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Резиме: Предмет рада јесте анализа еколошких последица након бомбардовања СР Југославије 1999. 

године и утицаја који је бомбардовање оставило на здравље људи. Циљ рада јесте да се скрене пажња на 

еколошку катастрофу која је изазвана агресијом НАТО алијансе. Аутор посебно истиче далекосежне 

последице које је бомбардовање оставило на живи свет и неопходност да се научно процени садашње 

стање животне средине. У раду доминирају две врсте истраживања: еколошке последице бомбардовања и 

утицај на здравље људи. Чињеница је да рат за собом оставља жртве, велике економске и 

инфраструктурне губитке, чију је размеру могуће донекле израчунати и проценити. Међутим, последице 

које остају по екосистем и здравље људи се тек у потпуности осећају током периода који следи. Сама 

НАТО агресија на СРЈ била је веома штетна по животну средину и здравље људи, обзиром да је 

бомбардовање довело до пада квалитета ваздуха, контаминираности земљишта радиоактивним и 

хемијским отровним материјама, представљајући једну од највећих катастрофа XX века. 

Кључне речи: НАТО бомбардовање, СРЈ, еколошки систем, здравље људи, утицај, осиромашени 

уранијум, екоцид 

 

THE IMPACT OF NATO BOMBING OF FRY ON THE ECOLOGICAL 

SYSTEM AND HUMAN HEALTH  

Abstract: The subject of this paper is the analysis of the ecological consequences after the bombing of FR 

Yugoslavia in 1999 and the impact that the bombing left on human health. The aim of this paper is to draw 

attention to the environmental catastrophe caused by the aggression of the NATO alliance. The author especially 

emphasizes the far-reaching consequences that the bombing left on the living world and the necessity to 

scientifically assess the current state of the environment. The paper is dominated by two types of research: the 

environmental consequences of bombing and the impact on human health. The fact is that the war leaves behind 

victims, great economic and infrastructural losses, whose ratio can be calculated and estimated to some extent. 

However, the consequences that remain for the ecosystem and human health are only fully felt during the period 

that follows. The NATO aggression on the FRY itself was very harmful to the environment and human health, 

since the bombing led to a drop in air quality, contamination of the land with radioactive and chemically toxic 

substances, representing one of the greatest catastrophes of the 20th century. 
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1. УВОД  

Од како је света и века, људи долазе у конфликте. Када говоримо о феномену рата, 

најчешће је то у контексту демографске, политичке, економске, па и психолошке 

појаве. Циљ бомбардовања СР Југославије 1999. године, као и већине ратова у 

историји, био је владавина и наметање силе јачег према слабијем. Међутим, сваки рат је 

и еколошка појава која угрожава људско друштво и његов опстанак на земљи. Из 

аспекта екологије (oikos – дом, домаћинство и logos – наука, изучавање), као науке о 

животној средини, рат је начин разарања и уништавања људи, добара и природне 

средине.  

Са ове временске дистанце, двадесет и једну годину након бомбардовања СР 

Југославије, требало би да поседујемо све информације о његовим последицама у 
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погледу људских и материјалних губитака, али и о еколошким последицама о којима се 

и дан-данас спекулише. Тачан број погинулих и рањених никада није утврђен. Сматра 

се да је погинуло или нестало око 35.000 људи, од чега осамдесет деветоро деце и 1.032 

припадника Војске Југославије и МУП-а. Број рањених вишеструко је већи и креће се 

између десет хиљада и 12.500 људи [1]. Током 78 дана бомбардовања уништено је или 

оштећено 25.000 стамбених објеката, 78 индустријских локација, 42 енергетска објекта 

(рафинерије, складишта горива, трафостанице), 66 друмских и железничких мостова, 32 

пољопривредна комплекса, 23 железничке пруге и станице, 8 аеродрома, бројне 

болнице, здравствени центри, јавне зграде и други објекти [2].  

Агресијом НАТО-а на СР Југославију, поред великих људских и економских 

губитака, погоршана је и еколошка ситуација – на локалном, регионалном, као и на 

међународном нивоу. Такође, последичне су и промене климе у СРЈ. Бомбардовање је 

имало карактеристике еколошког рата, будући да је изазвало угрожавање 

биодиверзитета (грч. bios – живот и лат. diversus – различит; биодиверзитет – биолошка 

разноврсност)  и природне животне средине. Велика количина опасних материја знатно 

су угрозиле биодиверзитет и животну средину, те су утицале на слабљење озонског 

омотача, стварање ефекта стаклене баште, појаве киселих киша и промену климе. Све 

то погоршало je здравствено стање становника наше земље, а жртава је из године у 

годину све више.    

 

2. ОПЕРАЦИЈА (НЕ)МИЛОСРДНИ АНЂЕО 

 Званични назив НАТО операције јесте Operation Allied Force (Савезничка сила), 

у САД – Operation Noble Anvil (операција Племенити наковањ). Поред тог назива, у 

медијима се усталио и назив Милосрдни анђео. Према неким изворима, наводно је 

тадашњи кинески председник Ђианг Цемин, током посете Италији, у марту 1999. 

године, погрешно изговорио назив операције. Тако је, уместо Operation Noble Anvil 

(операција Племенити наковањ) рекао Operation Noble Angel (операција Племенити 

анђео). Постоји и теорија да се порекло назива доводи у везу са именом британског 

конвоја, који је у априлу 1998. године посетио Космет. Мисија је у медијима названа 

Операција анђео, од британског оригинала Operation Angelʼ s mission of mercy [3].  Било 

како било, поменута „мисија” била је све само не „племенита”, нити „милосрдна”. То је 

био хладнокрвни напад на СР Југославију, већ исцрпљену од ратова насталих распадом 

некадашње СФРЈ. 

 Формални разлог за напад, као и у већини војних операција НАТО-а у свету, 

замаскиран је у спречавање наводне хуманитарне катастрофе на Косову. Случај Рачак 

био је прекретница која је послужила као реторички аргумент усмерен против СР 

Југославије и као „легално покриће за почетак рата” (НАТО интервенције против СРЈ). 

Непосредно пре бомбардовања СР Југославије марта 1999. године, медији из западних 

земаља цензурисали су одређене податке и чињенице, бавили су се манипулацијама и 

дезинформацијама, скривајући истинитост догађаја, што је онемогућавало слободу 

информисања и изношење истинитих информација. Ширећи лажне информације, 

њихов задатак је био да убеде светску јавност да је рат основан и да је његов циљ 

очување људских и националних права [1]. 

Ваздушни напади на војне циљеве у СР Југославији отпочели су 24. марта 1999. 

године, у 19:45 часова, а касније су се проширили и на привредне и цивилне објекте. 

Прве ракете пале су на војне циљеве у Батајници. У нападима који су континуирано 

трајали 78 дана, тешко су оштећени инфраструктура, привредни објекти, школе, 
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здравствене установе, медијске куће, као и споменици културе и верски објекти. СР 

Југославија проценила је да се штета креће од тридесет до сто милијарди америчких 

долара. Агресија је окончана 9. јуна 1999. године, потписивањем војно-техничког 

споразума у Куманову (Македонија). Три дана након тога, југословенске снаге почеле 

су да се повлаче са Косова и Метохије. Прекид бомбардовања издао је генерални 

секретар НАТО-а 10. јуна 1999. године, када су пали последњи пројектили на подручју 

села Коколеч (у 13.30 минута). Истог дана, Сaвет безбедности УН усвојио је Резолуцију 

1244, према којој је у мисију на КиМ послато 37.200 УН војника из 36 земаља. Њихов 

задатак био је да „чувају мир и осигурају безбедно окружење и повратак избеглица до 

постизања трајног решења” [1]. 

У првој фази, листу циљева за ратне нападе планирао је и одредио Савет НАТО-а, а 

касније ову улогу преузели су лидери појединих држава-чланица. За ову „мисију” 

одређене су и знатна снаге претежно ратног ваздухопловства, 464 авиона (330 борбених 

и 134 помоћних). Са бродова и подморница у Средоземљу, поморске авијације, 

предвиђено је лансирање 450 крстарећих ракета, а све то пратила су и „средства 

космичке технологије” (шпијунски сателити за комуникацију и навођење).  Током рата, 

често употребљаван израз био је „Колатерална штета”. Реч је о последицама насталим 

стицајем околности, а не као главни циљ. Израз је настао управо у америчкој војсци и 

често се користи у објашњавању неке штете настале војном акцијом. У случају 

бомбардовања СРЈ поменути израз односио се на неселектовано и прецизно гађање 

цивилних објеката, људства и седам пута већи број цивилних жртава у поређењу са 

војним жртвама. 

 

3. СРБИЈА КАО МИНИ-ХИРОШИМА 

Хирошима је знак симболичне промене, не само због масакра који је проузроковала 

атомска бомба, него зато што Запад – уместо да се покаје – сматра ту акцију, према 

речима Ирца Дезмонда Фенела „виртуозном (скратила је рат и спасила животе војника), 

док се Европа прећутно сагласила са тим”.  Како наводи Костанцо Преве, „историјски 

проблем је у томе што је Хирошима стварна, али је филозофски проблем то што је 

Хирошима била оправдана и одобрена, дакле имплицитно предлог који би се могао 

поновити у будућности” [4].  Сличан проблем је и са бомбардовањем Југославије, које 

је у западним медијима било потпуно оправдано. Податак који је сад већ познат 

јавности јесте да је током агресије НАТО-а коришћена муниција са осиромашеним 

уранијумом. Употреба запаљиве муниције са осиромашеним уранијумом 238 вид је 

вођења „радиолошког, нуклеарног” рата са свим његовим последицама по живи свет 

наше земље [5]. Бомбардовање у току агресије НАТО алијансе изазвало је пожаре на 

хемијским постројењима, резервоарима са нафтом и рафинеријама. Продукти 

сагоревања изузетно су отровни и имају особине бојних отрова, као што је фозген или 

хлороводоник. Поред овог, ослобађају се гасовити оксиди угљеника, азота и цијано-

једињења, као и велика количина чађи. Тако је вођен хемијски рат против СР 

Југославије. Приликом сагоревања, а посебно детонације енергетских материјала 

експлозива и барута неконтролисано се ослобађа велика количина гасова. Они су 

продукти сагоревања и детонације. Имајући у виду то што је на СР Југославију бачено 

преко 40.000 тона разних разорних пројектила, бомби и ракета, ослобођена количина 

гасова на релативно малом простору јесте огромна и веома штетна.  

Осиромашени уранију има и хемијску и радиолошку токсичност. Међутим, државе 

које га користе као муницију одбијају да прихвате ту чињеницу. Они налазе оправдање 
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у томе што осиромашени уранијум у поређењу са природним уранијумом, има смањење 

43% у алфа активности. Такође, проблем је и у томе што ни међународно право није 

дефинисало употребу овог оружја нити га је изричито забранило. Познато је да су 

научници САД још 1954. године тражили стално складиште нуклеарног отпада, али 

ниједна држава није хтела да депонује тај отпад. Званично, муниција са осиромашеним 

уранијумом употребљена је први пут у Заливском рату 1991. године. Када пројектили 

осиромашеног уранијума експлодирају у додиру са циљем, они развијају температуру 

од 3.400 степени. Аеросолне честице уранијума контаминирају околину, а могу се 

унети у организам удисањем или храном, изазивајући оштећења краткотрајног или 

дуготрајног карактера. У зависности од метеоролошких услова, ове честице могу се 

преносити до 40 km [1]. Према неким истраживањима у Кувајту, ове честице 

детектоване су у ваздуху чак две године после рата. Такође, током бомбардовања СР 

Југославије и након њега, радијација се није осетила само искључиво на подручју наше 

земље, него је она прелазила границу. Тако је велико распростирање радијације 

регистровано на подручју Грчке, увек када је ветар дувао из правца КиМ. Исте промене 

приметиле су и друге земље, попут Македоније и Бугарске. Будући да у региону Србије 

дувају најчешће северозападни ветрови, то значи да загађење иде од Србије ка 

Мађарској, Немачкој, Хрватској и БиХ и Републици Српској, или ка Албанији, 

Македонији и Грчкој. Докторка Мирјана Анђелковић Лукић наводи да је Светска 

здравствена организација, под притиском САД, лажирала извештај Уједињених Нација, 

и да није навела да је оружје којим је бомбардован народ у СРЈ 1999. године – 

канцерогено. Грци и Бугари су у мају и јуну 1999. године слали извештаје који су 

наводили да је зрачење код њих тридесет пута увећано у односу на природни фон, што 

је доказ да су тоне радиоактивног отпада расејане по читавом простору Балканског 

полуострва [5].   

Повећана радиоактивност забележена је на локалитетима „Пљачковица”, северно од 

Врања, „Боровац” (две локације), јужно од Бујановца, „Череновац” (две локације), 

југозападно од Бујановца, „Братоселце”, североисточно од Прешева и „Рељан”, источно 

од Прешева у Србији, односно локалитет “Арза” на полуострву Луштица у Црној Гори, 

у близини плаже „Жањице”.  Са друге стране, најинтензивнија дејства овом муницијом 

била су у областима око Призрена, Ђаковице, Дечана, Урошевца и Ђураковца. На 

неким локацијама, као што је Пљачковица, забележена је 1.100 пута већа 

радиоактивност од природне [6].  Командант НАТО снага Џорџ Робертсон (George 

Robertson) изјавио је да је на Космету гађано 112 циљева, док је ван овог подручја било 

89 циљева. Будући да је познато да је на појединачним локацијама које су гађане пало 

између 15 и 396 килограма осиромашеног уранијума, може се закључити да је на 

територију СР Југославије тада бачено између нешто више од три тоне овог елемента, 

или максимално близу 80 тона. Ради поређења, у Персијском заливу 1991. године 

бачено је од 300 до 800 тона ове муниције. Јапански професор др Казуки Нагасаки 

израчунао је да је 800 тона осиромашеног уранијума атомски еквивалент 83.000 бомби 

бачених на Нагасаки. Према подацима „Друштва за борбу против рака Србије”, на југ 

Србије бачено је 15 тона, а на Космет 100 тона осиромашеног уранијума [7].   
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4. УТИЦАЈ НАТО БОМБАРДОВАЊА СРЈ НА ЕКОЛОШКИ СИСТЕМ И ЗДРАВЉЕ 

ЉУДИ 

 

4.1. Еколошке последице 

Свака војна активност има мање-више негативне последице на животну средину у 

којој се одвија. Бомбардовање током 1999. године јесте вид еколошког рата. Тешко је 

дати прецизну дефиницију еколошког ратовања, којом бисмо направили дистинкцију са 

термином „класичног” ратовања. Покушај дефинисања поменутог проблема направљен 

је Конвенцијом Уједињених нација, која је потписана 1977. године у Женеви. Према тој 

конвенцији, забрањује се коришћење сваке технике и поступка којим би се намерно 

манипулисало природним процесима, као што су динамика и структура Земље, 

укључујући њене биоте (хидросферу, литосферу, атмосферу), а који би имали за 

последицу земљотресе, огромне валове плиме, поремећај еколошке равнотеже, 

поремећај климатских прилика, океанске струје, итд. Еколошки рат јесте уништавање 

екосистема (флоре и фауне) одређеног подручја, хемијским или биолошким 

средствима. Термин „екоцид” је новијег датума и изведен је према термину „геноцид”, 

који представља масовно (планирано) убијање људи, односно етничких скупина. Појам 

„екоцид” изведен је од грчке речи oikos – кућа, станиште, пребивалиште и латинске 

речи occidere – убијати, уништавати [8]. Досадашња искуства из ратова показују да су у 

подручјима захваћеним ратом озбиљно нарушени ваздушна средина (атмосфера), 

водена средина(хидросфера), земљиште (литосфера) и екосистем.     

Према речима др Мирјане Анђелковић Лукић, пре НАТО бомбардовања, Србија је 

била једна од најчистијих зелених оаза Европе [5]. Наравно, и тада су у њој постојале 

одређене црне тачке, али је већим делом била чиста средина са могућношћу 

производње здраве хране. Након бомбардовања, остале су загађене велике површине 

око индустријских зона, као што су Панчево, Нови Сад, Крагујевац, Београд, као и 

друга места широм Србије у којима су бомбе НАТО алијансе погађале нафтне 

резервоаре, електричне трансформаторе, резервоаре са хемијским једињењима која су 

била сировине за хемијску индустрију, као што су разне органске и неорганске 

киселине, мономери за производњу пластичних маса, жива и живина једињења, 

сировине за производњу пестицида и фунгицида. Намерним бомбардовањем ових 

резервоара, НАТО алијанса Србији је нанела огромне штете по њен екосистем. 

Тако је рецимо подручје националног парка Фрушка гора једно од најинтензивније 

бомбардованих простора у Србији, где се сручило 300–500 разорних бомби, два 

контејнера касетних бомби, а евидентирано је чак 103 дубока кратера. Наравно, све то 

је проузроковало озбиљне промене екосистема Фрушке горе и ширег подручја [9]. 

Муниција са осиромашеним ураном највише се користила на Космету, што је врло 

подмукло, јер се на тој територији налазе изворишта река које су притоке Западне и 

Јужне Мораве, чиме је агресор дугорочно загадио наше водотокове преко Велике 

Мораве све до Саве и Дунава, дакле кроз целу Србију. То је пример геноцида и 

радиолошког рата против наше земље. Сва коришћена муниција са осиромашеним 

ураном на нашим просторима је америчког порекла, а нека новија сазнања указују да су 

се производње муниције са осиромашеним ураном, већих калибара, (120 mm), латили и 

Французи. И они имају огромне количине радиоактивног отпада. 

 У Србији постоји више станишта која су заштићена на нивоу Европе. Поред 

поменутог националног парка Фрушка гора, ту су и планина Тара, Златибор, 

Делиблатска пешчара, која је редак ендемски пример пустиње у Европи. На овим 
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подручјима, али не само на њима, живе ретке врсте птица, животиња и биљака, којима 

је претило нестајање за време агресије. Будући да сваки рат својим деструктивним 

деловањем нарушава човекову средину и природна станишта биљака и животиња, тако 

је и бомбардовање оштетило наше чисте еколошке системе и нарушило равнотежу која 

се годинама и годинама успостављала. Посебно су осетљива водена станишта и шуме, 

јер оне реагују на свако загађење тако што умиру. На њиховом месту израстају друге, 

простије заједнице дрвећа, а оне које су нестале, никад се више не обнављају. 

 

Слика 1 –  Тачке највећег загађења осиромашеним уранијумом 

 

 Први део штетних материја које је пало на нашу територију оштетило је озонски 

омотач. Пожари настали током бомбардовања били су праћени експлозијама, чиме је 

загађен ваздух продуктима сагоревања. Такође, за 78 дана напада, било је 36.219 налета 

авиона, и то на висинама између 10–15 km, где се налази озонски омотач. Грчка 

национална метеоролошка станица, још за време бомбардовања, објавила је да се на 

простору изнад СРЈ појавила озонска рупа, која се, током лета, проширила и на Грчку 

територију. Велика количина ослобођеног угљен-диоксида и угљеника у атмосфери, 

после бомбардерских акција произвела је ефекат локалног загревања уз поремећај 

микроклиме. Све заједно, изазвало је ефекат тзв. стаклене баште. Ослобођени азотни 

оксид, уз утицај УВ зрачења, реагује сa кисеоником стварајући озон, који – у нижим 

слојевима атмосфере – делује као јако оксидационо средство. Реакција на поменуте 

хемијске процесе јесте појава киселих киша, које мењају квалитет земљишта. Такође, 

познато је да су у лето 1999. године забележене изузетно високе температуре ваздуха, 

уз појаву градоносних облака и олујних ветрова [1].  

Други део штетних материја загадио је земљиште, док је трећи део, изливајући се у 

земљиште, доспео у водотокове. Тако је, рецимо, Дунав био озбиљно загађен одмах 

након ваздушних напада због цурења сирове нафте и нафтних производа кроз 

рафинеријски сабирни канал за отпадну воду. У оквиру Дунавске теренске мисије, у 

сарадњи сa Међународном комисијом за заштиту реке Дунав (ICRDR) Мешовита радна 

група за Балкан анализирала је првенствено узорке речне воде, седиментације са обале 

и дна, шкољки и других бескичмењака, као и узорка узводно и низводно од 

индустријских постројења [9]. 
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Извештај УНЕП-а (UN Environment Programme – програм Уједињених нација за 

заштиту животне средине) прогласио је Бор, Крагујевац, Врање, Панчево и Нови Сад 

еколошким црним тачкама у Европи. Такође, познато је и то да се након 1999. године 

на подручју 40 km удаљеном од Бујановца, рађала стока са дегенеративним променама, 

да су овце биле анемичне, а позната је и појава миша са репом веверице. Такође, 

познати су и случајеви јагњади са осам ногу и два пара ушију (Прешево), или телади са 

две главе. Становници насеља на линији са Косовом виђали су потпуно непознате врсте 

животиња. У годинама након бомбардовања, ветеринари су упозоравали и на пораст 

леукемије код оваца, говеда и коња. Ловачки савез Србије објавио је да су ловци из 

околине Врања пријавили масовно рађање зечића са две спојене главе и случај срне са 

пет ногу. Наравно, важно је напоменути и то што овакве дегенеративне појаве нису 

пријављиване пре бомбардовања. Познато је да у Европи постоји шест главних 

биорегиона, од којих је чак пет у Србији, са 215 угрожених врста биљака и 429 врста 

животиња [10]. Након НАТО агресије, заувек је нестао део тих ендемских врста. 

 

4.2. Последице по здравље људи 

У току бомбардовања остварено је 113 удара муницијом са осиромашеним 

уранијумом на 92 локације. Сва та подручја тешко су контаминирана. На локалном 

нивоу последице бомбардовања су на појединим деловима територије имале 

катастрофалан карактер. У томе предњаче Нови Сад и Панчево где је велики број људи 

био изложен утицају токсичних материја са акутним утицајем на здравље, што је био 

разлог њиховог хитног измештања. Велике количине штетних и опасних материја ушла 

је у водотокове региона, што је угрозило живи свет у рекама. Тако је у каналу 

индустријске зоне Панчева живи свет је потпуно уништен. Загађене воде су доспеле у 

подземље и при томе су загадиле изворишта водотокова. Професор доктор Масимо 

Џани, хематолог из Националног института за рат у Милану, упозорава да је довољан 

само један удисај у тренутку експлозије да би уран ушао у тело. Опасност постоји у 

затрованој природној средини, храни и води која је контаминирана, али је то спорији 

процес. Први симптоми болести приказују се после једне до пет година [11]. 

Иако су чланице НАТО алијансе упорно негирале постојање осиромашеног 

уранијума тврдећи да су користили само дозвољена средства, подаци говоре сасвим 

супротно. Статистика показује на повећање процента оболелих и умрлих у периоду 

2000–2010. године, пре свега од малигних болести. Највећи кривац за то (поред осталих 

узрока: алкохол, пестициди, цигарете, издувни гасови аутомобила, јонизујуће зрачење, 

радио таласи, мобилна телефонија и слично) свакако јесте и осиромашени уранијум 

којем смо били изложени. Према извештају под називом „Здравље становника Србије – 

аналитичка студија 1997–2007” Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић 

Батут”, током наведене деценије највеће повећање у умирању у Србији, забележено је 

од малигних тумора и дијабетеса. У односу на 1997. годину, највеће повећање у 

структури умирања 2007. године забележен је код малигних тумора (2,6%). У 

посматраном периоду, повећана је стопа морталитета од свих малигних тумора, код 

мушкараца за 11,7% (од 235,0/100.000 до 262,5/100.000) и код жена за 7,0% (од 

146,8/100.000 до 157,1/100.000) [12]. 

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” пратио је кретање броја 

оболелих и умрлих од рака у периоду од 2001. до 2010. године, тако да је на крају 2010. 

године број новооболелих на 100.000 становника порастао 20%, што значи у просеку 

2% годишње (тзв. стопа инциденције). Овај извештај прихватила је и Светска 
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здравствена организација, у коме се види да стопа смртности расте брже него стопа 

новооболелих. Истраживања која је извршио проф. др Слободан Чикарић, указала су да 

смо у Србији до 2005. године имали промене у повећању учесталости леукемија и 

лимфома 2–3% годишње, у 2006. години ова стопа је скочила на 18,4%, 2007. године на 

27%, док је 2011. године ова стопа износила, чак, 26%. То су све чињенице које указују 

на то да од 2006. године континуирано расте број ових системских малигних обољења 

услед дејства спољашњег фактора, тј. осиромашеног уранијума, који је прекрио целу 

Србију. 

На бројним научним конференцијама посвећеним овој изузетно важној и осетљивој 

теми, изнет је податак да је Србија, према броју смртности од рака прва земља у 

Европи, са тим што годишње та стопа расте у просеку 2,5%. Управо ова чињеница 

говори о томе да је проблем малигних тумора код нас веома озбиљан, на шта посебно 

указују званични извештаји Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 

Батут” из 2011. и 2012. године. Наиме, у наведеним извештајима под називом 

„Инциденција и морталитет од рака у Централној Србији” јавност се упознаје да је 

током 2011. године, број новооболелих износио 26.709, док је умрло 14.924 лица. 

Према извештају истог института из 2012. године, број новооболелих био је 26.218, док 

је број умрлих износио 15.231 лице. [13]. 

Из медицинског аспекта, претварање здраве ћелије у канцерогену ћелију, до кога 

доводе сви поменути фактори, назива се канцерогенезом. Она дуго траје – по неколико 

година или, чак, по неколико деценија. Тај период зове се латентни период. Управо тај 

период – који траје од тренутка дејства канцерогене материје па све до клиничке 

манифестације тумора – представља суштину проблема када говоримо о осиромашеном 

уранијуму у Републици Србији. Трајање овог периода је различито, тако да за тзв. 

солидне туморе, који чине 95% свих малигних тумора, овај период износи 10–20 

година. Због свега тога, тешко је рећи колико је заправо жртава бескрупулозног 

бомбардовања. Ова нехумана и противзаконита акција НАТО-а почела је одавно да 

узима свој данак и, према свим новијим анализама – неће се скоро завршити.  

Током 2015. године, од рака је оболело 38.066 особа, а годину дана раније тај број је 

био за скоро 3.000 мањи (35.319). Истовремено, како наглашава др Чикарић, расте број 

умрлих. Од канцерогених болести је током 2015. умрло 21.865 људи, а годину дана 

касније преминуло је 22.004 најтежа болесника. Од 1991. до 2016. године за 60 одсто је 

увећана смртност од рака. Од 2001. до 2010. године од малигних тумора је оболело 

330.000 људи, а за 188.000 њих ова болест је била кобна. Доктор упозорава да ће 

последице бомбардовања највероватније бити видљиве и за 300 година, уз напомену да 

је пре 1999. године стопа оболевања од рака у Србији била двострука мања од 

европског просека [14]. 

У мају 2018. године Скупштина Србије изабрала је Комисију за истрагу последица 

НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну 

средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са 

осиромашеним уранијумом. Упоређивањем медицинских статистичких података по 

годинама, поменута комисија установила је да је на одређене генерације рођене после 

1999. године деловао одређени токсин, те да су те генерације подложније оболевању од 

малигних болести. Доцент доктор Дарко Лакетић истакао је да је током истраживања, 

за сваку генерацију израчунат статистички ризик од оболевања, при чему су 

установили да свако одступање од уобичајног, ствара сумњу на нешто што је 

узроковало повећање броја оболелих. Према његовим речима, научно медицински је 

доказано да постоји појачана осетљивост на малигне болести крви код оних рођених 
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1999. и након тога. Он каже да се, поред свега, не може пренабрегнути чињеница да се 

те 1999. године, током бомбардовања, ослободило највише отровних, штетних и 

канцерогених супстанци и да резултати научномедицинске студије, коју су спровели, 

показују пораст канцера крви код деце од пете до девете године [14]. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

О самој агресији НАТО-а објављено је много студија, публикација, књига, а о 

самом догађају снимљен је велики број филмова и документараца. Многи подаци су 

нам познати, али доста је и оних о којима се мање прича и који су нам теже доступни. 

Оно што нам је свакако познато јесте чињеница да су током бомбардовања коришћене 

недозвољене супстанце, које су оставиле велике последице како на екосистем, тако и на 

здравље људи. НАТО бомбардовање била је завршна фаза рата, која је трајала од 24. 

марта до 10. јуна 1999. године.  Поред евидентних материјалних губитака, НАТО напад 

оставио је велике еколошке последице, које су даље утицале на угроженост здравља, на 

канцерогене, тератогене и мутагене промене, повећање морбидитета, малигнитета и 

морталитета становништва. Агресијом НАТО снага на СР Југославију на локалном и 

регионалном, али и међународном нивоу, погоршана је еколошка ситуација и умањен је 

квалитет животне природне средине.  

 Сви поменути подаци никако не би требало да изазову панику код становника 

Србије, али би требало да привуку много већу пажњу јавности, нарочито страних 

медија који су често ублажавали последице бацања осиромашеног уранијума на наше 

просторе, као и да буду опомена за даље интервенције. Подаци до којих смо дошли 

говоре нам о томе да је свакако неки „лош утицај” деловао на здравље људи и да имамо 

повећање малигних оболења, иако се паралелно са тим и у целом свету бележи пораст 

малигних оболења. Још увек не можемо рећи да код нас постоји епидемија рака. 

Чињеница је да је осиромашени уранијум штетна супстанца која ствара нефротоксична 

једињења која изазивају оболења бубрега. Међутим, који токсини су тачно деловали и 

изазвали пораст малигних болести код нас, тек треба утврдити додатним 

истраживањима. 

 Бомбаровање СР Југославије изазвало је комплексне хаварије и катастрофе. Било 

је ту експлозија, пожара, хемијских хаварија и нуклеарне контаминације. Пад квалитета 

ваздуха, контаминираност земљишта радиоактивним и хемијским отровним материјама 

које су потом настали, представљају једну од највећих катастрофа XX века. Свакако да 

је финансијска и материјална штета НАТО бомбардовања огромна и ненадокнадива. 

Међутим, последице које остају на екосистем тек ћемо да осетимо у потпуности. Сама 

агресија, пре свега, била је биохемијски штета по животну средину, као део укупне 

ратне штете, поред тога што је била нанета у току ратних дејстава, испољава се и 

испољаваће се још много година. 
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