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АГРЕСИЈА СЕВЕРНОАТЛАНТСКЕ АЛИЈАНСЕ (НАТО) НА 

САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ - ЗЛОЧИН БЕЗ КАЗНЕ 
Чедомир Герзић1 

 

Резиме: Непоштовањем Повеље Организације Уједињених нација (ОУН) и основних начела 

међународног права, снаге 19 земаља - чланица НАТО, без одлуке Савета безбедности (СБ) ОУН, 24. 

марта 1999. године, започеле су агресију против Савезне Републике Југославије (СРЈ).  

Могућности НАТО претходно су испитане у бомбардовању Војске Републике Српске, током рата у 

Босни и Херцеговини 1995. године, a саме припреме за агресију трајале су дуго. С обзиром да за почетак 

агресије није добијен мандат УН, стратези НАТО су заобилажењем Повеље УН, проширили члан 51 

исте, са циљем "оправдавања" употребе силе. 

Исценирани догађаји у селу Рачак, одбијање делегације СРЈ да потпише споразум из Рамбујеа и 

Париска конференција, били су пажљиво одабрани потези стратега Пентагона и НАТО, који су 

"отворили пут" за агресију. Лет "Милосрдног анђела" (српска назив за НАТО агресију)  над Савезном 

Републиком Југославијом, а посебно над Србијом и Косовом и Метохијом, оставио је за собом 

застрашујуће дуготрајне последице, велике људске жртве и разарања, загађену природну средину и 

отрове чије ће се погубно дејство по здравље и животе људи дуго испољавати.  

Стварни циљ агресије био је разбијање СРЈ, парчање Републике Србије и увођење новонасталих 

државних целина у интересну сферу Запада. То је подразумевало смену актуелне власти у СРЈ и 

успостављање новог политичког и економског система. Разбијање главних снага Војске Југославије и 

смањење њене моћи до нивоа неспособности за извођење војних операција и стања које неће угрожавати 

планове САД на територији СРЈ и Балкана, био је циљ првог приоритета. 

Посебан циљ у разбијању СРЈ био је (још увек је) настојање САД да се Косово и Метохија осамостали 

као још једна држава Албанаца на Балкану. Крајњи циљ агресије на глобалном нивоу био је проверити 

могућност и модел којим се може обезбедити потпуна доминација и контрола природног богатства (гас, 

нафта, минерали), посебно на просторима који су били ван њене контроле и доминације. 

Кључне речи: агресија, НАТО, злочин, Савезна Република Југославија. 
 

AGGRESSION OF THE NORT ATLANTIC ALLIANCE (NATO) 

AGAINST THE REPUBLIC OF YUGOSLAVIA – A CRIME WITHOUT 

PUNISHMENT 

Summary: In disrespect of the Charter of the United Nations (UN) and the basic principles of international law, 

the forces of 19 NATO member states, without a decision of the UN Security Council, on March 24, 1999, began 

aggression against the Federal Republic of Yugoslavia (FRY). 

            Preparations for the aggression lasted a long time, and NATO's capabilities were previously examined 

in the bombing of the Army of Republika Srpska, during the war in Bosnia and Herzegovina in 1995. Since the 

UN mandate was not obtained for the beginning of the aggression, NATO strategists, by bypassing the UN 

Charter, expanded Article 51 of the same, with the aim of "justifying" the use of force. 

            The fictional events in Racak, the refusal of the FRY delegation to sign the Rambouillet agreement 

and the Paris Conference, were carefully selected moves by Pentagon and NATO strategists, which "opened the 

way" for aggression. The flight of the "Angel of Mercy" over the Federal Republic of Yugoslavia, and especially 

over Serbia and Kosovo and Metohija, left behind frightening long-term consequences, great human casualties 

and destruction, polluted natural environment and poisons whose destructive effect on human health and lives 

will long manifest. 

            The real goal of the aggression was the disintegration of the FRY, the fragmentation of the Republic 

of Serbia and the introduction of the newly formed state units into the sphere of interest of the West. This meant 
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the change of the current government in the FRY and the establishment of a new political and economic system. 

The disintegration of the main forces of the Yugoslav Army and the reduction of its power to the level of 

inability to conduct military operations and conditions that will not jeopardize US plans on the territory of the 

FRY and the Balkans, was the goal of the first priority. 

            A special goal in breaking up the FRY was (and still is) the US effort to make Kosovo and Metohija 

independent as another Albanian state in the Balkans. The ultimate goal of aggression at the global level was to 

test the possibility and model that can ensure complete domination and control of natural resources (gas, oil, 

minerals), especially in areas that were beyond its control of domination. 

 Key words: aggression, NATO, crime, Federal Republic of Yugoslavia. 

 

1. УВОД 

        Основна замисао за реализацију циљева агресије, била је да се масовним 

ударима авијације и крстарећим ракетама за два до три дана (по начелима "блиц-

крига") онеспособи и разбије Војска Савезне Републике Југославије и створе 

предуслови за следећи корак - остварење политичког циља. Са почетком НАТО удара 

из ваздушног простора, планирана је масовна оружана побуна Албанаца у окриљу 

терористичке тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК).         

         Удари са дистанце, са раздаљине на којој наше снаге као бранилац нису могле 

значајније да се супроставе, софистицирани нападни системи и врло разорна оружја, 

скоро потпуно су имобилисали наш систем противваздухопловне одбране.  

          Агресија је трајала 78 дана, са вишеструким повећањем почетно ангажованих 

снага. Коришћењем забрањених и оружја високе разорне моћи, СРЈ нанети су огромна 

штета и велика разарања.  

          Цивили и цивилни објекти су највеће жртве агресије. Једини могућ модел наше 

одбране био је избегавање удара, тј. његова фрагментација уз примену различитих 

тактичких поступака и мера (обмањивање, маскирање и маневар у простору). 

Креативност и предузимљивост наших људи, посебно у систему противваздухопловне 

одбране, знатно су умањили губитке. Наша војска спречила је насилно довођење НАТО 

снага на територију СРЈ и обезбедила усвајање Резолуције 1244 Уједињених нација. 

 

 

2.  ПРИПРЕМЕ ЗА АГРЕСИЈУ СЕВЕРНОАТЛАНТСКЕ АЛИЈАНСЕ НА  

     САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ  

 

         Истовремено са изазивањем и интензивирањем кризе на Косову и Метохији, 

НАТО је почео планирање и припрему снага за ваздухопловну операцију, укључујући и 

листу будућих циљева на целој територији СРЈ, као и снага за евентуалну копнену 

операцију.  

          Планирање операције НАТО против СРЈ завршено је до краја августа 1998. 

године, по следећем:   
 

Табела 1- Поступак доношења одлуке руководства НАТО за примену војне силе против СРЈ 

1998. година 

              11. јун   

 НАТО донео решење о 

 почетку планирања војне    

 операције ради 

                  24. јун  

Командовање НАТО дало је 

на разматрање Сталном 

Савету НАТО припремни 

               12. август  

Завршена је разрада плана 

војне операције НАТО  

''Савезничка снага''.  
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разрешења   

 косовског конфликта 

план за примену војне силе  

   

Разматрана је и одобрена 

од стране Сталног Савета 

НАТО              

              13. октобар  

Донешено је политичко 

решење о примени ОС 

НАТО ради наношења 

удара по СРЈ  

    

        5. октобар - децембар  

Одложена је примена 

плана. Реализована је 

операција  

''Орловско око'' ради 

надгледања ситауције на 

КиМ  

   

               13. новембар  

Утврђен је план за 

стварање снага  за 

обезбеђење безбедности - 

мисија ОЕБС на КиМ 

1999. година 

           3. фебруар (Д-50) 

Донето је решење о 

повећању броја људи у 

саставу мисије ОЕБС на 

КиМ.                                                       

              23. март (Д-1)  

Донето коначно  решење о 

примени војне силе НАТО  

                                     

      24. март (Ч-10ч - Ч-8ч)  

Дата наредба за примену 

војне силе НАТО 

        

          До почетка агресије на СРЈ, НАТО је у непосредом окружењу груписао јаке 

ваздухопловне и поморске снаге. Довођење националних контингената чланица НАТО 

у Македонију и Албанију било је комбиновано: ваздушним транспортом до аеродрома 

и поморским путевима до грчких и албанских лука, а затим железничким и друмским 

транспортом до места размештаја.  

          Снаге ангажоване у Верификационој мисији ОЕБС-а на Косову и Метохији 

почетком марта 1999. године почеле су са интензивним увежбавањем радњи и 

поступака планског и организованог повлачења са Косова и Метохије. 

          Супротно стварним циљевима агресије, НАТО је као тобожњи циљ због којег 

је извршена агресија на СРЈ прогласио "спречавање хуманитарне катастрофе". 

Проглашени циљ био је само маска за светску јавност. Хуманитарна катастрофа, ако је 

и постојала није се могла спречити, па чак ни умањити, већ напротив, повећати 

дејством из ваздушног простора. 

           Непријатељ је располагао изузетно прецизним подацима о локацијима 

елемената војне и цивилне инфраструктуре, што указује на то да се дуго и свестрано 

припремао за ударе из ваздушног простора. Сви стационарни циљеви су унапред 

лоцирани, снимљени и меморисани. За то су коришћени сателити, глобални позициони 

системи (ГПС), извиђачка авијација и авијација за електронско извиђање, агентура и 

беспилотне летелице. 

          На захтев НАТО-а и САД-а, парламенти влада свих суседних земаља СРЈ-е 

дали су сагласност за коришћење ваздушног простора, ваздухопловних база и 

поморских лука за потребе ваздухопловних и копнених снага НАТО-а. Оваквим 

односом суседа, обезбеђени су услови за напад на СРЈ са кружне основице. Овакво 

поступање, према Резолуцији Генералне Скупштине ОУН од 4. децембра 1974. године, 

сврстало је све наше суседе у агресоре на СРЈ.  
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3. АГРЕСИЈА НАТО НА САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ  

          Савет НАТО-а је 22. марта 1999. године донео политичку одлуку за оружану 

агресију из ваздушног простора на СРЈ и пренео овлашћење генералном секретару 

НАТО-а Хавијеру Солани да изда наређење за почетак ваздухопловне операције. У 

вечерњим сатима 23. марта 1999. године, Хавијер Солана је пренео овлашћење 

генералу Веслију Кларку, врховном команданту НАТО снага за Европу, да изда 

извршно наређење за почетак ваздухопловне операције. Уз претходну сагласност врха 

америчке команде, Весли Кларк је око 17.30 сати 24. марта 1999. године, наредио 

почетак ваздухопловне операције НАТО-а. 

          За агресију на СРЈ ваздухопловне снаге НАТО биле су распоређене на 

територији 12 држава у 59 база. Најбројније снаге биле су распоређене на територији 

Италије (59%). Морнаричка (палубна) авијација базирала је на америчком носачу 

авиона "Ентерпрајз", носачу хеликоптера "Наса" и француском носачу авиона "Фош" 

распоређеним у Јонском и Јадранском мору.  

           У операцији на територији СРЈ ваздухопловне снаге ангажовало је 13 земаља 

(САД, Француска, Велика Британија, Холандија, Канада, Немачка, Белгија, Шпанија, 

Турска, Италија, Данска, Норвешка и Португалија). Три земље, тада чланице НАТО-а, 

(Грчка, Исланд и Луксембург) нису ангажовале своје снаге. Грчка се пре почетка 

агресије изјаснила да неће ставити вето на евентуалну агресију. Одлучила је да 

припадници њених оружаних снага не учествују у агресији.      

Планирање копнене операције НАТО извршено је половином априла 1999. године, 

по следећем:  
Табела 2 - План копнене операције НАТО на СРЈ 

I   ВАРИЈАНТА       КОПНЕНА ОПЕРАЦИЈА НА 

ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ КиМ 

30.000 - 36.000 војника 

7 - 10 дана - оперативни 

II  ВАРИЈАНТА   КОПНЕНА ОПЕРАЦИЈА НА 

ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ КиМ 

60.000 војника 

14 - 18 дана - оперативни 

III  ВАРИЈАНТА   КОПНЕНА ОПЕРАЦИЈА НА 

ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ СРЈ 

160.000 - 200.000 војника 

 6 - 12 недеља - оперативни 

                                    

       Оружана агресија на СРЈ изведена под шифрованим називом "Савезничка снага" 

представљала је наставак сведимензионалне агресије која се против српског народа и 

државе спроводила последњих 20 година XX века. Извршена је без мандата СБ ОУН.    

        Агресијом су прекршене све норме међународног права и односа 

успостављених Повељом УН, Хелсиншким документом из 1975. године, Женевском 

конвенцијом из 1949. и допунским протоколом из 1977. године. Прекршене су и 

одредбе основног акта Северноатлантског савеза из 1949. године, којим се НАТО 

дефинише као одбрамбени војни савез. У суштини овакво понашање био је један од 

битних циљева агресије на планетарном нивоу. Требало је извршити негацију СБ ОУН 

и других међународних институција, при спровођењу операција војне принуде над 

независним државама, на путу губитка независности и суверенитета.  

         Припреме јединица Војске Србије за одбрану отпочеле су почетком фебруара 

1999. године, а интензивиране су после завршетка прве рунде преговора за мирно 

разрешење косметске кризе у Рамбујеу. У основи су имале за циљ да смање 
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инфериорност наших система оружја, што више истренира људство и побољша 

припремљеност територије за извођење борбених дејстава.  

        У функцији остварења циљева, пре свега минималног губитка у људству, челни 

људи у Војсци Савезне Републике Југославије схватили су, а целокупно људство 

прихватило, да применом посебних мера и поступака у припреми за одбрану и 

извођење борбених дејстава, морају бити врло креативни и да применом ратног 

лукавства морају надмудрити непријатеља. Постављени су неки принципи припреме и 

вођења борбе: маневар, маскирање, обмањивање, креативност, дисперзија снага и 

средстава на широком простору. Врло вешто су маскирана сва средства ратне технике, 

али и аеродроми и други велики површински објекти. Заштитним маскирним 

прекривачима мењана је слика појединих објеката од посебног значења (командна 

места и центри везе) што је имало изузетног успеха у борби против крстарећих ракета. 

Обмањивање агресора, као и маневар, имало је битан утицај на смањење губитака 

људства и ратне технике.       

        Укупни војнички губици у људству и борбеној техници Војске СРЈ, за време 

свих 78 дана ратовања износили су према светски признатим критеријумима, тачно 

онолико колико је предвиђено да буду за само један дан рата. 

         Највећа ратна добит је то што је Војска СРЈ својом борбом спречила насилно 

довођење НАТО снага на територију СРЈ и обезбедила повољне услове нашој 

дипломатији за усвајање Резолуције 1244 СБ ОУН којом је решење косметске кризе 

враћено у надлежност УН, а САД натеране да прихвате надлежности ОУН, које је пре 

почетка агресије у потпуности игнорисала и одбацила. 

4. ЗЛОЧИН БЕЗ КАЗНЕ 

       Међународни суд правде у Хагу се децембра 2004. огласио ненадлежним за 

тужбу коју је СРЈ поднела против осам земаља НАТО због геноцида и нелегалне 

употребе силе током бомбардовања 1999. године. По тврдњи тог суда, СРЈ није била 

правна наследница СФРЈ (у Конвенцији о геноциду и статуту Међународног суда 

правде), па је тужба одбијена због ненадлежности, односно зато што СРЈ није била 

чланица ОУН. 

        Иако је прошло више од две деценије од те велике трагедије, ожиљци су 

итекако видљиви и још увек свежи на сваком кораку. Присуство рушевина на 

десетинама локација и места, тешке психичке трауме и психичке последице код дела 

становништва, говоре више од речи.   

        Бомбардовање осиромашеним уранијумом изазвало је за протекле две деценије 

оболевање хиљада људи, жена и деце од најтежих облика карцинома и других тумора и 

тешких болести. По прогнозама компетентних домаћих и страних медицинских 

стручњака, оболевања од карцинома ће се наставити, развијати и јачати наредних 

деценија. 

          Бездушна, сурова и нелегална агресија НАТО до данас је некажњена и 

Република Србија је дужна да због својих грађана поднесе нову тужбу суду и тражи 

осуду оних који су агресију организовали и извршили, као и надокнаду штете која је 

толико велика, да је скоро немерљива. Српска држава има моралну обавезу да то учини, 

а пошто најстрашнији злочини никада не застаревају, нема никаквих етичких ни других 

правних или организационих препрека да се донесе одлука и поново подигне тужба. 
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          То треба да уради тим одговорних и стручних лица. У заштити интереса својих 

грађана, Република Србија треба да ангажује најбоље правнике које има, без обзира 

колико може да кошта и траје. Грађани Републике Србије не опраштају, не заборављају 

трауме, штету, понижења, изгубљене животе најближих и оштећено здравље, јер су 

трпели нечовечанску зликовачку тортуру НАТО. 

          Задовољење правде, осуда и заслужена казна за незаконите поступке агресора 

и надокнада за изгубљене животе, за тешке инвалидности и друге причињене штете 

које износе десетине милијарди евра, су онај минимум који би грађани Републике 

Србије требало да добију. 

          Не смеју се амнестијом и заборавом  опраштати злочини, јер се као што нас 

учи историја и искуство, они у још горем облику могу понављати.  

5. ЗАКЉУЧАК 

        НАТО агресија на СРЈ 1999. године, био је неравноправан сукоб у којем је 

оружана борба започета и завршена ваздухопловном операцијом снажно подржаном из 

космоса. Конфликт је по свом концепту био ваздушно-космичка операција изведена 

ударима са дистанце, без употребе копнених снага, уз сталну претњу да ће до исте 

доћи.   

        Оружана агресија НАТО на Савезну Републику Југославију почела је 24. марта 

1999. године, а завршена је 10. јуна 1999. године. Трајала је 78 дана, уместо 2-3 како је 

почетним планом НАТО-а планирано. Исте вечери Савет безбедности ОУН усвојио је 

резолуцију 1244 о Косову и Метохији. Претходног дана (9. јуна) у Куманову је 

потписан Војнотехнички споразум између представника СРЈ и званичника НАТО-а, 

који су наступили у име организације ОУН.  

         У агресији је употребљена широка лепеза вођених и класичних убојних 

средстава, укључујући и она последње генерације, која припадају универзалном оружју 

за директне нападе. Оружја ове врсте су врло велике прецизности (вођена ласерски, 

телевизијски, термовизијски и применом глобалних позиционих система - ГПС), велике 

разорне моћи, са могућношћу употребе ноћу и у сложеним метеоролошким условима. 

         Уз употребу најсавременијих војних летелица и најопаснијих оружја за масовно 

убијање и уништавање, живот је изгубило око 3.000 лица, а колико ће их изгубити 

здравље и живот од последица нуклеарног, хемијског, биолошког и радиоактивног 

оружја - не може се ни претпоставити.  

         Због извршене агресије, уз употребу најопаснијег оружја за масовно 

уништавање, катастрофално је загађена животна средина, пре свега у Републици 

Србији, а  нису поштеђене ни земље у окружењу (Црна Гора, Босна и Херцеговина), па 

и шире. Одбачени уранијум на простору Републике Србије и Републике Српске 

вековима ће представљати претњу по животе живих бића и њихов опстанак на овим 

просторима.  

         НАТО агресија на СРЈ представљала је међународно противзаконит акт насиља 

на једну малу, тада неразвијену земљу, који су подржале државе чланице НАТО 

алијансе. У односу на међународно и хуманитарно право, агресор је починио злочин 

против мира и цивилног становништва, за који још није одговарао. Република Србија 

очекује правичну пресуду за агресоре и злочинце. 
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