцији
унитаризације Босне и Херцеговине”, Безбедносни форум, бр. 2, Београд, Евроазијски
безбедносни форум, 2016, стр. 136.
21
Е. Влајки, Америчко-исламски антисрпски џихад, Бања Лука, Филип Вишњић, 2016,
стр. 302.
22
Исто, стр. 305.
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овај начин, БиХ престаје бити правна држава и постаје протекторат
међународне заједнице. Високи представници су за непуних осам
година (1997-2005) наметнули у БиХ чак 52 закона и 134 одлуке. Под
њиховим притиском је Парламентарна скупштина БиХ у том периоду
усвојила 230 закона којима су се углавном преносиле надлежности
ентитета на заједничке институције.23 До августа 2008. године Високи
представник је разрешио дужности више од 190 званичника и
искористио је Бонска овлаштења у невероватних 860 случајева.24
Не треба заборавити да Високи представник свој извештај о
стању у БиХ доставља Савету безбедности УН, који на основу тог
извештаја доноси одлуку о продужењу Резолуције УН о БиХ (крајем
сваке године се продужава за годину дана) у којој се дефинише војна
мисија ЕУ под називом „ЕУФOР АЛТЕА”, као и улога НATO-a и
њихов међусобни однос.25
Анекс 10. не предвиђа да Високи представник настави деловање
до тренутка када Дејтонски споразум буде спроведен у потпуности.
Ипак, остаје питање ко одлучује када је споразум спроведен, јер према
Анексу 10., ни Високи представник, ни PIC, ни његов Управни одбор
немају то овлаштење.
Треба истаћи да његове одлуке често крше основна људска
права и све европске конвенције. Пример за то су смене политичара из
Српске демократске странке (у даљем тексту: СДС) у БиХ, одузимање
путних исправа од одређених лица, суспендовање полицајаца у
Зворнику, смене хрватских представника у Стоцу и др., а посебно треба
нагласити смену легално демократским путем изабраног председника
Републике Српске др Николе Поплашена, а касније и господина
Шаровића. Оно што је овде најспорније је то да је актима Високог
представника забрањена било каква жалба, право на одштету или било
која друга правна заштита лица која су под „ударом” Бонских
овлаштења.26 На овај начин и уз селективни приступ, односно примену
23

Исто, стр. 319.
Х. Бериша, М. Ракић, „Утицајни фактори на ефикасност система безбедности Босне и
Херцеговине”, Безбједност и заштита: Зборник радова са научног скупа са
међународним учешћем на тему Актуелни тренутак политичких, правних и економских
аспеката безбједности и заштите у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Бања
Лука, ЕДЦ, 2016, стр. 167.
25
Резолуција Савјета безбједности УН 2315 усвојена 8. новембра 2016. године.
26
Ђ. Вртунић, Н. Раковић, „Људска права и слободе у БиХ”, Зборник радова са
Међународне конференције Људска права и слободе, Бања Лука, Независни
универзитет Бања Лука, 2010, стр. 200.
24
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оваквих овлаштења већином према Србима, директно утиче на
незадовољство Републике Српске овим сегментом Дејтонског
споразума и осуду јавности у Републици Српској због те селективности
и сталног приказивања Срба као криваца за све проблеме у БиХ,
занемарујући све што се дешава у Федерацији БиХ између Хрвата и
Бошњака.
Делујући као уставотворна и законодавна власт, Високи
представници у БиХ су вршили ревизију Устава БиХ, пореметивши
тако уставом утврђену и јасно одређену равнотежу између ентитета у
БиХ. То је све урађено с циљем јачања централних институција и
стварања унитарне БиХ. Имајући у виду да је равнотежа између
ентитета поремећена, БиХ је постала држава која срља у неизвесну
будућност и држава која више не може као таква да опстане без
међународне заједнице. Претворила се у протекторат de facto и de jure.

Остали анекси
Анекс 5. Дејтонског мировног споразума закључиле су само две
стране и то Федерација БиХ и Република Српска, а чине га три става.
Овим анексом се мењају поједине подтачке Договорених основних
принципа. Ради се о принципима мировног преговарања потписаним у
Женеви 8. септембра 1995. године, које су потписали Република БиХ,
Хрватска и СРЈ, док је Републику Српску представљала СРЈ, што се и у
Анексу 5. јасно наглашава. Тако се тачка 2. ц. мења и уместо текста: „да
се ангажују у обавезујућој арбитражи у циљу решавања међусобних
спорова”, нови текст гласи: „учествовати у обавезујућој арбитражи с
циљем решавања међусобних спорова”. У тачки 3.5. уместо текста:
„израда и спровођење система за арбитражу у циљу решавања спорова
између два ентитета”, нови текст гласи: „план и спровођење система
арбитраже за решавање спорова између два ентитета”. Овај анекс, иако
малог обима, врло је значајан јер показује да је Република Српска била
призната као страна у конфликту и пре потписивања Дејтонског
споразума и да тврдње појединих бошњачких и хрватских политичара
да је настала у Дејтону никако нису истините. То потврђује и Иво
Комшић, ратни члан Председништва „Републике БиХ”, у интервјуу
„Дневном авазу” од 21. јануара 2011. године, када каже следеће: „да му
је необично драго што је бивши министар вањских послова БиХ
Мухамед Шаћирбеј реаговао на његову изјаву да Република Српска
није легализована у Дејтону, већ у Женеви 8. септембра 1995. године и
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то управо Шаћирбејевим парафом. Шаћирбеј је својом реакцијом
потврдио да је тада био у Женеви и да је Ричард Холбрук тамо имао
састанак с њим и да су ту још били изасланици из Републике Српске,
Београда и Загреба. Потврдио је да је постојао документ који је
послужио као основа за Дејтонски споразум. То што он тврди да ништа
није парафирано, није тачно. Уосталом, ми смо у Дејтону добили тај
папир који је он парафирао. Радило се о легализацији Републике
Српске. Тамо се први пут помиње Република Српска као део БиХ, без
наводника. Држава БиХ се не спомиње. Оно што је он потврдио, а што
до сада нисам знао, јесте да је добио налог од Алије Изетбеговића да то
уради.”
Стране су и у Анексу 6, два ентитета – Федерација БиХ и
Република Српска. Овим анексом је предвиђено оснивање Комисије о
људским правима која се састојала од два дела – Канцеларије
омбудсмана и Дома за људска права. Дом за људска права је имао 14
чланова, од који је 4 именовала Федерација БиХ, 2 члана Република
Српска, а Комитет министара Савета Европе преосталих 8 чланова.
Предвиђено је да Дом заседа у Савету од 7 чланова – 2 члана из
Федерације БиХ, 1 из Републике Српске и 4 из реда странаца – чланова
Дома.27
Када је реч о омбудсману за људска права, који је успостављен
као институција кроз Дејтонски споразум, он опет у БиХ има своје
специфичности. Иако омбудсман није могао бити држављанин БиХ
нити суседних држава, а његово именовање је било у надлежности
председавајућег ОЕБС-а, доношењем Закона о омбудсману ствари су се
измениле. Једна од највећих измена је та што се и он бира по
националном кључу. Тиме се одмах поставља питање чија права штите
ти омбудсмани.28 Пракса која је у другим државама основ врхунског
разумевања и заштите људских слобода и права у БиХ је обесмишљена.
Поред овог Анекса 6. и у самом Уставу се помињу одређени
механизми заштите људских права, поред релевантних међународних
конвенција, а то су увођење институције омбудсмана за људска права,
али и Комисије за људска права. Све међународне конвенције на које се
реферирају Анекс 6. и Устав БиХ набројане су у додатку Анекса и то
27

В. Лукић, П. Витомир, Документи: Дејтон – Париз, Бања Лука, Институт за
међународно право и међународну пословну сарадњу, 1996.
28
К. Б. Мијатовић, „Улога омбудсмана у заштити људских права и слобода”, Зборник
радова са Међународне конференције Људска права и слободе, Бања Лука, Независни
универзитет Бања Лука, 2010, стр. 200.
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њих 16. Иако је и Дејтонским споразумом истакнуто да ће одредбе ових
конвенција „имати приоритет над свим другим законима”29, БиХ има
своје специфичности које нигде на свету није могуће наћи. У питање
људских права и слобода се пре свега уплео сам Устав са три
конститутивна народа који становницима БиХ из реда осталих не даје
иста изборна права, јер се јасно наглашава да на појединим нивоима
морају бити изабрана лица из једног од конститутивних народа.
Анекс 7. Споразум о избеглицама и расељеним лицима је и
данас један од највећих камена спотицања у добрим односима између
Републике Српске и Федерације БиХ. Основ овог анекса је
омогућавање да се сва расељена лица и избеглице врате у своја
пријератна места боравка ако то желе, а стране потписнице се слажу да
ће на својим територијама створити политичке, економске и социјалне
услове за повратак. Политика и регулисање питања имиграције,
избеглица и азила је једна од надлежности БиХ дата чланом 3.
Дејтонског споразума. Овим анексом се предвиђа и избор органа који
се успоставља и то Независне комисије. Независну комисију за
расељена лица и избеглице од девет чланова бирају: Федерација БиХ
именује четири члана, Република Српска именује два члана, а
преостала три члана именује председник Европског суда за људска
права.
У време потписивања Дејтонског мировног споразума, БиХ је,
према проценама, имала око 2,2 милиона избеглих и расељених
становника, што је више од половине становништва регистрованог
пописом из 1991. године.30 Према подацима Института за нестала лица
БиХ, утврђено је да је током рата нестало 34.965 особа, док се данас
још трага за 13.430 несталих31. Због свега наведеног, на нивоу БиХ
формирано је Министарство за људска права и избеглице, а на нивоима
ентитета Министарство за избеглице и расељена лица у Републици
Српској и Федерално министарство расељених лица и избеглица у
Федерацији БиХ.

29

Анекс 4, члан 2, став 2. Дејтонског мировног споразума у: В. Лукић и П. Витомир,
Документи: Дејтон – Париз, Бања Лука, Институт за међународно право и
међународну пословну сарадњу, 1996.
30
Ревидирана стратегија Босне и Херцеговине за проведбу Анекса VII Дејтонског
мировног споразума, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, 2008, стр. 11.
31
Стратегија транзицијске правде у Босни и Херцеговини 2012-2016, Министарство за
људска права и избјеглице, 2011, стр. 30.
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Процес повратка избеглица и расељених лица није још
имплементиран и то представља велику хипотеку свим структурама
власти у БиХ. То је уједно и жариште сталне нестабилности и један од
веома озбиљних извора угрожавања безбедности.32 На овом анексу
посебно потенцирају Бошњаци и Хрвати када се ради о повратку тих
народа на територију Републике Српске. Сви разговори са Федерацијом
БиХ о поштовању Дејтонског споразума у његовом изворном облику,
што потенцирају представници Републике Српске, бивају усмерени ка
овом анексу. Оспорава се Републици Српској да не дозвољава повратак
Бошњака и Хрвата у Републику Српску, те да у складу са анексом не
ствара потребне услове за повратак. Реалност је ипак другачија. Слаба
економија, недовољан број радних места и лоша финансијска ситуација
нису услови у којима, и они који живе у Републици Српској, могу да
остваре одрживу егзистенцију. С друге стране, већина Бошњака и
једним делом Хрвата свој спас из рата нашла је у земљама западне
Европе. Након више од 20 година боравка на тим просторима ти људи
су се већ скућили, добили децу, организовали свој живот и нису вољни
да се добровољно врате у БиХ где немају перспективу, док њихова деца
још мање имају осећаја за БиХ и њену будућност. Непрецизност самог
анекса о томе када ће бити испуњен и који су то услови да тај анекс
буде испуњен, води нас у сталне конфликте у вези са избеглицама и
расељеним лицима, те испуњавањем обавеза из Дејтонског споразума.
Реалност говори да у овој констелацији политичких односа за Бошњаке
и Хрвате то представља једну, пред међународном заједницом, битну
карту у рукаву за уцењивање Републике Српске, иако је повратак Срба
у Федерацију БиХ занемарљив.
Анекс 8 (Комисија за очување националних споменика)
потписале су три стране: Република БиХ, Федерација БиХ и Република
Српска, али прве чланове Комисије за очување националних споменика
бирали су ентитети и генерални директор УНЕСКО-а. Ентитети су
имали право да одреде висину плата и трошкове Комисије и особља и
обавезу да подједнако сносе трошкове. Исто тако, када Комисија
донесе одлуку којом се нека имовина проглашава националним
спомеником, ентитет на чијој територији се имовина налази је дужан
(а) да уложи све напоре како би се предузеле одговарајуће законске,
32
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научне, техничке, управне и финансијске мере потребне за заштиту,
одржавање, презентацију и обнову имовине, те (б) да се суздржи од
предузимања било каквих намерних поступака којим би се та имовина
могла оштетити. Ово јасно говори да не постоји имовина „државе
Босне и Херцеговине”, већ само имовина ентитета по територијалном
принципу. При томе, овај анекс не одређује националне споменике
БиХ, већ, рекло би се, само националне споменике у ентитетима, онако
како то пише у члану 6. овог анекса: „Објекти који испуњавају услове
да буду проглашени националним споменицима су: покретна и
непокретна имовина која је од великог значаја за групу људи са
заједничким културним, историјским, верским или етничким наслеђем,
као што су споменици архитектуре, историјски споменици; археолошке
локације, групе грађевина, као и гробља.”33
Потписници Анекса 9 (Јавна предузећа) су поново само два
ентитета – Федерација БиХ и Република Српска. Чланом 1. предвиђено
је оснивање Комисије за јавна предузећа БиХ која ће „пратити
оснивање јавних предузећа БиХ која ће управљати заједничким јавним
капацитетима као што су комунални, енергетски, поштански и
комуникацијски, на добробит оба ентитета”. Комисија има пет чланова
од којих Федерација БиХ именује 2 члана, Република Српска 1 члана, а
2 члана предсједник Европске банке за обнову и развој, од којих је
један и председавајући. Чланом 2. се констатује „хитна потреба за
оснивањем јавног предузећа за организовање и вођење услуга
транспорта, као што су путеви, жељезнице и луке, те стране у ту сврху
и на обострану корист, овим оснивају Јавно транспортно предузеће
БиХ”. Јавно транспортно предузеће „је овлаштено да гради, набавља,
поседује, одржава и управља, као и да располаже непокретном и
покретном имовином у складу са специфичним плановима које изради.
Такође је овлаштено да одређује и наплаћује тарифе, таксе, закупнине и
друге накнаде за употребу капацитета којима управља”. Ово предузеће
је требало „управљати транспортним капацитетима у складу са
договором између страна. У року од 15 дана након ступања на снагу
овог споразума, стране су се дужне састати и размотрити којим ће
капацитетима предузеће управљати”. Чланом 3. је предвиђено да
„стране могу одлучити, на препоруку Комисије, да искористе оснивање
Транспортног предузећа као модел за оснивање других заједничких
јавних предузећа, као што је предузеће за управљање комуналним,
33
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енергетским, поштанским и комуникацијским капацитетима”. Стране
нису имале интерес за оснивање заједничког Јавног транспортног
предузећа, па до тога није ни дошло, али је овај анекс искориштен за
оснивање друга два заједничка предузећа – „Електропренос БиХ” и
Јавни радио-телевизијски сервис БиХ. Управо тај Јавни радиотелевизијски сервис БиХ је данас камен спотицања у БиХ.
Незадовољство уређивачком политиком од стране Републике Српске и
незадовољство непостојањем јавног емитера на хрватском језику од
стране Хрвата су препрека за квалитетан рад Јавног радиотелевизијског сервиса БиХ, јер ни једни ни други не желе да плаћају
РТВ таксу, за садржаје које креира неко други, чиме је та ТВ кућа у
великим финансијским проблемима.
Анекс 11. Дејтонског споразума односи се на Међународне
полицијске снаге. Те полицијске снаге су биле предвиђене као алат у
рукама Високог представника и за успешну реализацију Анекса 10. У
свом првобитном обиму су постојале до 2002. године, када се мисија са
УН преноси на ЕУ и успостављају се Полицијска мисија ЕУ (у даљем
тексту: ЕУПМ), која је трајала све до 2012. године, када је угашена.
Један од основних покушаја ЕУПМ-а био је стварање јединствених
полицијских снага у БиХ. У периоду од 2003. до 2006. године велики
политички притисци на Републику Српску ишли су у правцу да се,
поред јединствених оружаних снага БиХ, створе и јединствене
полицијске снаге са регијама које нису поштовале ентитетску поделу
БиХ. Успешном дипломатском активношћу из Републике Српске,
полиција Републике Српске је сачувана, али је на нивоу БиХ
формирано Министарство безбедности, које и данас спроводи политику
усмерену ка централизацији и преносу појединих сегмената
надлежности на ниво БиХ.

ПРИМЕНА СПОРАЗУМА
Тежња ка „тумачењу” Дејтонског мировног споразума и
проналажењу „духа споразума” је начин да се суверенитет ентитета
умањи, а повећа улога државе, чиме би се остварила тежња Бошњака,
формулисана у програму СДА још пре рата, а то је унитарна БиХ са
бошњачком већином и остваривање концепта муслиманске државе у
срцу Европе, а у складу са Исламском декларацијом Алије
Изетбеговића. Последњи попис становништва у БиХ 2013. године имао
је за циљ да управо покаже да је Бошњака више од 51% и да БиХ
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припада њима као већинском народу. Иако су објавили своје резултате
у којима се види где је и како избрисано српско становништво у
Федерацији БиХ, међународна заједница ћути и не оспорава наведене
резултате који нису у складу са основним принципима пописа
становништва у ЕУ. Ипак, одлуком Савета министара БиХ од 8. марта
2017. године ова одлука о једностраној објави резултата пописа је
осуђена и потврђена је њена нелегалност. Шта ће се даље дешавати у
вези са пописом тешко је предвидети. За сада, као да су сви задовољни
тренутним стањем и нема активности које би постојећу ситуацију
разрешиле.
На крају, може се рећи да иако Дејтонски мировни споразум
представља важну прекретницу у БиХ и чини основу за прекид рата
1992-1995, ипак схватање будућности БиХ и самог Дејтонског
споразума у БиХ у најмању руку има две струје. Једна је усмерена ка
очувању изворног споразума за који се залаже Република Српска и
друга за коју се залаже Федерација БиХ, која гледа на споразум као на
прелазно решење. И у склопу тог погледа, у Федерацији БиХ разликују
се две струје и то једна бошњачка која тежи централизацији БиХ и
друга хрватска која тежи децентрализацији БиХ и стварању још једног
ентитета са хрватском већином. Из ових различитих схватања
Дејтонског споразума, али и начина на који међународна заједница
преко Високог представника, ЕУФОР-a и НATO-a тумачи споразум,
проистиче део проблема и опасности за стабилност БиХ.
За Републику Српску, Дејтонски мировни споразум представља
потврду њеног међународног легитимитета јер се у Дејтонском
споразуму јасно наводи да се БиХ састоји из два ентитета који су
именовани као Федерација БиХ и Република Српска, и кроз тај
споразум су јој дате надлежности које се могу приписати независним
државама, а то су војска, полиција, судство, али и Влада и Скупштина.
Наиме, Република Српска је Дејтонским мировним споразумом добила
законодавну, судску и извршну власт и обавезу да само део свог
суверенитета пренесе на БиХ кроз оснивање Парламентарне
скупштине, Председништва, Савета министара, Уставног суда и
Централне банке. Нажалост, сваким даном се та њена сувереност
урушава, односно, на уштрб суверенитета Републике Српске расте
централизована БиХ. У периоду од 1997. године до данас Високи
представник је донео више од 800 обавезујућих одлука, којима су у
највећој мери кршене одредбе Дејтонског споразума и директно
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занемарене одредбе Устава БиХ, а посебно устави ентитета.34 За 20
година, углавном одлукама Високог представника, 65 надлежности је
са Републике Српске пренесено на БиХ35, чиме је њен суверенитет
знатно нарушен у корист снага које заговарају централизацију БиХ,
односно у корист Бошњака у БиХ.
С друге стране, Бошњаци и Хрвати, као групација која заговара
измене Дејтонског споразума, имају дијаметрално супротно виђење тих
измена. Док Бошњаци кроз урушавање Дејтонског споразума и његово
мењање теже ка централизацији БиХ и дерогацији ентитетских
структура, Хрвати, с друге стране, теже измени Споразума у правцу
децентрализације и стварања трећег ентитета са Хрватима као већином.
Измене Дејтонског споразума су све више проблем, а све мање
решење за стање у БиХ. С друге стране, за Републику Српску, повратак
дејтонским овлашћењима је једини гарант њеног опстанка и једина
заштита, како суверенитета тако и њеног интегритета.

„ALTEA”
Од 1995. године, Савет безбедности УН сваке године доноси
резолуцију којом се дефинише статус мисије УН у БиХ, а коју данас
реализују војне снаге ЕУ (EUFOR ALTEA). Европска унија је
покренула ову операцију крајем 2004. године, преузимајући мисију од
НАТО снага СФОР-а (Снаге за стабилизацију). Европска унија има, у
складу са својом мисијом у БиХ, главну улогу у стабилизацији мира, а
у вези са војним аспектима Дејтонског мировног споразума. Ова мисија
реализује се у блиској сарадњи са НАТО-ом а кроз „Берлин плус”
споразум. На основу аранжмана „Берлин плус” створен је оквир за
сарадњу ЕУ и НАТО-а у области управљања кризама, односно отворен
је приступ Европске уније ресурсима и капацитетима НАТО-а, те дата
могућност да ЕУ води операције. У случају БиХ, то значи да ЕУФОР
рачуна на снаге НАТО-а у случају потребе за повећањем присуства у
БиХ, како у случају непредвиђених околности тако и у случају да
цивилне структуре БиХ, а посебно Министарство одбране или
Министарство безбедности, траже помоћ.
34
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Од 2004. године мандат ЕУФОР-а у БиХ се мењао. На основу
одлука министара вањских послова земаља ЕУ 2010. године, ЕУФОР је
добио задатак да врши изградњу капацитета и обуку Оружаних снага
БиХ у правцу достизања стандарда потребних за учешће у операцијама
подршке миру и у правцу стварања веће отпорности на природне и
друге катастрофе. Данас, задаци ЕУФОР-а су:
- подржати свеобухватан приступ ЕУ за БиХ,
- обезбедити сигурно и безбедно окружење у БиХ,
- обезбедити изградњу капацитета за обуку Оружаних снага
БиХ и усмеравање ка међународним стандардима.
У том контексту, потребно је нагласити још једну врло битну
чињеницу, а то је да је резолуција УН коју у последње 23 године
доноси Савет безбедности, базирана на поглављу VII Повеље УН које
носи наслов „Деловање у случају пријетње миру, нарушења мира и
чина агресије”. Такође, у Члану 42. тог поглавља јасно се истиче
следеће: „Ако Савет безбедности сматра да мере предвиђене у члану
41. не би одговарале или ако се показало да не одговарају, он може,
помоћу ваздушних, поморских или копнених снага, подузети такву
акцију какву сматра потребном за одржавање или успостављање
међународног мира и безбедности. Та акција може обухватити
демонстрације, блокаду и друге операције ваздушних, поморских или
копнених снага Уједињених нација.” На основу наведеног, јасно је да
БиХ ни пред Уједињеним нацијама не представља државу у којој је
ситуација таква да се може мисија подвести под поглавље VI Повеље
УН „Мирно решавање спорова”. Постојећа резолуција даје одрешене
руке НАТО-у и ЕУФОР-у по питања активности у БиХ, укључујући и
употребу војних снага против појединаца и структура у БиХ.
Нешто шире гледано, снаге у БиХ и снаге на територији српске
Аутономне Покрајине Косово и Метохија представљају једну
оперативну снагу, што се види из активности које сваке године у
септембру спроводи ЕУФОР, а то је вежба „Брзи одговор”. Поред снага
ЕУФОР-а из БиХ у вежби учествују и снаге других држава, заједно са
Оружаним снагама БиХ, али увек учествује и резервни батаљон из
састава НАТО-а стациониран у српској Аутономној Покрајини Косово
и Метохија. Са друге стране, снаге у БиХ представљају резерву снагама
КФОР-а на територији српске Аутономне Покрајине Косово и
Метохија.
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ЗАКЉУЧАК
Иако је Дејтонски мировни споразум зауставио рат у БиХ и био
осмишљен, све се више чини, као привремено решење од стране
међународне заједнице, он је у почетку био добра основа за
функционисање БиХ. Са почетком тумачења „духа споразума” од
стране Високих представника и дела међународне заједнице, тај
споразум данас све више постаје проблем, а све мање решење. Жеља
Републике Српске да се врате изворне надлежности ентитета и да се
наметнути закони и решења од стране Високих представника, за сада
остаје мртво слово на папиру. Такође, уз подршку Бошњака, све више
се иде ка централизацији у БиХ, иако ни Срби ни Хрвати нису
заинтересовани за централизацију.
Са друге стране, мисија ЕУФОР-а у БиХ представља директну
пријетњу миру у БиХ у смислу да су овлаштења која они имају у
складу са резолуцијом Савета безбедности и поглавља VII Повеље УНа таква да својом војном снагом могу креирати догађаје у БиХ и у
будућности. Потребно је уложити дипломатске напоре да се ова
резолуција у будућности нађе дефинисана у складу са поглављем VI
Повеље УН-а, с обзиром на задатке и обавезе ЕУФОР-а у БиХ.
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SUMMARY

ACTIVITIES OF THE MEDICAL SERVICE OF THE YUGOSLAV ARMED FORCES FOR REMEDYING THE DIRECT EFFECTS AND PREVENTION OF LATE CONSEQUENCES OF
THE NATO BOMBING
Branka Đurović
Summary: Modern warfare is characterized by the use of new types of weapons. The Gulf War, also known as Operation Desert Storm, was the first
war in which the US Armed Forces officially used projectiles with depleted
uranium. A whole spectrum of different projectiles, introduced as conventional in spite of the radioactive material they contained, was used. The legal
basis for the introduction of these projectiles was found in UN conventions,
according to which this is not a nuclear weapon because there is no nuclear
reaction in it. In fact, it is a high-toxic, radioactive weapon of low activity
and, as such, it should be prohibited according to the Geneva Protocol of
1977: „it is prohibited to employ methods and means of warfare which are
intended, or may be expected, to cause superfluous injury or unnecessary
suffering, as well as means that may cause widespread, long-term and severe
damage to the natural environmentˮ. This Protocol was not signed by approximately 150 countries, including the United States. Having in mind terrible consequences for the health of the Gulf War veterans and their children
born after this war, the medical service of the Yugoslav Armed Forces prepared a plan for taking care of injured and ill, from on-site assistance, transportation, decontamination and diagnostics to treatment. The paper also
presents the protocol for monitoring the health status of members of the Yugoslav Armed Forces who were located on the contaminated terrain, as well
as their children born after 1999. Finally, proposals for further activities on
solving the problem of depleted uranium on the territory of the Republic of
Serbia are given.
Key words: depleted uranium, NATO aggression, bombardment, health condition, medical service, Yugoslav Armed Forces, Serbia, FR Yugoslavia.
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ONCOLOGICAL PREVENTION OF THE POPULATION OF
SERBIA FROM URANIUM CONTAMINATED REGIONS
Radomir Kovačević
Summary: The ammunition containing radioactive admixtures, primarily
depleted uranium, which was used in 1999 during NATO aggression against
FR Yugoslavia, has been causing extremely harmful consequences for the
health of the population and the environment of Serbia. In that context and
taking into account the need for oncological prevention of the population of
Serbia from the regions contaminated with uranium, the paper presents procedure for radiation risk assessment, internal and external exposure and the
effects that carcinogenic agents cause in the human organism. In addition,
the mechanism of carcinogenesis is explained, the program of examination is
presented, and the way of formulating conclusion on the basis of the
processed material and evaluation of the obtained results.
Key words: oncological prevention, radiation risk, NATO, FR Yugoslavia,
Serbia, aggression, depleted uranium, population health, radioactive
contamination.

PYRALEN AND ENVIRONMENT
Overview of the doctoral dissertation „Directions of movement of
polychlorinated biphenyls (pyralene) in waters after the NATO
bombing”
Mirjana Anđelković Lukić
Summary: The NATO aggression caused significant ecological damage to
the entire living world of the FR Yugoslavia. Especially harmful chemical
pollution was caused by bombing of chemical plants and pyralen reservoirs.
Pyralen belongs to toxic, teratogenic and mutagenic substances and permanently contaminates water and soil. The paper presents the scientific contribution of the doctoral dissertation of Miljana Stojanovic-Milosavljevic titled
„Directions of movement of polychlorinated biphenyls (pyralen) in waters
after the NATO bombing”, defended in 2002 at the Faculty of Biology, University of Belgrade.
Key words: NATO aggression, FR Yugoslavia, pyralene, polychlorinated
biphenyls, water pollution, chemical warfare, toxic agents.
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CIVIL LIABILITY OF INTERNATIONAL ORGANIZATION
AND ITS MEMBER STATES WITH REFERENCE TO NATO'S
LIABILITY FOR BOMBING OF FR YUGOSLAVIA IN 1999
Srđan Aleksić
Miša Petković
Summary: The issue of the civil legal liability of international organizations
and their member states is discussed in this paper from a theoretical point of
view, as well as from the aspect of international law practice. Bearing in
mind that this issue is of special importance to the general and professional
public in the Republic of Serbia, a special subject of the analysis is the liability of NATO for the damage caused by the bombing in 1999. It was found
that international treaties on the basis of which the NATO was constituted by
no provision stipulated the liability of this organization for the damage
caused during the conduct of military operations, as well as that no special
international judicial authority has been established so far to deal with these
issues. However, the lack of explicit regulations on the liability of an international organization does not mean that it can be absolutely irresponsible
for the damage caused by the conduct of military operations. By systemic
interpretation of the provisions of the North Atlantic Treaty, it is concluded
that this organization and its member states, as subjects of the international
law, can be liable to civil law jurisdiction for conducted military operations
on territories of third countries.
Key words: liability, civil law, international law, international organizations, legal regulations, NATO aggression on FR Yugoslavia

CONSEQUENCES OF THE NATO AGGRESSION ON LIFE OF
YOUNG CITIZENS OF SERBIA
Aleksandar Živanović
Summary: The paper analyzes the place and role of young soldiers in the
regular military service in defending the freedom and independence of the
homeland, as well as the sacrifice that they submitted. The number of children killed during the NATO aggression against the Federal Republic of Yu-
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goslavia in 1999 is presented, as well as the details of the deaths of some of
them. Through the indicators of the destruction of infrastructure and the
economic damage that NATO caused to the Federal Republic of Yugoslavia,
the author establishes a link between the consequences of the actions of the
NATO aggressor and the reduction of youth employment in our country.
Key words: NATO aggression, children, young people, economic damage,
young soldiers.

SINERGY OF CONSEQUENCES OF THE NATO
AGGRESSION AGAINST SERBIA IN 1999
Mitar Kovač
Summary: After breaking up the former SFR Yugoslavia, Germany and
Great Britain, and later also the United States, continued to support
secessionist movements and recognize the independence of the former
Yugoslav republics. In this way, the Serbian ethnical space was broken to a
large extent, „the heritage of AVNOJ`s communism” was recognized and the
victims and suffering of the Serbian people in the First and Second World
Wars, which, in essence, created the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes, that is the Kingdom of Yugoslavia, were degraded. That was not
enough, and Serbia's multi-decade long extermination and breaking down
continued. After 19 years of aggression against FR Yugoslavia and the
perfidious occupation of Kosovo and Metohija, the United Kingdom,
Germany and the United States, through the NATO and EU mechanisms,
after recognizing the fake state of Kosovo in 2008, make everything to force
the Serbian authorities to refrain from dealing with consequences of the
aggression. According to their recommendations, Serbia should renounce
Kosovo and „because of the European perspective and future it should not
deal with this issue anymore”. Serbia should „be co-operative” and should
not oppose the change of the UN Security Council Resolution 1244.
Authorities in Serbia since 2000 have been rushing, trusting the West, and
essentially deceiving the people to lead them in the „bright European
future”, and now the time has come for “realization of the blackmail or the
final agreement”. For a long time, politically and by meas of media the time
for „finding a solution” for Kosovo and Metohija has been prepared, directed
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by Germany and Great Britain, which the people of Serbia do not support. In
this way, all the countries that participated in the aggression against Serbia
are trying to avoid historical and moral responsibility before the international
public, and to attribute to Serbia a collective guilty for losing Kosovo and
Metohija. In addition to the occupation of Kosovo and Metohija, some of the
Western countries, above all the United Kingdom and Germany are doing
everything to break the links between Serbia and Montenegro and the
Republic of Srpska and to prevent any idea on the unification of the Serbian
people and those three countries into a single state.
Key words: NATO, consequences of aggression, FR Yugoslavia, Republic
Serbia, AP Kosovo and Metohija.

ORTHODOX MANAGEMENT
Siniša Borović
Summary: The paper summarizes the historical development of theoretical
and practical approaches to management with critical indication of the
orientation of management towards profit creation as the main driver of the
Western civilization development. The proposal was made that, in the era
when the fourth political theory has been constituted, Orthodox managers,
on the basis of the theory of cultural harmony, should begin with
development of Orthodox management theory. This theory should primarily
be based on Ten God’s Commandments and then also on other Orthodox
church and literary works. The ultimate goal of Orthodox management must
be to create good for all, and not to gain wealth for individuals. To that
effect, the paper also contains the original contribution of the author titled
„Advices for Managers with the Code of Conduct”, which includes brief
recommendations from literature, contents related to management and
recommendations of famous thinkers.
Key words: management, Orthodoxy, humanization of work, leadership,
organizational policy, code of conduct.
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NEW INTERNATIONAL ORDER – THE RISE OF EUROASIA
AND SECURITY CONSEQENCES FOR TRANSATLANTIC
AREA
Jasminka Simić
Summary: On the eve of the commemoration of the thirtieth anniversary of
the fall of the Berlin Wall and the end of the world`s division in blocks, the
re-examination of the post-Cold War era shows the rapid political and
economic development of Asia and the collapse of the unipolar world led by
the United States and emerged from the post-Cold War period. The process
of establishing a new era of multipolarism and multilateralism, embodied in
numerous regional organizations, is under way. On the one hand, there is
already existing West-West cooperation, which is suffering the
consequences of the institutional, financial and migrant crisis in the
European Union and the suspension of negotiations on the Transatlantic
Trade and Investment Partnership from 2013, as an economic aspect of
transatlantic cooperation. In addition, NATO, as the last military bond that
keeps Western allies together, is in the process of returning to its basic
function, which is the protection of the borders of the member states, which
is why the main issue for transatlantic partners is whether the Ukrainian
crisis could endanger the borders of the North-Atlantic area. Decisions from
summits held by NATO in recent years indicate, first, that NATO is ready to
strengthen its defense against Russia (countering hybrid threats and rising
Russian influence on public opinion through social networks and electronic
communications); secondly, that series of the so-called operations outside
the territory of the member states, which were accomplished in the post-Cold
War period, the last one in Afghanistan, have been replaced with operations
to protect the borders of the member states, which was the main goal for
establishing NATO in 1949. On the other side, there are BRICS, Eurasian
Economic Union, CSTO and Shanghai Cooperation Organization, which (in
addition to Asian) institutionalize South-South cooperation. Through the
initiative „One Belt, One Road” launched in 2013, China has made a
breakthrough to the West and European countries in three directions (the
Eurasian land bridge, the Middle East and the naval route from the IndoPacific to the Mediterranean), at the same time providing a response to
security challenges of the Asian neighbors led by the United States and
Japan. The aim of this paper is to research the causes that enabled the
transfer of political, economic and military power from the West to the East
in the post-Cold War period, to compare their power indicators and, on the
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basis of this, to anticipate the emergence of a new international order for the
21st century.
Key words: multipolarity, multilateralism, unipolarity, security,“One Belt,
One Road”.

DAYTON PEACE AGREEMENT, RESOLUTIONS OF THE
UNITED NATIONS AND BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dragiša Jurišić
Summary: Since the end of the war in Bosnia and Herzegovina and the
signing of the Dayton Peace Agreement more than twenty years have passed.
The fact that the war in Bosnia and Herzegovina has stopped is a major
contribution of the Agreement. Although in the after war years a lot of
efforts have been invested in its implementation, certain shortcomings in it
slowly manifested their negative impact on political and social life in Bosnia
and Herzegovina. With the assistance of the High Representatives in Bosnia
and Herzegovina and also the part of the international community, the
Agreement became increasingly subject to the interpretation of the “spirit of
the Agreement”, and pursuant to that, the acceptance of the “letters of the
Agreement” was less and less. Such an approach is especially accepted by
Bosniaks in Bosnia and Herzegovina, but also partly by Croats, while for the
Republic of Srpska, such an interpretation of the Dayton Peace Agreement
represents direct attack on its sovereignty, territorial integrity and also, after
proclamation of Brčko district, on its territorial connectedness. In addition,
the presence of the international forces in Bosnia and Herzegovina as well as
reiterative extensions of the UN Resolution on Bosnia and Herzegovina
create an image of Bosnia and Herzegovina as an “unfinished state”. This
paper once again gives an overview of the security situation in Bosnia and
Herzegovina through the analysis of the Dayton Peace Agreement, the UN
Resolution and their reflections on the security.
Key words: Dayton Peace Agreement, UN Resolution, Bosnia and
Herzegovina, Republic of Srpska, Federation of Bosnia and Herzegovina.
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РЕЗЮМЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСКА
ЮГОСЛАВИИ НА ОТКЛОНЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ
ЭФФЕКТОВ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОЗДНЫХ
СЛЕДСТВИЙ НАТО БОМБАРДИРОВКИ
Бранка Джурович
Вкратце: Современных военных столкновений характеризует
употребление новых видов оружий.Война в Заливе, известна как
Операция пустыня была первой, где войска США официально
употребила ракеты с обедненным ураниумом. Употреблена большая
серия различных ракет с употреблением радиоактивных веществ.
Правное основание найдено в конвенции в ООН, где это не
принадлежитк ядерному оружию, потому что не происходит ядерная
реакция. По своему воздействию это высокотоксичное радиоактивное
оружие низких действий и по Женевскому Протоколу должно быть
запрещенов 1977 году: „запрещается в военных действиях
употребление средств и методов воевания с причиной повреждения и
ненадобного страдания, а так же и средств, вызывающих длинную и
трудную контаминацию окружающей среды.“ Данный Протокол не
подписало почти 150 стран вместе с США. Имея в виду страшные
следствия по здоровье ветеранов в войне в Заливе и их рожденных
детей после той войны, санитарная служба Войски Югославии
подготовила план обеспечения поврежденных и болеющих – на лице
места, транспорта, деконтаминации и диагностики до лечения. Вработе
представлен и протокол наблюдения состояния здоровья сторонников
Войска Югославии, бывающих на контаминированном участке, а так
же и их рожденных детей после 1999 года. В конце даны предлоги
будущих деятельностей для решения проблем обедненного ураниума
на территории Республики Сербии.
Ключевые слова: обедненный ураниум, НАТО агресия, бомбардировка,
состояние здоровья, санитарная служба, Войска Югославии, Сербия,
СР Югославия.
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СЕРБИИ С ТЕРРИТОРИИ КОНТАМИНИРОВАННЫХ
УРАНИУМОМ
Радомир Ковачевич
Вкратце: Боеприпасы с радиоактивыми элементами, т.е. с обедненным
ураниумом пользованы в 1999 г. в НАТО агрессиина СР Югославию,
вызывают очень вредные следствия на здоровье населений
и
окружающую среду Сербии. В работе, данном тексте показана оценка
радиационного
риска,
внутренние
и
внешние
экспозиции
канцерогенных агенсов в организме. Тоже объяснен и механизм
канцерогенный, представлена программа испытаний и способ
выполнения вывода на основании и эвалуации полученных
результатов.
Ключевые слова: онкологические исследования, радиационный риск,
НАТО, СР Югославия, Сербия, агрессия, обедненный ураниум, здоровье
населения, радиоактивная контаминация.

ПИРАЛЕН И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Демонстрация докторской диссертации “Направления
движения полихлорованых бифенила (пиралена) в водах
после НАТО бомбардировки“
Миряня Анджелкович Лукич
Вкратце: НАТО агрессия вызвала большие экологические катастрофы
вoвсем живом мире СР Югославии. Особенно невыгодные химические
загрязнения вызваны бомбардировкой химических оборудований и
резервуара с пираленом. Пирален принадлежит к токсическим,
тератогеным и мутагеным веществам, которы неуклонно загрязняют
воду и почву. В работе показан научный вклад докторской диссертации
Миланы Стоянович-Милосавлевич под заглавием „Направления
движения полихлорованых бифенила (пиралена) в водах после
бомбардировки“, диссертация защищена в 2002 году на Биологическом
факультете Белградского университета.
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Ключевые слова: НАТО агрессия, СР Югославия, пирален,
полихлорованы бифенилы, загрязнение воды, химическая война,
токсические агенсы.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЧЛЕНОВ С ОБЗОРОМ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАТО ЗА
БОМБАРДИРОВКУ СР ЮГОСЛАВИИ В 1999 ГОДУ
Срджан Алексич
Миша Петкович
Вкратце: В данной работе/тексте рассмотрывана гражданскоюридическая ответственность международных организаций и их
государств – членов с теоретического аспекта, а так же и с
практического международного права. Данный вопрос имеет особое
значение на общую и квалифицированную общественность в
Республики Сербии, особый предмет анализа представляет
ответственность НАТО за вред вызван бомбардировкой в 1999 году.
Утверждено, что международные договоры на основании которых
организован НАТО ни одним пуктом не говорят о формировании
международного судебного органа, занимающегося данным вопросом.
Но несуществование данной регулировки о ответственности
международной организации не значит, что она может быть абсолютно
неответственна за вред во время выполнения военных операций.
Систематическими комментариами пунктов договора о основании
НАТО понятно, что дана организациия иее государства-члены, как
субъекты международного права, несут гражданско-юридическую
ответственность за военные действия на территории третьих
государств.
Ключевые
слова:
ответственность,
гражданское
право,
международное право, международные организации, юридическая
регулатива, НАТО агрессия на СР Югославию.
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ЭФФЕКТЫ НАТО АГРЕССИИ НА ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ В
СЕРБИИ
Александр Живанович
Вкратце: В работе анализируется место и роль молодых солдат на
служении регулярного военного срока в обороне свободы и
независимости родины, а также и жертв. Дан счет погибших молодых
во время НАТО агрессии на СР Югославию в 1999 году, а также и
детали гибели. Автор текста через разорение благоустройства и
экономического вреда, начинающего со стороны НАТО к СР
Югославии, сопоставляет связь между последствием действия НАТО
агрессора и униженой занятости молодых в нашей стране.
Ключевые слова: НАТО агрессия, дети, молодые, экономический
ущерб, молодые солдаты.

СИНЕРГИЯ СЛЕДСТВИЙ НАТО АГРЕССИИ НА СР
ЮГОСЛАВИЮ В 1999 ГОДУ
Митар Ковач
Вкратце: После распада бывшей СФР Югославии, страны Германия и
Великобритания, а позже и США
продолжили подержать
сецесионистические движения и признать независимость бывших
югославских республик. Таким способом разбита сербская этническая
территория, признаны „авноевские завоевания коммунизма“ и
обесценены жертвы и страдание сербского народа в Первой и Второй
мировой войне, a коммунизм по своему существу создал Королевство
Сербов, Хорватов и Словенцев, т.е. Королевство Югославии. Это не
было достаточнои потом продолжено десятилетие уничтоженияи
разрыва Сербии. После 19 лет от агрессии на СР Югославию и
оккупации Косова и Метохии, Великобритания, Германия и США
посредством механизма НАТО и ЕС после признания ложного
государства Косово в 2008 году делают все, какбы отвлечь Сербию не
заниматься следствиям агрессии. По их рекомендованиям Сербия
должна воздержаться от Косово и как бы „из-за европейской
перспективы и будущего не занималась данным вопросом“. Сербия
должна „быть кооперативной“ и невозроженной изменениям к
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Резолюции 1244 СБ ОН. Власти в Сербии от 2000 года падали, верили
Западу и обманывали народ, как бы под лозунгом вели его в „светлое
европейское будущее“, а теперь пришла пора „реализации шантажа или
кончательного договора“. Долго политически и публично
подготовлялось данное время „нахождения решения“ за КиМ в
постановке Германии и Великобритании, которых народ в Сербии не
подерживает. Таким способом, все государства, участвующие в
агрессии на Сербию настаивали уклоняться от исторической и
моральной ответственностиот международного общества, а Сербии
желательно приписать коллективную вину для потери КиМ. Наряду с
оккупацией Косово и Метохияне которые государства Запада, как
Великобритания и Германия делают все, как бы покинули связи Сербии
с Черногорией и Республикой Сербской и как бы помешали идею об
объединении сербского народа и эти 3 государства в единственное
государство.
Ключевые слова: НАТО, следствия агрессии,
Республика Сербия, АК Косово и Метохия.

СР

Югославия,

ПРАВОСЛАВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Синиша Борович
Вкратце: В тексте показано историческое развитие теоретического и
практического доступа менеджменту с точки создания прибыля, как
основного инициатора западной цивилизациии. Дан предлог когда
создатся четвертая политическая теория, тогда православные
менеджеры по теории культного согласия начнут креации теории
православного менеджмента. Данная теория обоснована на десяти
Божьих заповедей, а также и на других православных церковных и
литературных дел. Кончательная цель православного менеджмента есть
добро для всех, а не получение богатства поединочке. Работа содержит
и оригинальный вклад автора
под заглавием „Саветник для
руководящих с кодексом поведения“ с короткой рекомендацией из
литературы, содержания из области управления и рекомендация
знаменитых мыслителей.
Ключевые слова: менеджмент, православие, гуманизация работы,
руководство, организационная политика, кодекс поведения.
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НОВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ УСТРОЙСТВО – РАЗВИТИЕ
ЕВРОАЗИИ И БЕЗОПАСНЫЕ СЛЕДСТВИЯ НА
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ясминка Симич
Вкратце: Накануне отмечения тридцатилетия разрыва Берлинской
стены и конца блоковского разделения мира, опять рассмотрение
постхолодновоенной эры, показывает быстрое политическое
и
экономическое развитие Азии и разрушение униполярного мира , под
палкой Соединенных Штатах, возниклого из постхолодновоенноого
периода. Сегодня существует процесс формирования новой эры
многополярности
и
многосторонности,
присуствующего
в
многочисленных региональных организациях. Со одной стороны уже
существуюет Запад-Запад сотрудничество, выносящее следствия
установленных, финансовых и миграционных кризисов в Европейском
союзе и остановления переговоров о Трансатлантическом торговом и
инвестицинном партнерстве из 2013 года, как о экономическом аспекте
трансатлантического сотрудничества. Кроме того, НАТО, как
последняя военная связь, держащая в сборе западных союзников,
находится в процессе возвращения своей главной функции - защита
границ государства членов, из-за чего следует главный вопрос за
трансатлантическое партнерство - может ли украинский кризис
поставить под угрозу границы Северо-атлантической области. Решения
с конференции которых в последние годы провел НАТО указывают:
первое, что НАТО готов окрепнуть оборону от Росии /сопостовление
гибридными угрозами и повышенном влиянии России на
общественность путем общественных сетей и электронных
коммуникаций/; второе, серии, т.н. опперация вне территории
государств –членов введена после Холодной войны, последняя была в
Авганистане, поменяемая опперациями для защиты границ государствчленов, что было главной целью основания НАТО в 1949 году. На
другой стороне были БРИКС, Евроазийскйэкономический союз, ОДКБ
и Шанхайская организация за сотрудничество, которое /кроме
азиятской/ установливают Юг-Юг сотрудничество основано в 2013
году, Китай устроил продвижение к Западу и европейским странам в
три направления /евроазиятский сухопутный мост, Ближний Восток и
морское движение от Индо-Пацифика до Медитерана/ одновременно
давая ответ
на безопасные подозрением азиятских соседов,
предводящих Соединенными Штатами Америки и Японией. Цель
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данной работы исследовать причины, которые в постхолодновоенном
периоде давали возможность трансферу политической, экономической
и военной силы с Запада на Восток, сравнить их индикаторы сили и на
основании того показывает появление нового международного строя за
XXI век.
Ключевые
слова:
многополярность,
многосторонность,
униполярность, безопасность, “Один пояс, один путь“

СОГЛАШЕНИЕ ДЕЙТОНА, РЕЗОЛЮЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ И БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Драгиша Юришич
Вкратце: Отокончания войны в Боснии и Герцеговины и подписания
мирового соглашения Дейтона прошло свыше двадцати лет. Факт, что
война в БиХ остановлена представляет большой доклад к соглашению.
Годами после войны с большим усилием вкладывалось в его
применение, но некоторые недостатки медленно занимали дань в
политической и общественной жизни БиХ. С помощью Высоких
представителей в БиХ и части международного общества, соглашение
являлось предметом толкования „духа соглашения“, а поменьше
принято „слово соглашения“. Данный доступ особенно охвачен в лице
бошняка БиХ, а частью и хорватов, а за Республику Сербскую данное
толковение представляет прямую атаку на ее суверенитет,
территориальный интегритет, цельность вместе с объявлением г. Брчко
за дистрихт. Существование международных сил в БиХ, а также
ипостоянное продолжение Резолюции ОН о БиХ, дают определенную
картину о БиХ как о „ неоконченном государстве“. Данный текст еще
раз дает видение положения безопасности в БиХ посредством анализа
Мирового соглашения Дейтона и Резолюции ОН и их отражение на
данную безопасность.
Ключевые слова: Мировое соглашение Дейтона, Резолюция ОН, Босния
и Герцеговина, Республика Сербская, Федерация БиХ
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