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На почетку, питање: зашто?
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Наука је крајем 19. века, откри-
ћем радијума (Пјер и Марија Кири),
крупним корацима закорачила у
област нуклеарне енергије. То је
човечанству омогућило њену корис-
ну примену у разним областима, али
га је довело и „до самих врата
пакла“ производњом и употребом
нуклеарног оружја, августа 1945.
године у Јапану. Несигурност техно-
логије, а и људски фактор, довели
су до различитих хаварија на нукле-
арним постројењима/реакторима,
стварајући контаминацију у разним
деловима света. Од нуклеарног
отпада који се стварао, војноинду-
стријски лоби је произвео муницију
са осиромашеним уранијумом раз-
личитих врста и калибара. После-
дње деценије 20. века обележили су
ратни сукоби (Ирак, Авганистан,
Либија, Сирија, Балкан) у којима је
коришћена муниција са пројектили-
ма од осиромашеног уранијума.
Пажњу светске јавности примена
ове муниције привукла је због вели-
ког броја оболелих војника и цивила
после Заливских ратова. Нажалост,
обистининила се она сумња Пјер
Кирија изражена приликом пријема
Нобелове награде за откриће
радијума: „... Може се такође

закључити да у криминалним рука-
ма, радијум може постати веома
опасан“, и запитао се да ли ће људ-
ски род имати користи од изучавања
тајни природе, уколико није довољ-
но зрео да то знање на прави начин
користи. 

Агресију здружених снага НАТО
пакта 1999. године на СР Југосла-
вију обележили су масовни ваздуш-
ни удари пројектилима свих врста
којима су НАТО снаге располагале,
по објектима различите врсте и
намене, без обзира на ограничења
која су диктирале многе међународ-
не конвенције. На овај начин ство-
рена је дуготрајна радиолошка и
хемијска контаминација животне
средине чије ће последице станов-
ништво осећати вечно.

Муниција са пројектилима од оси-
ромашеног уранијума коришћена је
на територији КиМ, Јужне Србије и у
Црној Гори. Најинтензивнија дејства
била су на правцима: Призрен-
Ђаковица-Пећ и Врање-Бујановац-
Прешево. Овим актом НАТО је тери-
торију СР Југославије/Србије трајно
контаминирао са преко 15 тона свог
радиоактивног отпада. То је застра-
шујућа количина осиромашеног ура-
нијума која је нама „остављена на
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вечно чување'', јер је време његовог
полураспада око 4,5 милијарди
година. Тако ће контаминација
трајати дуже но што је до сада
трајала људска цивилизација, а
забележен је садржај осиромашеног
уранијума у узорцима и до 235.000
Bq/kg (толерантни, природни садр-
жај уранијума у земљишту је 10–50
Bq/kg).

Али, није нас задесило само то.
Велика опасност по здравље људи и
еко система је и чињеница да је
НАТО у току напада гађао и разорио
велики број индустријских капаци-
тета: Сомбор, Нови Сад, Панчево,
Београд, Крагујевац, Ниш, Леско-
вац, Приштина, Барич, Смедерево,
Прахово, Бор, Лучани, Краљево,
Богутовац, Гњилане ... Неки од ових
објеката били су убележени на
„Мапу хазарда“ (читај: нису смели
бити гађани). Животну средину
Србије су загадиле велике количине
опасних и канцерогених материја.
Неке од њих су и дан данас слобод-
но у природи наносећи штете и иза-
зивајући последице, јер природа
нема механизме за њихову разград-
њу. 

После бомбардовања, а и данас,
јавност је подељена у просуђивању
о могућим негативним последицама
на животну средину, а тиме и на
будућност и здравље многих генера-
ција. Убрзо (већ 2006, 2007.), уочен
је нагли скок броја оболелих и
умрлих од канцерозних и других
обољења. Стручњаци су то тумачи-
ли у узрочно-последичној вези са
дешавањима те за нас кобне 1999.
године. Такве тенденције трају ево
и данас, после скоро 22 године. А
колико ће још трајати, и зар је све
то било потребно?!? С друге стране,
они који су учествовали у бомбардо-
вању, разне интересне групе и
појединци који су под њиховим пат-
ронатом крстарили овим простори-
ма, тврде да штете и последица

нема, а да су оне, тамо где их је
можда могло бити, минималне.
Какве ли ироније!

Сви ми који ово пишемо (свако на
свој начин), били смо непосредни
сведоци употребе и непосредни
учесници у различитим активности-
ма предузиманим на решавању про-
блема осиромашеног уранијума и
других придружених штетности на
територији Србије, током и после
НАТО бомбардовања 1999. године.
Осећај обавезе и одговорности да
све ово напишемо и приредимо за
јавност у нама изазива сећање на
све оне који су као припадници ору-
жаних снага или као становници
били или су и сада непосредно изло-
жени дејству осиромашеног ура-
нијума и других придружених штет-
ности, те и могуће последице које
сав тај разбацан и неконтролисан
радиоактивни и хемијски материјал
код њих изазива. Сазнања до којих
смо дошли, дилеме и сумње које нас
муче, а чији Вам део и у овом часо-
пису презентујемо, говоре да сви
проблеми нису до краја разрешени.
О томе се углавном ћути из разно-
разних разлога, а нас научна и
стручна одговорност, лични и
морални ставови обавезују да и на
овај начин подстакнемо надлежне
на њихово решавање. Проблеми
створени контаминацијом животне
средине Србије захтевају дугого-
дишње ангажовање, а ми и даље
стојимо. 

Зато је после година дугих
појединачних борби за истину, део
стручне јавности који активно
прати, проучава и анализира ову
проблематику (мотивисан искључи-
во бригом за људе и здравље гене-
рација које су преживеле бомбардо-
вање и оних које долазе) затражио
помоћ државе, да се под њеним
окриљем и у њеној организацији и
раду, дају одговори на сва „спорна
питања“. Упућен је и прихваћен
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предлог од надлежних институција о
потреби усвајања јединствене
државне Стратегије истраживања
здравствених ефеката радијационих
и хемијских загађења животне сре-
дине насталих током НАТО агресије
1999. године. Први корак био је
формирање Међуресорног коорди-
национог тела за утврђивање после-
дица НАТО бомбардовања по живот-
ну средину и здравље становништ-
ва, јуна 2018. године. Научници и
истраживачи, људи од струке, иска-
зали су своју жељу и решеност да се
својим радом и резултатима придру-
же заједничким напорима да се
испита понашање радиоактивне и
хемијске контаминације створене
током НАТО агресије у животној
средини Србије. Наука је једини и
прави пут да се дође до потпуне
истине, a научна истина јесте, и
мора остати прави, једини и неми-
лосрдни доказ! То ће морати да при-
хвате они који су нас бомбардовали,
њихови лобисти и плаћеници код
нас и у свету, а и разне незналице.
А ту чињеницу је потврдила СЗО
2012. и 2015. године дефинишући
Листу канцерогених материја. Када
се радионуклиди – алфа, бета и
гама емитери или други агенси са
листе, унесу удисањем, храном,
водом или на други начин у органи-
зам људи и животиња, могу бити
канцерогени у најопаснијој првој
групи. 

Зашто се онда 
после тога стало?!?

И ове године ће се на свим нивои-
ма обележити 22 године од НАТО
агресије на Србију, а није се ништа
урадило да овај важан национални
пројекат добије легитимитет и да
потписани уговор између министар-
става постане правоснажан. Више
пута се интервенисало код министра
за заштиту животне средине и код
Владе Републике Србије, али без

резултата. После тога, дошло је до
промене у структури органа власти.
То је прилика да се новоформиране
институције државе Србије, научни-
ци и истраживачи, својим резулта-
тима удруже у заједничким напори-
ма да се испита понашање радио-
активне и хемијске контаминације
створене током НАТО агресије у
животној средини Србије и њен ути-
цај на здравље становништва. Нама
је обавеза да онима којима здравље
може бити или је већ нарушено,
помогнемо да остваре своја права, у
организацији и уз помоћ сопствене
државе.

Недостатак финансијских сред-
става, политичка пристрастност,
притисци, нити било шта друго, не
може да буде оправдање за небригу
о људима који су као праве патрио-
те бранили своју земљу или који
живе поред територија које су бом-
бардоване. Они су не својом криви-
цом доведени у ситуацију да буду
контаминирани, па да због тога они
и њихово потомство можда имају
последице по здравље. Њима се
мора дати прави и сигуран одговор
и пружити правовремена и права
помоћ, посебно у овом и наредном
периоду када је због све већег про-
тока времена евидентна појава
болести изазваних применом муни-
ције са осиромашеним уранијумом и
хемијским загађењем животне сре-
дине. Нико, ама баш нико, нема
право да им то ускрати. 

Ангажованијим приступом на
решавању проблема у овим обла-
стима могуће је обезбедити при-
хватљив ниво заштите животне сре-
дине и здравственог стања у свим
деловима Републике Србије. То је
законска обавеза оних који су на
одговарајућим функцијама, али и
морална обавеза свих нас, према
овим и будућим генерацијама,
којима су животна средина у неким
деловима земље, живот и здравље
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веома угрожени. Зато не смемо бити
пасивни и мирно спавати. Ако то не
решимо, нико нас не може оправда-
ти, а генерације које долазе нам
неће опростити. Знамо и свесни смо
колико је све ово тешко, али ми који
познајемо ову проблематику истиче-
мо своју решеност да уз помоћ
државе у наредном периоду радимо
на решавању проблема. Хоћемо да
верујемо да држава за то има вољу,
а и могућности, да чује запомагање
народа и молбе стручне јавности за
помоћ и материјализацију њених
идеја, да се у њеној организацији и
уз њену помоћ проблеми створени
радиоактивном и хемијском конта-
минацијом у будућности организо-
ваније и брже решавају. Ево већ
годину дана, држава кроз борбу са
ковидом 19 показује и демонстрира
могућност организоване и успешне
борбе за здравље нације.

Друштво Србије за борбу против
рака се и на овај начин, кроз часо-
пис „Рак – спречити, открити, лечи-
ти“, придружује напорима стручне
јавности за организован научни
приступ у давању одговора на спор-
на питања.

Проф. др Даница Грујичић,
Главни и одговорни уредник

Председник ДСБПР

Слободан Петковић, 
Генерал у пензији

Председник Скупштине ДСБПР

Проф. др Слободан Чикарић
Доживотни почасни председник

ДСБПР
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Током НАТО агресије на Србију
1999. године употребљена је, изме-
ђу осталог, и муниција са осирома-
шеним уранијумом која има изузет-
но штетно дејство на све биолошке
системе. На основу праћења крета-
ња стопе инциденције и морталите-
та од рака становника Србије од
2001. до 2010. године, у раду се ука-
зује на драматичан пораст броја
оболелих од малигних болести у
Србији као последици дејства 15
тона осиромашеног уранијума, коли-
ко је тада бачено на Србију. Стано-
вници свих узраста и оба пола за
време и после ратних дејстава при
којима је коришћена бојева муни-
ција са уранијумским пенетратором
били су у ситуацији да преко респи-
раторног и дигестивног тракта унесу
у организам радиоактивну прашину
која индукује канцерогенезу и мута-
цију генома у ћелијама гонада.
Закључено је да подаци прикупље-
ни истраживањем говоре у прилог
тврдњи да је „Милосрдни анђео“,
преко осиромашеног уранијума и
неодређене количине плутонијума
239, знатно утицао на повећање
броја оболелих и умирање од малиг-
них тумора у Србији. Поклапање
пораста оболевања, прво од леуке-
мије и лимфома, а касније и од
солидних тумора, са латентним
периодом после бомбардовања,
поуздан је показатељ да је разлог за
то радиоактивни материјал којим је
бомбадована Србија 1999. године.

Увод
У нуклеарним центрифугама из

руде уранијума одваја се уранијум
235 од уранијума 238. Уранијум 235
служи као горивни материјал у нук-
леарним реакторима, нуклеарним
електранама и нуклеарним бомбама.
Уранијум 238 који се назива и „оси-
ромашени“ уранијум, процентуално

је најзаступљенији у руди уранијума
(99%) и представља радиоактивни
отпадни материјал. Тренутно, оси-
ромашеног уранијума има на Земљи
близу милион тона и представља
озбиљан еколошки проблем за
земље у којима се овај отпад нала-
зи. Да би се овај радиоактивни
отпад сместио у одговарајућа скла-
дишта (гробља) радиоактивног от-
падног материјала потребна су
велика новчана средства. Уранијум
238 је алфа и гама емитер чије се
време полураспада креће око 4,5
милијарди година. Овај радионук-
лид има густину од 19,1 g/cm3 и 1,7
пута је гушћи од олова, а 2,42 пута
је гушћи од гвожђа.

Ову особину уранијума 238 иско-
ристила је војна индустрија НАТО
земаља да би практично бесплатну
сировину уградила у бојеву муни-
цију као пенетратор (пробојна
игла). Тиме се повећава пробојна
моћ пројектила (крстареће ракете,
топовска и пушчана зрна и сл.) у
сусрету са челичном или бетонском
препреком. После поготка у чврсту
препреку (нпр. челични оклоп тен-
ка), услед велике кинетичке енер-
гије, пројектил пенетрира зависно
од ударне брзине пројектила (при
брзини 1000 до 2000 m/s, почетна
температура пројектила креће се од
497,6 oC до 1226,5 oC, а почетна
температура мете износи између
406,9 oC и 776,0 oC), језгро се пали,
при чему око 70% осиромашеног
уранијума сагорева стварајући окси-
де („уранијумска прашина“, честице
1–5 микрона), који веома дуго остају
у ваздуху око мете у облику аеросо-
ла. Делимично прелази у течност
која делује као „шило“, па због тога
пролази кроз оклоп тенка, ства-
рајући спољашњу и унутрашњу кон-
таминацију.

„Милосрдни анђео“ – уранијум и карцином
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Ваздушне струје односе ову пра-
шину у више слојеве атмосфере,
стварају се облaци радиоактивне
прашине коју ветрови разносе на
велика растојања.1 Ова радиоактив-
на прашина пада на Земљу, доспева
у површинске воде, биљке, домаће
и дивље животиње. Становници
свих узраста и оба пола за време и
после ратних дејстава при којима се
користи бојева муниција са ура-
нијумским пенетратором су у ситуа-
цији да преко респираторног и диге-
стивног тракта уносе у организам
ову радиоактивну прашину која
индукује канцерогенезу и мутацију
генома у ћелијама гонада.

НАТО је, користећи уранијумску
муницију, извршио агресију на неко-
лико земаља, просипајући на
Балкан 15–20 тона уранијума 238,
на Ирак 300 тона 1991. године и
2400 тона 2003. године, као и
неодређену количину уранијума 238
на Либију, Сирију и Авганистан.

Наши и страни стручњаци откри-
ли су у овој радиоактивној прашини
и високо радиотоксични трансура-
нијумски радионуклид плутонијум
239 (94Pu239), алфа емитер чије
време полураспада износи 24.000
година.2

Основни принципи 
радиобиологије

Наука располаже богатим иску-
ством у вези са дејством јонизујућег
зрачења на биолошке системе на
Земљи: бачене атомске бомбе на
Хирошиму и Нагасаки 1945. године,
експерименти са нуклеарним оруж-
јем на Маршалским острвима, хава-
рије у нуклеарним електранама на

Острву три миље, Чернобиљу и
Фукашими, радници и пацијенти у
зони јонизујућег зрачења у току
дијагностичких и терапијских про-
цедура са генераторима јонизујућег
зрачења, експерименти са јони-
зујућим зрачењем на in vitro и in vivo
моделима и др).3

Сваки биолошки систем на Земљи
може се уништити одговарајућом
дозом зрачења. Што је специја на
вишој филогенетској лествици, то је
осетљивија на јонизујуће зрачење.
Човек и сисари се налазе на врху
ове лествице и 50% летална доза за
ове биолошке системе износи 5 Gy
(греј).4 Амеба се налази на најнижој
филогенетској лествици и њена
50% летална доза јонизујућег
зрачења се креће око 3000 Gy. И
различита ткива у истој јединки раз-
ликују се у погледу радиосензитив-
ности. Код човека је најосетљивија
коштана срж и лимфно ткиво, као и
гонаде. Нервно, мишићно и ткиво
ендокрилних жлезда спадају у
радиорезистентна ткива. Радиосе-
нзитивност појединих ћелија зависи
од богатства репер система који
имају задатак да репарирају оште-
ћене делове ДНК. Један од основних
анксиома у радиобиологији јесте
стохастички однос између дозе јони-
зујућег зрачења и канцерогенезе и
мутације генома у ћелијама гонада.
То значи да не постоји праг – доза
јонизујућег зрачења изнад које се
индукују наведени феномени, већ
свака и најмања доза јонизујућег
зрачења може да индукује и канце-
рогенезу и мутацију генома. Лате-
нтни период у радиобиологији је
време између дејства канцерогеног

1 За време хаварије у нуклеарној електрани у Чернобиљу 1986. године, радиоактивна пра-
шина је стизала до Београда – 1020 км растојања, чак и до обале Атланског океана.2 Горивни материјал у првој атомској бомби која је експлодирала у пустињи у Новом
Мексику априла 1945. године био је Pu-239 – 5 кг.3 Јонизујући зраци добијени из природних или вештачких извора су фотонске или корпус-
куларне природе: алфа, бета, гама, икс, електрони, протони, неутрони, негативни pi
мезони, тешки јони.4 1 Gy одговара енергији од 1 џула апсорбованог у 1 кг масе.
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агенса и клиничке манифестације
малигног тумора. За системска
малигна обољења (леукемије/лим-
фоми) тај период се креће од 5 до
10 година (просек 7,5 година), а за
солидне туморе (95% свих тумора)
тај период се креће од 10 до 20
година (просек 15 година). Код
мутације генома у ћелијама гонада
рађање потомака са психофизичким
малформацијама повезано је са
латентним периодом који може
трајати и кроз неколико генерација.

Материјал и методе
Почетком шездесетих година 20.

века Светска здравствена организа-
ција формирала је Међународни
регистар за рак. Прикупљани су
подаци о кретању малигних тумора
у појединим земљама и стварана је
мапа о глобалном кретању малигних
тумора. Добијени подаци су први
пут публиковани 1966. године у пуб-
ликацији Cancer Incidence in Five
Continents.5 Ново издање ове публи-
кације излазило је сваке пете годи-
не. Међународна агенција за истра-
живање рака прикупљала је податке
о канцерогеним агенсима и обавеш-
тавала светску јавност о тим агенси-
ма. Године 2015. објавила је списак
на коме је било 116 канцерогених
агенаса. На тринаест места налази-
ле су се и материје које емитују
јонизујуће зраке. 

Из тога би се могао донети закљу-
чак да јонизујући зраци утичу на
појаву рака у 10% случајева свих
новорегистрованих малигних тумо-
ра.

Пратили смо кретање мортали-
тетне стопе од малигних тумора у
САД-у у првој половини 20. века. Та
стопа се кретала од 40 умрлих од
рака на 100.000 становника 1900.
године до 120 умрлих од рака на
100.000 становника 1960. године.6

Користећи публикацију Cancer
Incidence in Five Continents пратили
смо кретање стопе инциденције у 9.
и 10. деценији 20. века у свету,
Европи и Србији (Војводина).

Графикон 1. Канцер инциденција у
свету, 1988–1992. (стандардизована

стопа инциденције на 100.000 светске
популације)

Графикон 1 показује да је стопа
инциденције малигних тумора у
Србији (Војводина) готово двостру-
ко мања у односу на ове стопе у
Немачкој, Швајцарској, Енглеској,
Шведској. Наглашавамо да се овај
однос стопа инциденције малигних
тумора у Европи дешава уочи долас-
ка „Милосрдног анђела“ на Балкан
(НАТО агресија на Србију).

Почетком 1999. године (март,
април, мај) „Милосрдни анђео“ про-
сипа по Космету и Пчињском округу
15 тона осиромашеног уранијума
који се претвара у радиоактивну
прашину микронских димензија.
Формирају се облаци радиоактивне
прашине које ваздушне струје (вет-
рови) разносе по Србији и Балкану.
Укупна радиоактивност 15 тона оси-
ромашеног уранијума износи 186
гигабекерела (GBq).

Просечно је сваки становник
Србије (и Космета) добио од
„Милосрдног анђела“ 18.600 бекере-
ла (Bq). Дозвољена количина ура-
нијума 238 у једном литру пијаће
воде износи 0,4 Bq или годишње 80

5 WHO: Cancer Incidence in Five Continents, Lion, France 1997.6 V.L. Ackerman, del Regato A.J., Cancer, St. Lois, 1970.
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Bq. Треба истаћи да се у радио-
активној прашини уранијума 238
налазио у траговима и трансура-
нијумски радионуклид плутонијум
239 (горивни материјал у атомским
бомбама).

Пођимо од претпоставке да је у
току ратних дејстава ветар донео
изнад Београда облак радиоактивне
прашине од једног килограма (12,4
милиона Bq), а други облак са истом
количином уранијума стигао је
изнад фарме у ПКБ (7000 крава
музара, 10.000 јунади, исто толико
свиња и оваца, неколико милиона
јаја годишње). Радиоактивна пра-
шина микронских димензија спушта
се данима на Земљу и доспева у
површинске воде, биљке и животи-
ње на фарми. Млеко и млечни про-
изводи, месо и месни производи,
јаја, доспевају у трговински ланац
Београда.

Графикон 2. Инциденција и морталитет
од рака на 100.000 становника, стопа

преживљавања (%) у централној
Србији, 2001–2009. (у Републици

Србији, 2010.)

Становници града су у ситуацији
да путем респираторних и дигестив-
них органа уносе радиоактивни
материјал (алфа, гама) у организам.
Крвотоком ове честице доспевају до
сваке ћелије у организму. Биолошко
време полураспада уранијумових
оксида растворљивих у води је
релативно кратко: 10–20 часова,
помножено са фактором 10 добија
се време (5–10 дана) за које се

целокупни радиоактивни материјал
избацује из организма путем урот-
ракта. Али, и кратко биолошко
време полураспада и релативно
мала количина радиоактивности су
довољни да индукују канцерогенезу
и мутацију генома у ћелијама гона-
да.

Као што смо раније навели, кли-
ничка манифестација системских
малигних обољења (леукемије/лим-
фоми) ће се десити након 7,5 година
(просечан латентни период), а за
солидне малигне туморе (95% свих
тумора) просечан латентни период
је 15 година. Психофизичке мал-
формације потомака због мутације
генома имају и дужи латентни
период у односу на туморе.

На основу извештаја Регистра за
рак Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“,
пратили смо кретање стопа инци-
денције и морталитета од рака ста-
новника Србије од 2001. до 2010.
године.

Графикон 3. Број новооткривених 
случајева од рака у Републици Србији
(7,2 милиона становника), 2001–2010.

Просечан раст стопе инциденције
у поменутом периоду износио је 2%
годишње, тако да је ова стопа била
2010. године за 20,4% већа у одно-
су на 2001. годину. У западним и
северним европским земљама и
Канади ова стопа се повећала за
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0,5% годишње, а у САД-у ова стопа
се смањивала за 0,6% у просеку
годишње у поменутом периоду.

Морталитетна стопа од рака
расла је у Србији 2,5% годишње и
ово повећање износило је 25%
2010. у односу на 2001. годину. Ова
стопа се већ 20 година смањује за
1% у просеку годишње у западним и
северним земљама и Канади, а у
САД-у ово смањење износи 1,6%.

Када се релативни бројеви преве-
ду на апсолутне бројеве, добија се
укупан број новорегистрованих ма-
лигних тумора у Србији (централна
Србија и Војводина).

Од 2001. до 2010. године регист-
ровано је 333.000 малигних тумора у
Србији.

Ако се упореде бројеви новоре-
гистрованих малигних тумора у
првој и другој половини декаде
долази се до податка да је откриве-
но 15.164 или 9,5% више тумора у
другој половини декаде. Ради се о
статистички високо сигнификантној
разлици.

У овој декади умрло је 188.000
становника Србије од малигних
тумора. У другој половини декаде
умрло је 9835 или 11% више станов-
ника Србије, што је такође стати-
стички сигнификантна разлика.

Очито је да је у животни миље
становника Србије стигао један или
више канцерогених агенаса који су
деловали истовремено на становни-
ке Србије оба пола и свих узраста и
то пре седам до осам година.

Издвојили смо 17 тумора раз-
личитих локализација код којих је
стопа инциденције била већа од 10
случајева на 100.000.

Посебно смо издвојили и груписа-
ли у једну групу сва системска
малигна обољења која воде порекло
од коштане сржи и лимфног ткива
(високорадиосензитивна здрава тки-
ва и малигни тумори) чији просечан
латентни период износи 7,5 година.

Графикон 4. Број умрлих случајева од
рака у Републици Србији (7,2 милиона

становника), 2001–2010. 

Пратили смо стопе и инциденције
морталитета од ових малигнома од
2001. до 2010. године. До 2005. го-
дине (крај просечног латентног
периода) раст ових стопа је уоби-
чајен, а онда се 2006. године деша-
ва велики скок и једне и друге
стопе: 59% и 110%.

Графикон 5. Инциденција и морталитет
од леукемије/лимфома (C81-C96) на

100.000 становника, стопа 
преживљавања (%), централна Србија

2001–2009, Република Србија 2010.

На крају деценије (2010. године)
стопа инциденције је повећана за
108,8% у односу на 2001. годину, а
стопа морталитета је порасла чак за
186,1% у односу на 2001. годину.



10

Графикон 6. Број новооткривених
случајева од леукемије/лимфома (C81-
C96) у Републици Србији (7,2 милиона
становника) у периоду 2001–2010.

Графикон 7. Број умрлих случајева од
леукемија/лимфома (C81-C96) у
Републици Србији (7,2 милиона 

становника) у периоду 2001–2010.

Када преведемо релативне на
апсолутне бројеве, онда долазимо
до података да је, у периоду
2001–2010. године, у другој полови-
ни декаде откривено више новоре-
гистрованих леукемија/лимфома за
80% у односу на прву половину
декаде.

У другој половини декаде било је
141,1% више смртних случајева ста-
новника Србије од леукемије и лим-
фома у односу на прву половину
декаде.

Ради се и у једном и у другом слу-
чају о високо статистички сигнифи-
кантним разликама и ови подаци

говоре у прилог тврдњи да је
„Милосрдни анђео“ преко осирома-
шеног уранијума и неодређене ко-
личине плутонијума 239, знатно
утицао на повећање и умирање од
малигних тумора у Србији.

Према нашим истраживањима, на
„душу Милосрдног анђела“ пада
15–33 хиљада новорегистрованих
малигних тумора у Србији и 10–18
хиљада умрлих становника од рака
у Србији свих узраста и оба пола
(2001–2010. године).

Закључак
С обзиром на изнете податке о

бројевима оболелих и умрлих од
малигних тумора захваљујући посе-
ти Србији „Милосрдног анђела“
1999. године, следи закључак: НАТО
агресија на Србију починила је
Genocid sui generis.

Литература
1. Ackerman, V. L., del Regato A. J.,

Cancer, St. Lois, 1970.
2. Čikarić, S., Radioterapija – Ilustro-

vana istorija, Ecolibri, Beograd
2006.

3. Јовановић, В., Петковић, С., Чика-
рић, С., Злочин у рату - геноцид у
миру, Службени гласник Србије,
Друштво Србије за борбу против
рака, Београд, 2012.

4. Регистар за рак Института за
јавно здравље Србије, „Др Милан
Јовановић Батут“, Београд,
2001–2010.

5. WHO: Cancer Incidence in Five
Continents, Lion, France 1997.

Проф. др Слободан Чикарић,
Универзитетски професор у пензији

Редовни члан Академије 
медицинских наука СЛД

Доживотни почасни 
председник Друштва Србије за

борбу против рака
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У првом делу овог текста који је
објављен у децембарском броју
часописа „РАК“ (бр. 114, децембар
2019. године) користили смо подат-
ке из „Статистичког годишњака
Републике Косово 2018“ на српском
језику, а табелу 7.5 на албанском
језику у којој се обрађује временски
период 2012–2017. година.

Из наведене табеле се види да је
број новорегистрованих малигних
тумора на Космету повећан 2017.
године у односу на 2012. годину за
82,7%, а просечно годишње повећа-
ње новорегистрованих малигних
тумора износило је 13,8%. Компа-
рације ради, стопа инциденције
малигних тумора у Србији у првој
деценији 21. века расла је у просеку
годишње за 2,0%, а САД-у ова стопа
у истом временском периоду опада-
ла је за 0,6% годишње.

Осиромашени уранијум (U-238)
као канцерогени агенс стигао је у
животни миље становника Космета
почетком 1999. године. Латентни
период, временско растојање изме-
ђу индукције канцерогенезе и кли-
ничке манифестације малигних
тумора, креће се за солидне малиг-
не туморе (95% свих тумора) од 10
до 20 година или у просеку 15 годи-
на. У графикону 1 последња година
просечног латентног периода је
2013. година (1999–2013. година).
Из наведене табеле и графикона
види се да је дошло до наглог скока
новорегистрованих малигних тумора
на Космету 2014. године – за
101,6% више у односу на 2013.
годину. Када се сабере број новоре-
гистрованих малигних тумора на
Космету 2012. и 2013. године (сигма
1) и упореди са збиром новорегист-

Рак на Космету

Табела 7.5 (на албанском језику)
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рованих малигних тумора 2014. и
2015. године (сигма 2) онда се
добија повећање новорегистрова-
них малигних тумора за 77,7%.
Компарацијом сигме 1 и сигме 3
повећање износи 76,4%.

Овај нагли пораст броја новоре-
гистрованих малигних тумора на
Космету говори у прилог тврдњи да
је у животни миље становника
Космета стигао канцерогени агенс
1999. године (ваздух, вода, зем-
љиште, прехрамбени производи) с
којим су становници Космета (жен-
ско-мушка популација, сви узрасти)
могли долазити у контакт (дисајни
путеви и дигестивни тракт). Дола-
ском у крвоток радиоактивног мате-
ријала (U-238) практично су алфа
зраци које емитује U-238 могли да
продру кроз мембрану сваке ћелије
(нано димензије) и стигну до сваке
субцелуларне структуре (и DNK у
којој је смештен генетски код) и
тиме се индукује канцерогенеза. За
наведени процес потребна је и

најмања доза јонизујућег зрачења
(стохастички однос између дозе и
ефекта).

Закључак 

За нагли скок броја новорегистро-
ваних малигних тумора на Космету
2014. године одговоран је „Мило-
срдни анђео“ који је просуо по
Космету и Пчињском округу 15 тона
(186 GBq) или по генералу Делићу
500 тона осиромашеног уранијума (у
траговима и Pu-239). 

Извор: http://ask.rks-
gov.net/sr/agencija za statistiku -
kosova/add-news/statisticki godisnjak-
2018

Проф. др Слободан Чикарић

Графикон 1. Особе оболеле од малигних тумора на Косову 
(2012–2017. године)
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Најважнији резултат четворого-
дишњег волонтетрског рада експе-
рата окупљених око Иницијативе за
утврђивање последица НАТО бом-
бардовања по здравље и животну
средину је усвајање методологије да
се премости двадестогодишњи
период без систематских испитива-
ња1. На јединој званичној седници
Заједничког тела, кога су уговором
основала четири министарства Вла-
де Републике Србије,2 усвојена је
предложена методологија и изабран
нови руководилац оперативног дела
др Јагош Раичевић. Саветник тадаш-
њег министра заштите животне сре-
дине др Тошовић, истакао је да је у
модуларном приступу најтеже реа-
лизовати кохорт епидемиолошке
студије, а са њим су се сложили и
предлагачи методологије.

Агресија на СРЈ је извршена без
одлуке Савета безбедности УН, али
се очекивала готово годину дана
пре 24. марта 1999. године. Предви-
ђало се да ће НАТО алијанса упо-
требити муницију са осиромашеним
уранијумом (ОУ) као што је то ура-
дила 1995. у БиХ у Хаџићима и дру-
гим околним местима око Сарајева.
Последице су биле евидентиране и
уочена је велика смртност станов-
ништва које је пресељено из Хаџића
у Братунац у Републици Српској.

АБХО Војске СРЈ је била опремље-
на осетљивим детекторима јони-
зујућег зрачења за рад на терену.
Није се очекивало да ће НАТО
испровоцирати индиректни хемијски
рат бомбардовањем великих транс-
форматора, погона хемијске инду-

стрије, рафинерија нафте и скла-
дишта сирове нафте, моторног бен-
зина и керозина. Србија и околне
државе су затечене и располагале
су оскудним мониторингом зага-
ђујућих материја у атмосфери,
углавном се одређивао сумпор-
диоксид и чађ. Спорадично су вели-
ки индустријски комплекси у оквиру
обавезне контроле располагали ме-
рењима специфичних материја у
узорцима ваздуха.

Еклатантан пример високог зага-
ђења атмосфере су измерене енорм-
но високе концентрације сумпор-
диоксида, азотних оксида и амо-
нијака у ваздуху3 Темишвара и око-
лине. У периоду од 18. до 26. апри-
ла њихове концентрације су биле 5
до 10 пута више од дозвољених.
Познато је да су рафинерије у
Новом Саду и Панчеву, као и фабри-
ка азотних ђубрива и петрохемија у
Панчеву бомбардоване истовремено
18. априла и у том облаку су осим
поменутих загађујућих биле присут-
не и канцерогене и генотоксичне
материје.4 На нашој страни границе
рутинска мерења загађујућих мате-
рија су показала да су концентра-
ције биле 4 до 6 пута, а канцероге-
ног винил-хлорида у самом Панчеву
до десет хиљада пута више од доз-
вољених вредности. Моделирањем
атмосферског транспорта и депози-
ције ће се утврдити област највећег
утицаја на здравље и животну сре-
дину у овој епизоди. Упркос тврдња-
ма мисија УН5 и тужиоца Хашког
тибунала6 да је утицај загађења на
Балкану био занемарљив, овај при-

Како обезбедити статистичку поузданост кохорт 
епидемиолошке студије утицаја НАТО бомбардовања 

на здравље становништва Србије?

1 Raičević J. et al. 2019; 48 (SUPLEMENT 4) /21–27/ PRAXIS MEDICA2 Вукмировић З. Часопис БЕЗБЕДНОСНИ ФОРУМ, година V , бр 1, 2020, стр 70–883 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Preliminary Findings, June 1999,
Budapest.4 Vukmirović Z. et al. Atmos. Environ. 35 (2001) 2773–2782. 5 UNEP/UNСHS, Balkan Task Force – BTF (1999) The Кosovo conflict. Consequences for
environment & human sеttlements, Geneva



мер указује на прекогранични
транспорт великих размера. Демо-
графске студије и миграција станов-
ништа после атака од 18. априла
1999. треба да укључе и делове
Румуније, садашње НАТО-чланице,
чиме би се проблем интернациона-
лизовао и оспорили закључци
мисија УН. Густина становништва у
посматраној области је висока, те ће
се обезбедити висока статистичка
значајност епидемиолошке студије.

У медијима се оспорава канцеро-
геност ОУ тенденциозним избегава-
њем помена да се ради о муницији.
При удару метка у тврду подлогу се
ослобађају наночестице оксида ура-
нијума, које се путем инхалације
уносе у плућа и даље у крвоток.
Притом су ткива изложена непо-
средном дејству алфа честица које
имају највећи радијациони учинак
сагласно ICRP (International Commi-

ssion on Radiological Protection) кате-
горизацији.7

Као аргумент се наводи да у
Пчињском округу нема повећаног
броја случајева канцера у односу на
друге округе у Србији. Тој области
припадају места која су очишћена
од остатка муниција са осиромаше-
ним уранијумом и евидентиран је
високи проценат умрлих међу онима
који су чистили терен око ТВ релеја
на врху Пљачковице, а такође и ста-

новништва у подножју тог брда. Оно
што се зна је да статистичким пода-
цима нису у овом округу обухваћени
становници албанског порекла који
не учествују у пописима, нити кори-
сте здаравствену заштиту упорно
захтевајући да их лече само припад-
ници њиховог народа. Из истих раз-
лога се не могу спровести кохорт
епидемиолошке студије на КиМ, јер
области са најитензивнијом приме-
ном ове муниције уз границу са
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Слика 1. Падавине (mm) у централној Србији када су интензивно бомбардовани 
Лучани и Чачак. Податке за Бор треба добити од надлежних органа  

6 Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing
Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, Ad hoc group, 2001.7 International Commission on Radiological Protection, Annals of the ICRP, Elsevier, 2007



Албанијом насељава већинско ста-
новништо албанског порекла.
Нажалост због последица, али у
интересу истраживања подаци са
југа Србије и Хаџића из БиХ су по
заступљености броја пројектила са
ОУ задовољавајући за научно
утврђивање узрочно-последичне
везе између повећаног броја слу-
чајева канцера и примене муниције
са осиромашеним уранијумом. 

Недавна изјава бившег потпред-
сeдника Владе СРЈ у доба НАТО бом-
бардовања, Николе Шаиновића,8 о
томе да после бомбардовања транс-
фоматора у Бору није било излива-
ња пиралена и да је све отишло у
ваздух било као продукти сагорева-
ња у виду токсичних и канцерогених
дугоживећих диоксина и фурана,
као и несагорелих капљица пирале-
на у нано-опсезима, врло је интере-
сантна са научне тачке гледишта.
Он у својству мериторног сведока
(магистар металургије) потврђује
раније претпоставке да су се у сла-
бим падавинама у централној
Србији 5. и 7. априла, када није било
услова за њихову појаву9 (слика 1.
a) 5. април и б) 7. април) могли наћи
кондезовани пирален и друге јаке
киселине. Загађивање пираленом
после бомбардовања великих транс-
форматора је обрађено у бројним
радовима, а резидуалне концентра-
ције се могу одредити са великом
поузданошћу и данас у речним седи-
ментима и земљишту. Улазак пира-
лена у ланац исхране и воду за пиће
би могао бити узрок великог броја
случајева канцера, аутоимуних
болести и утицаја на репродуктивне
органе (посебно код омладине).
Поред уношења ингестијом, инхала-
ција непосредно после експлозије
представља већи ризик нарочито
ако се ваздушне масе пренесу на

веће удаљености, јер се постојани
органски полутанти (РОР) у току
транспорта адсорбују и апсорбују на
најфинијим честицама чађи и као
РМ 2,5 инхалирају. У планираној
епидемиолошкој студији ће се
постићи висока статистичка поузда-
ност, али је одабир случајева
отежан због њихове појаве на широј
територији.

Приступ решавању ових пробле-
ма треба систематизовати. Треба
користити све релевантне базе по-
датака, како званичне тако и удру-
жења учесника одбране територије
Србије и Републике Српске. Селе-
кцију треба извршити на основу:
– заступљености примене муниције

са ОУ или конвенционалног
оружја

– врсте хемијских агенаса и позна-
тих утицаја на здравље

– истовремене појаве више облика
канцера код оболелих, а који не
представљају метастазе

– појаве аутоимуних болести и сте-
рилитета у свим областима у
којима су мониторинг или моде-
лирање показали високе нивое
загaђења појединих сегмената
животне средине после НАТО
бомбардовања СРЈ.
Нема оправдања за одлагање

почетка систематских истраживања
које је предложила група експерата
окупљених око Иницијативе. Оче-
кује се да се предложене активности
интензивирају упоредо са анализом
чиниоца који би могли утицати на
снижавање имунитета грађана
Србије у време пандемије ковид 19. 

Др Зорка Вукмировић, 
научни саветник у пензији

Иниститута за физику 
Београдског универзитета  
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Ове године навршава се 21 годи-
на од НАТО бомбардовања СРЈ. Са
пијететом се сећамо жртава и исто-
времено страхујемо да ли је листа
страдалих коначна или НАТО
дејства испољавају и касно последи-
це на животне средину и здравље
становника Србије. Последице бом-
бардовања нису организовано и
систематски испитане, иако постоји
већи број независних студија у
којима су праћени појединачни
ефекти. Иницијатива која је покре-
нута да се подаци систематизују и
додатним испитивањима комлети-
рају, те на основу резултата предло-
же мере и поступци за санацију како
животне средине тако и здравстве-
ног стања становништа од Владе
Републике Србије до сада је била
само начелно подржана.

Бомбардовање СРЈ 1999. године
је према мишљењу иностраних
војних стручњака било карактериса-
но као краткотрајна интервенција
НАТО снага. Током 78 дана изврше-
но је чак 250 ваздушних напада
дневно, што је 3 пута више него у
Авганистану, 5 пута више него у
Либији и чак 25 пута више него у
Ираку или Сирији. Већ после 20
дана ваздушних напада дошло је до
оштећења озонског омотача и наку-
пљања огромних количина токсич-
них издувних гасова авионских
мотора. Стручне службе РС одмах су
информисале СЗО, УН и Светску
метеоролошку организацију, али је
њихова реакција изостала.

Иако су према званичним наводи-
ма НАТО-а мете напада били војни
објекти, током бомбардовања униш-
тено је 10% индустријских капаци-
тета СРЈ, пре свега погона хемијске
индустрије и енергетских постро-
јења широм територије Србије: у
Новом Саду, Београду, Панчеву,

Обреновцу, Прахову, Бору, Крагу-
јевцу, Краљеву, Нишу, Смедереву,
Крушевцу. Према проценама,
количина емитованих токсичних
материја била је неколико пута већа
од годишње емисије у целој СРЈ у
години која је претходила бомбар-
довању. Овакви удеси сврставају се
у удесе широких размера са најве-
ћим могућим последицама по
животну средину и здравље станов-
ништва.

У животној средини нашли су се
агенси који директно оштећују
дисајне органе (амонијак, азотни
оксиди, сумпор-диоксид, фозген,
хлор, хлороводонична киселина),
јетру (феноли), бројни канцерогени
(диоксини, полихлоровани бифени-
ли, полициклични ароматични угљо-
водоници, винилхлорид мономер) и
тешки метали (Hg, Pb, Cd, U) који су
нарочито токсични за бубреге и
нервни систем (Радојковић 2001). 

Лабораторијским анализама утвр-
ђено је да су се жива, полициклич-
ни ароматични угљоводоници у бен-
зен депоновали у седименту Дунава
и канала Војводине, док су у седи-
менту Лепенице и Велике Мораве
утврђени полихлоровани бифенили,
изливени после разарања транс-
форматорских станица у Крагујевцу.
Ово загађење важно је не само због
река, већ и због пољопривредног
земљишта у плавној зони ових река,
што је у случају Лепенице касније и
потврђено. 

Иако се о дејству појединачних
супстанци пуно зна, недовољно је
података о удруженим ефектима,
што је неопходно за процену у сре-
динама у којима је дошло до исто-
временог вишеструког излагања.
Током 1999–2000. је учесталост
цитогенетских промена становника
Београда била три пута већа него
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претходних година, што је повезано
са излагањем високим концентра-
цијама токсичних супстанци. Нај-
токсичније од наведених супстанци
одржавају се веома дуго у животној
средини и не могу се спонтано ели-
минисати. Мониторинг и реме-
дијација највећег дела контамини-
раних терена нису организовани, а
тамо где су били организовани, нису
обухватали и медицински надзор,
заштиту и мониторинг ангажованих
лица, као ни организовано праћење
могућих штетних утицаја на станов-
ништво (UNEP 2001).

Током НАТО бомбардовања на
120 локалитета на Косову, 7 локали-
тета на југу Србије (у околини
Врања и Бујановца) и једном лока-
литету у Црној Гори (рт Арза) упо-
требљено је и преко 50.000 пројек-
тила са осиромашеним уранијумом
(ОУ), чиме је у животну средину
доспело 10–15т ОУ (Петковић 2002). 

Највећим делом пројектили са ОУ
су промашили мете и остали расути
у животној средини, где су под ути-
цајем атмосферских прилика окси-
дисали и из нерастворљивих прела-
зили у растворљива једињења
мобилна у животној средини. Због
тога је одмах после агресије органи-
зована деконтаминација терена на
југу Србије и Црној Гори. Контрола
контаминације, мониторинг и декон-
таминација нису обављени на
Косову. Утврђено је да се процес
оксидације одвијао значајно брже
од раније претпостављеног. До
потпуне оксидације пројектила
дошло је после 10 г, уместо 50–100
г како се очекивало, што је значајно
повећало ризик. Мањи део ових
пројектила погодио је мете, при
чему је дошло до формирања аеро-
сола микронских и нано-честица
уранијумских оксида у њиховом
непосредном окружењу. Према
извештајима UNEP-а радило се о
локалној контаминацији малих раз-

мера, која неће узроковати штетне
ефекте за животну средину и ста-
новништво (UNEP 2001).

Овај извештај оспорен је од
стручне јавности из многих разлога,
од којих су најважнији да нису узи-
мали у обзир могућност дисперзије,
ресуспензије и транспорта нано-
честица аеросола. Ови проблеми у
нашој земљи досада нису адекватно
испитани, што је кључно за процену
ризика. Истраживања Грчке и Бугар-
ске указују да је дошло расејања
аеросола ОУ. 

Ризик за здравље потиче од ток-
сичности и радиоактивности ОУ. Ри-
зик од токсичних ефеката (нефро-,
неуро-, хепато-токсичан, мутаген
као Pb и Ni) је већи и ефекти настају
брже. Најважнији пут уноса је уди-
сањем, а при продуженом излагању
путем гутања. Мање честице спуш-
тају се у ниже делове дисајних путе-
ва, а оне мање од 5 µм до алвеола
плућа. Део ОУ, зависно од раствор-
љивости, биће апсорбован у крв.
После инхалације ове честице могу
се наћи у свим ткивима нашег орга-
низма, укључујући и герминативне
ћелије и ћелије плода (Lind et al,
2009). 

Хемијском анализом утврђено је
да је ОУ са Косова у виду оксида, од
којих 50% уранијум-диоксида (мање
растворљив), док су у другој поло-
вини једињења уранијума раствор-
љивија. Како ОУ у спољној средини
оксидује, проценат растворљивих
једињења се сваке године повећава.
Поред тога, присуство керамичких
форми нано-честичних величина
повећава њихову реактивност,
мобилност и могућност контамина-
ције живог света (Gatti 2004). 

Највећи здравствени ризик
постојао је за војнике СРЈ који су
били на ратишту током самих
дејстава. Санитетска служба ВСРЈ
организовала је мониторинг за
војнике најризичније групе од
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октобра 2000. Мониторинг је трајао
пет година. Прелиминарни резулта-
ти показали су да није била повећа-
на учесталост малигних обољења
(ни хематопоетског система), као ни
специфичних неуролошких и ренал-
них поремећаја и да је била повећа-
на учесталост ПТСП и неспецифич-
них неуролошких обољења, пореме-
ћаја функција јетре, оштећења
слуха, хипертензије. Период праће-
ња је био кратак и требало га је
наставити, имајући у виду дуг
латентни период за настанак касних
последица, пре свега малигних
болести (Ђуровић, 2011).

У Србији још увек не постоји
јединствен Национални план и про-
грам истраживања и праћења
здравственог стања становништва
после НАТО бомбардовања. Нацио-
нални регистри болести које се оба-
везно пријављују нису довољни за
процене ризика. Према запажањима
дела стручне јавности, јасно је
уочљива тенденција повећања уче-
сталости малигних обољења. Веома
често се ова обољења јављају у
млађем животном добу и откривају
у узнапредовалим стадијумима.
Иако се појава ових обољења може
теоријски повезати са претходним
излагањем ОУ, не може се стати-
стички и доказати узрочно-после-
дична веза без додатних истражива-
ња.

Највећем ризику изложени су ста-
новници самог Косова. После бом-
бардовања на Косову није организо-
ван специфичан мониторинг живот-
не средине. Уз већ постојећи високи
ниво загађења тешким металима
индустријског порекла и уз здрав-
ствени информациони систем који
не садржи потребне податке о боле-
стима и узроцима смрти, није могу-
ће проценити утицај бомбардовања
на здравље становништва. Закључи-
вање отежавају опречни подаци
албанске и српске заједнице, јер док

први негирају, други указују на
последице (WHO Report, 2001).

Тврдња UNEP-a, СЗО, Медицин-
ског комитета НАТО снага, Европске
комисије да нема штетних утицаја
ОУ на здравље становника Србије
није поткрепљена научним докази-
ма. Врло често се наводи поређење
са проценама ризика изведеним из
студија жртава Хирошиме, иако је
добро познато да се ове врсте изла-
гања не могу поредити. У случају ОУ
ради се о нехомогеном излагању,
интерној контаминацији hot spot
типа, по којој је теоријски довољна
и једна честица за настанак малиг-
ног процеса. Такође, тврдња да то
нису велике дозе није утешна, јер је
при продуженом излагању малим
дозама јонизујућих зрачења довољ-
на 5000 пута мања доза за настанак
штетних ефеката (The Petkau Effect)
посредованих оксидативним стре-
сом. Како је ово и механизам укљу-
чен у процес старења и генезу
бројних обољења, може се претпо-
ставити да ће хронични оксидатив-
ни стрес због живота на контамини-
раном терену бити кофактор за
настанак ових болести у ранијем
животном добу. Поред тога, искази-
вање ризика учесталошћу малигних
обољења није адекватно, јер се при
излагању малим дозама јонизујућих
зрачења само 30% промена односи
на малигнитет, а чак 70% на поре-
мећаје који су последица нарушеног
имунолошког одговора.

Закључак
Процена ризика од излагања ОУ

је веома сложен, комплексан и мул-
тидисциплинаран дугорочни зада-
так. На основу сада доступних пода-
така не могу се донети коначни
закључци. Стога је потребно утвр-
дити степен и обим контаминације
животне средине и проценити ризи-
ке коришћењем адекватних модела,
те на основу процене предложити
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мере за санацију животне средине и
мониторинг здравственог стања ста-
новништва. 
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Алфа честице настају као резул-
тат тзв. алфа распада који је карак-
теристичан за трансуране (елементи
периодног система са атомским
бројем већим од 92, мада се могу
добити и на друге начине). Алфа
честице су идентичне језгру атома
хелијума, па се често означавају или
са грчким словом α или ознаком
позитивног јона хелијума He

2+.
Данас је најзначајнији извор изло-
жености алфа честицама удисање
радона – гаса који се као део ланца
уранијума и торијума налази у при-
роди. Изложеност канцерогеном
радону је нарочито изражена у руд-
ницима, али су новија истраживања
показала да инхалациона радија-
циона доза од радона (која долази
од његовог алфа распада) чини
данас више од половине укупног
природног радиоактивног зрачења
коме је човек изложен. Рачуна се да
15–21.000 становника САД умире од
последица удисања овог гаса, при
чему је проценат смртности у рудни-
цима урана далеко већи. Канцеро-
геност алфа радиоактивног гаса
радона је постала толико важна да
је довела до промена у стандардима
приликом дизајнирања вентилације
затворених простора.

Огромна пажња која се поклања
излагању становништва алфа рас-
паду радиоактивног радона може
послужити као добра илустрација
како би се приказао контраст у
односу на излагање алфа честицама
– али онима које долазе као про-
извод алфа распада уранијума, који
се такође налази свуда у природи.
Излагање уранијуму као тешком
металу са радиолошке тачке није ни
на који начин критично. Међутим,
од када је савремена војна инду-
стрија почела да користи муницију
са осиромашеним уранијумом (ОУ) и
овај елемент је постао радиолошки

критичан, јер се приликом удара
муниције са ОУ у мету ствара огром-
на температура и ширење радио-
активног аеросола, што доводи до
могућности њиховог удисања, у
зависности од удаљености од места
удара. 

Алфа честице представљају опас-
ност приликом интерне контамина-
ције – било да се ради о удисању
аеросола, или ингестије услед кон-
таминиране хране или воде за пиће.
Због веома малог домета (пар цен-
тиметара у ваздуху) алфа честице
не могу да прођу кроз кожу, већ
пролазе само неколико слојева
ћелија епидермиса (око 0,1 цм).

Зашто се алфа честице из радона
сматрају опасним, а оне из муниције
са осиромашеним уранијумом не?
Да ли се ради о науци или о полити-
ци? У литератури постоји известан
број сопштења која статистичким
подацима указују на то да уранијум
није опасан по човека. При томе се
стално испред његове (интерне)
радиотоксичности, истиче његова
хемијска токсичност која је одлика
свих тешких метала. У суштини,
ради се о опасној замени теза:
пореде се две различите штетне
особине једног те истог елемента –
уместо да се оне сабирају!

Приступ директним цитолошким и
молекуларно-биолошким догађајима
који се дешавају приликом експози-
ције епитела плућа и бронхија, омо-
гућио је развој изузетно прецизне
технике развијене на Универзитету
Колумбија. Наиме, овај апарат омо-
гућава лансирање снопа ширине
само једне алфа честице, при чему
омогућава и контролисања дозе
зрачења путем лансирања само
једне или више честица. Сем тога,
прецизност манипулације снопом
пружа могућност циљања само
генетичког материјала (нуклеуса) и
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само цитоплазме ћелије, што се, као
што ћемо видети, показало веома
значајним.

У првој студији описани су ефек-
ти алфа зрачења само на нуклеусе,
тј. на хромозоме ћелија са 1, 2, 4
или 8 a честица, при чему је линеар-
на енергија трансфера конзистентна
са спектром енергије експозиције
радоном у кућама [PNAS, 1997, p.
3765]. За разлику од ћелија епиде-
рмиса коже (пречник око 30 μм) које
су пуне фиброзног протеина креати-
на и са малом количном воде, уз
присуство мртвих ћелија, ћелије
епидермиса су мање (0,12 μм), с
далеко већим садржајем воде (око
70%) што омогућава формирање
слободних радикала и дубље проди-
рање алфа честица до 10–15 слојева
ћелија. 

Као што се може видети (слика
1), фреквенца делеција при удару
једне алфа честице је два пута већа
од фреквенце спонтаних делеција, а
број делеција линеарно расте до
осам честица. Чињеница да једна
алфа цестица има мутагени ефекат
потпуно мења слику о ефекту малих
доза зрачења, што је по мишљењу

аутора, главни резултат ове студије
[1].

Разумевање слика 1 и 2 захтева
објашњење. Ћелије које су циљане
микро зрацима алфа честица су хиб-
ридоми, тј. ћелије хрчка у које је
убачен Y хромозом човека. Ген Y
хромозома MIC1 кодира протеин С1
који се експортује на површину
ћелије. Такве ћелије бивају убијене
када се третирају антителима на С1
протеин. Међутим, овај протеин се
не синтетише уколико је ген који га
кодира (MIC1) мутиран дејством
алфа честица, те такви мутанти пре-
живљавају. Другим речима, овај
селективни систем омогућава ели-
минацију огромног броја немутира-
них ћелија и молекуларну анализу
оштећења/мутација у гену MIC1 и
околним генима само код преживе-
лих ћелија. Због тога празан про-
стор испод MIC1 управо илуструје
овај експериментални приступ:
MIC1 ген увек мора да буде мутиран
јер само тако ћелија преживљава
третман антителима.

За разлику од претходне студије
која истражује ефекат зрачења на
хромозом (1), примарни интерес
анализе [PNAS, (1999), p. 4959] је
ефекат зрачења на цитоплазму.
Премда се сматрало да зрачење
нема знатног ефекта на цитоплазму,
одсуство радова на ову тему остави-
ло је ово питање отвореним.
Међутим, резултати ове студије
показују да пролаз алфа честица
има значајан мутагени ефекат који
настаје формирањем слободних
радикала. Слободни радикали садр-
же реактивни кисеоник, нпр. H2O2
или OH- и имају велику патофизио-
лошку улогу аеробног живота.
Њихов велики афинитет везивања
за ДНК доводи до настанка мута-
ција, што у великој мери спречавају
репаративни механизми, претежно
репарација ексцизијом. Међутим,
пролазак честице тако велике масе
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Слика 1. Кумулативни ефекат настанка
делеција (мутације код којих недостаје

већи сегмент DNK – од 4 до више
хиљада нуклеотидних парова) у MIC1
гену. Свака линија представља спек-
тар једног независног мутанта. Пуне
линије представљају неоштећени део
хромозома, док празан простор илу-
струје величину делеција. Анализа је

урађена помоћу PCR методе



и високе енергије као што је алфа
честица, доводи у цитоплазми до
великог повећања слободних ради-
кала које репарација ексцизијом не
може у потпуности да капацитира.
Показало се да је спектар мутација
зрачењем кроз цитоплазму сасвим
различит од истих зрачењем хромо-
зома. Наиме, анализа мутација PCR
методом показује да су мутације
овог типа сличне спонтаним мута-
цијама, и да су по свој прилици тач-
касте мутације или мале делеције
које мапирају искључиво у оквирима
тестираног гена CD59 (слика 2).
Треба напоменути да су MIC1 (слика
1) и CD59 (слика 2) један те исти ген
различито обележен из непознатог
разлога.

Као што се може видети природа
мутација индукованих са осам
честица усмерених на хромозом и на
цитоплазму је различита (слика 2;
ради поређења, патерн делеција је
очигледно позајамљена из претход-
не анализе, слика 1). Принос мута-
ција зрачењем усмереним на хромо-
зом је за исту дозу већи од истог
усмереног кроз цитоплазму. Међу-
тим, преживљавање ћелија озраче-

них кроз цитоплазму је далеко веће
од оних са озраченим хромозомом,
тако да је принос мутација у озраче-
ној цитоплазми седам пута већи и
сматра се главним узроком неопла-
стичне трансформације. 

Треба напоменути да ген MIC1
односно CD59, служи само као екс-
перименални модел, и да се наведе-
не мутације дешавају било где на
хромозомима озрачених ћелија.

У овом контексту неопходно је
споменути и тзв. сигнал bustander E
ефекат који се односи на индукцију
биолошких ефеката у ћелијама које
се налазе у близини озрачених
ћелија [PNAS, (2000), p2099]. Пока-
зало се да су за bystander ефекат у
највећој мери одговорни OH- сло-
бодни радикали из озрачених
ћелија, као и да алфа честице про-
изводе највећи ефекат. Показало се
да бyстандер ефекат у неозраченим
ћелијама може да доведе до њихове
смрти или код преживелих ћелија
до настанка разних типова мутација,
укључујући и хромозомске абера-
ције, као и онкогене трансформа-
ције [PNAS, (2000), p2099].

Мада су мутације sine qуа non
окидачи неопластичне трансформа-
ције, горе наведене студије директ-
но озрачених и суседних ћелија
нису, због ограничења експеримен-
талног модела, пратиле даљу еволу-
цију преживелих мутаната. Први
обиман рад који је показао везу
између алфа честица, мутација и
неопластичног фенотипа урађен је
на хуманим бронхијалним епите-
лијалним ћелијама [Chem. Res. Tox.
(2010), p. 373], мада је пре ове ана-
лизе објављено неколико студија на
анималним моделима који су доста
убедљиво демонстрирали канцеро-
гени ефекат алфа честица.

У овом раду, процес неопластич-
не трансформације праћен је засе-
јавањем око 500.000 бронхијалних
епителијалних ћелија на подлоге у
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Слика 2. Поређење профила мутација
изазваних зрачењем (осам алфа 

честица) хромозома и цитоплазме. На
слици је приказана и схема Y хромозо-

ма са екстензијама неких делеција



пластичним посудама. После извес-
ног времена, ћелије су третиране са
УО3 и даље инкубиране. Израслине
(фокуси) изнад фона осталих ћелија
су изоловане и подвргнуте даљим
анализама. Ти клонови су показали
својства губитка контактне инхиби-
ције, везивања за подлогу, као и
геномску нестабилност претежно у
смеру хиподиплоидног фенотипа
(број хромозома мањи од 44), што је
конзистентно са неопластичним
фенотипом и карактеристикама
неких типова рака плућа.

In abstracto, резултати наведених
студија недвосмислено указују на
мутагено и канцерогено дејство
алфа зрачења, што би тебало да
инспирише још боље праћење и
заштиту од алфа зрачења радона, а
поготово забрану војне примене
осиромашеног уранијума и његово
довођење у контакт с људском попу-
лацијом и биосфером уопште.

Напомена. Желео бих, овом при-
ликом, да пошаљем поруку уредни-
цима новина да добро пазе какве
дописе шампају на својим страница-
ма. У последње време имамо фено-
мен проф. Зорана Радовановића,
епидемиолога у пензији, који је у
последње време објавио огроман
број чланака, тврдњи и расправа о
разним темама, а поготово о акту-

елним проблемима пандемије виру-
сом SARS-3 COVID-19. Међутим, про-
блем је што се проф. Радовановић у
својој неумереној скрибоманији
бави и темама о којима мало и гото-
во ништа не зна. Ради се, наиме, о
његовим многобројним тврдњама да
осиромашени уранијум није опасан
по људско здравље. То је много
опаснија констатација од његовог
неукусног оговарања давно преми-
нулог професора Косте Тодоровића.
У томе се посебно истиче дневни
лист Данас код чијег главног уред-

ника Зоран Радовановић има посеб-
ну заштиту (баца у кош покушаје
људи да одговоре на његове брутал-
не нападе). Референце на које се он
позива су врло мутне или не
постоје, а доле наведена листа није
потпуна: „Уранијум није повезан с
настанком рака" (Данас, 22/1.2021;
главни аргумент Зорана Радова-
новића да уранијум није опасан је
изјава портпарола НАТО пакта!);
„Истина као жртва осиромашеног
уранијума" (Данас, 14.2.2021);
„Стручњаке називају НАТО плаћени-
цима..." Данас (24.5.2020); „Фалси-
фиковали су податке да осиромаше-
ни уранијум изазива рак" Недељник
(14.8.2019), итд.  

Др Драгутин Ј. Савић,
Професор универзитета у пензији

23

Слика 3. Схема догађаја у ћелији кроз коју пролази алфа честица. Могу се уочити
лезије на хромозому како од директног удара тако и од слободних радикала.

Такође јe приказано и присуство ексцизионог репаративног ензима



Садржај
Досадашња примена нуклеарних

технологија довела је до слободне
емисије бројних радионуклида
којима је контаминирана животна а
веома често и радна средина.
Агресија НАТО алијансе на СР
Југославију 1999. године оставила је
за собом најозбиљнију последицу по
животну средину у виду дисперзије
велике количине (према проценама
Војске СР Југославије 15 тона) оси-
ромашеног уранијума 238U. У складу
са актуелним прописима (Закон о
заштити од јонизујућих зрачења и
нуклеарној сигурности) а и реалним
потребама, неопходно је наставити
санацију терена и праћење и пре-
венцију последица како на животној
средини, радиоеколошким монито-
рингом, тако и на здрављу станов-
ништва са тих подручја, поред стан-
дардних мера здравствене заштите,
и циљаним истраживањем по специ-
фичном програму. 

Увод
Велика примена нуклеарне енер-

гије, радиоактивног зрачења и
радиоактивних материја, која се
проширила на бројна подручја људ-
ске делатности, повећава опасност
од радиоактивног зрачења. Као
непосредна последица унутрашње
контаминације радиоактивним мате-
ријама из животне средине, које у
организам доспевају ваздухом,
водом и храном, настаје унутрашње
озрачивање људског организма и
бројни токсични ефекти.

Приликом агресије на Југославију
1999. године НАТО алијанса је, уз
бројне типове оружја, применила и
муницију са радиоактивним приме-
сама. НАТО авиони су већ након
седам дана рата (30. марта 1999.

године) из топова калибра 30 мм
употребили муницију са осиромаше-
ним уранијумом 238U. Карактери-
стична особина те муниције је да
приликом испаљивања и погађања
мета долази до запаљивања и ства-
рања велике количине уранијумских
оксида који се у виду аеросола дис-
пергују доводећи до дуготрајне кон-
таминације животне средине веома
високог нивоа на локалитетима по
којима су вршени удари, што је и
приказано у UNEP-овом извештају
од марта 2002. године.

Последице контаминације живот-
не средине осиромашеним ура-
нијумом по здравље људи огледају
се у томе да честице осиромашеног
уранијума унете у организам изази-
вају бројне штетне ефекте. Иначе,
хемијска својства природног и оси-
ромашеног уранијума су идентична
и њихова хемијска токсичност, која
је откривена још пре два века, не
зависи од изотопског састава.
Природни уранијум има три изото-
па: 234U, 235U и 238U, а код осирома-
шеног уранијума постоји још и 236U.

Као последица интерне контами-
нације организма уранијумом
настају бројни ризици по здравље
који зависе од четири главна факто-
ра: изотопског састава, хемијског
састава, величине честице и рас-
творљивости. У настајању патоге-
нетских ефеката деловања ура-
нијума истоветни значај имају
хемијска нерадијациона токсичност
и специфична радиоактивност типа
гама емисије (235U) и алфа емисије
(238U). Кинетика уранијума у орга-
низму 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 еритроци-
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ти и протеини плазме. За 60 минута
95% ресорбованог уранијума
нестаје из крви, а биолошки полу-
живот уранијума у целом организму
износи 2 до 5000 дана. Екскреција
се обавља углавном урином, а врло
мало из јетре, преко жучи и црева.
Критични орган за растворљива
једињења уранијума је бубрег који
је и предилекционо место депози-
ције. Количина од 0,05% до 12% се
ретинира у бубрезима са полуживо-
том од 6 до 1500 дана, а приближно
80% укупне количине уранијума се
излучи у току 24 часа. Поред бубре-
га уранијум се накупља у скелету,
плућима, јетри, слезини, панкреасу,
надбубрегу и ћелијама РЕС-а.

За настајање патофизиолошких
учинака одговорна су оба патоге-
нетска механизма: хемијско-токсич-
ни и радиобиолошки тј. јонизациони
који се узајамно преплићу, интерпо-
нирају и фаворизују. Као резултат
интеракције уранијума и биомолеку-
ла у соматским ћелијама и генетич-
ком материјалу настају бројни пато-
лошки ефекти који клинички постају
видљиви веома рано или касни који
се виде после дугогодишње латен-
ције или се пак испољавају после
неколико генерација након генет-
ских експресија. Латентни период за
ове манифестације зависи линеарно
од дозе и количине унете материје и
креће се од 1 до 20 година, а у акци-
денталним 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, услед
линеарне екстраполације, један је
од најзначајнијих параметара за
радиотоксикологију. Специфична и
најтежа стања настају као последи-
ца мутагених, тератогених и канце-
рогених дејстава.

Процена ризика
Егзактна процена радијационог

ризика најпрецизније се може
остварити маркерима који, у ширем
смислу, документују мерљиву реф-
лексију у интеракцији између био-
лошког система и физичког агенса.
Према препорукама Америчке
националне академије наука (NAS)
процес процене ризика чине: иден-
тификација хазарда, процена одно-
са доза-одговор, процена експози-
ције и карактеризација ризика.
Радијациона сигурност људске попу-
лације условљена је познавањем
свих могућих радиоеколошких чини-
лаца и праћењем степена унутраш-
ње контаминације.

Индивидуални мониторинг за
интерну експозицију базира се на
директном мерењу активности
радионуклида у целом телу, одређе-
ним органима или деловима тела и
мерењем активности радионуклида
у излучевинама. Која ће техника
бити изабрана зависи од биокине-
тичког модела радиоизотопа у људ-
ском телу. Најчешће се користи тех-
ника испитивања уринарног излучи-
вања радиоизотопа. Међународна
комисија за заштиту од јонизујућих
зрачења (ICRP) предлаже коришће-
ње рутинског и, у случају акциден-
та, 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 станов-
ништва и популације запослених у
Србији и Југославији било је повећа-
не контаминације изнад горње гра-
нице уношења (ГГУ), али само у
појединачним случајевима. Урин је
анализиран повремено а не конти-
нуирано, а из једног узорка вршена
је процена дозе и ефеката. Због тога
су резултати контаминације поређе-
ни са биодозиметријским тестовима,
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показали извесно неслагање у дози
и ефектима процењиваним између
величине радиоактивности урина и
обима биолошког одговора. До сада
је код нас урађена само једна епи-
демиолошка студија на 3255 лица из
зоне јонизујућих зрачења која је
показала да морбидитет и мортали-
тет изазван канцером није значајно
већи.

Процена експозиције
Обухвата праћење и евалуацију

интензитета, врсте и трајања акту-
елне 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 среди-
ни, радној или животној. Унутрашњу
експозицију представља процес
назван биолошки мониторинг, а
подразумева детекцију укупног
унутрашњег товара радионуклида и
квантификује се у виду концентра-
ције и дозе. Сви параметри су био-
лошки маркери експозиције, а
добијају се алфа, бета и гама спек-
трометријском анализом биолошког
материјала.

Процена ефекта
Обухвата откривање биохе-

мијских, физиолошких, бихејвиорал-
них и других промена органа и
система и процењује ризик од гено-
токсичних и негенотоксичних канце-
рогена узрокован експозицијом,
односно дозом. Међусобни однос
унутрашње експозиције и ефекта
дефинише се различитим величина-
ма, а најзначајније су однос доза-
ефекат и однос доза-одговор.
Најважнији тест представља биодо-
зиметријски тест којим се детектује
резултат интереакције радионукли-
да и генетичког материјала а који
чине хромозомске аберације и ген-

ске мутације и ФИСХ микронуклеус-
ни тест којим је омогућена диферен-
цијација ефеката физичких (радио-
активних) и хемијских агенаса.

Механизам канцерогенезе
Тачан механизам канцерогенезе

још увек 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 мате-
ријала, трансформација протоонко-
гена у онкогене и инактивација
туморских супресорских гена (гено-
токсични ефекти). Негенотоксични
(епигенетски) канцерогени изази-
вају малигне туморе механизмима
који не доводе до везивања ксено-
биотика са молекулом ДНК.
Механизам њиховог деловања још
увек није разјашњен. Промоција је
процес који омогућава даљи развој
промена насталих у фази ини-
цијације. Прогресију тумора одли-
кује убрзан раст, инвазивност и
настанак метастаза.

Програм испитивања
Избор репрезентативног узорка

представља неопходан и веома сло-
жен сегмент истраживања.
Критична група је популација са
територије на којој се, радиоеко-
лошким мониторингом, прати спо-
љашња контаминација. Контролна
група је популација са територије
која није контаминирана. Неопходне
су три контролне групе, ради интер-
компарације, приближно истог броја
и демографских карактеристика са
различитих неконтаминираних под-
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ручја а са укупним бројем испитани-
ка колико је и у критичној групи.

Потом је неопходна ретроспек-
тивна анализа специфичног морби-
дитета и морталитета од малигних
болести на истраживаним под-
ручјима до 1999. године. Извор
информација може бити сва распо-
ложива медицинска документација у
локалним здравственим установама
почев од: здравствених картона
основне здравствене заштите у
домовима здравља, диспанзерима
опште медицине, медицине рада,
гинеколошким, педијатријским, он-
колошким, стоматолошким диспан-
зерима итд, болничке отпусне
листе, извештаји смрти (умрлице) и
томе слично.

Затим, креирање анкетног упит-
ника чији садржај мора обиловати
бројним подацима почев од уоби-
чајених демографских података,
подацима о времену проведеном на
истраживаном подручју са диферен-
цијацијом на урбану и сеоску среди-
ну, подацима о пијаћој води (водо-
вод, бунари, флаширана и други
извори), подацима о радном стажу и
професији (пољопривреда, инду-
стрија, грађевинарство, путна при-
вреда, здравство, пензионери итд) и
исцрпним подацима о претходном
здравственом стању како испитани-
ка тако и породице (лична и поро-
дична анамнеза) са обавезним пода-
цима о варијацијама укупног броја
уобличених елемената у крвној
слици, хроничним и наследним
крвним и бубрежним болестима,
другим хроничним болестима, опе-
рацијама 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 форму-
лом периферне крви, од цитохе-
мијских анализа обавезно алкална

фосфатаза у гранулоцитима (APL
>20 <80 и.ј.), од биохемијских ана-
лиза специфични тестови на синтет-
ске и екскреторне функције јетре,
тестови за некрозу хепатичног
паренхима и поремећаје гломеру-
ларне и тубуларне функције бубре-
га, од цитогенетских анализа хромо-
зомске аберације и микронуклеусе.
Ултразвуком треба прегледати
спланхничне трбушне органе, дојке
у жена, штитњачу, лимфне злезде и
евентуално солитарне туморе.
Уколико 50% параметара перифер-
не крви показује патолошке резул-
тате онда су неопходна медицинска
испитивања инвазивним методама
попут биопсије коштане сржи, сле-
зине, јетре, лимфних жлезда итд. и
анализа генетског материјала и
цитохемијска испитивања у ћели-
јама пунктата. Испитанике у којих
хематолошка болест није утврђена а
регистроване су варијације у пери-
ферној крви треба циљано прегле-
дати два пута годишње. Ако су про-
мене реверзибилног карактера
кориговаће се, а ако су иреверзи-
билне развиће се клинички мани-
фестни поремећаји који се тако пра-
вовремено дијагностикују.

Математичким и дозиметријским
методама неопходно је израчунава-
ње индивидуалне дозе спектромет-
ријским мерењима радиоактивности
урина и израчунавање апсорбоване
дозе за цело тело, израчунавање
унете, тј. апсорбоване дозе из днев-
ног оброка (мониторинг радиоактив-
ности пијаће воде и прехрамбених
намирница) и из ваздуха (монито-
ринг 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
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региона и за сваког испитаника
индивидуално, док би биодозимет-
ријски тестови (хромозомске проме-
не) показали кумулативни ефекат
укупне апсорбоване дозе од дога-
ђаја до тренутка анализе. Због ути-
цаја времена на репарацију неста-
билних аберација неопходно је
допунско испитивање стабилних
промена кариотипа методом хибри-
дизације (минимум је 100 метафаза
по особи). Одговарајућим апарати-
ма могуће је обрадити 2000 слу-
чајева годишње. Узорци крви би се
стицали у једну (централну) лабора-
торију по прописаним упутствима за
чување и транспорт у року од три
дана.

Извођење закључка
При обради материјала и евалуа-

цији резултата неопходно је пажњу
усмерити на то да ли је на критич-
ном реону, у компарацији са конт-
ролним, повећана инциденца хема-
толошких и малигних болести дру-
гих 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 контрол-
них региона.
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Подржавајући оснивање Међуре-
сорног координационог тела за
утврђивање последица НАТО бом-
бардовања у Србији, др Рудолф
Хензел је дао једну дефиницију
онога шта је агресор учинио: In
1999 NATO knowingly and willingly
committed genocide in Serbia, poi-
soned the earth for all time!
Generations of children in Serbia will
be born with deformities for decades
due to DU from bombs.

Двадесет и једну годину после
агресије није било довољно поли-
тичке воље да се ради на испитива-
њима последица НАТО бомбардова-
ња. Наша знања су још увек недо-
вољна када се ради о последицама
расутих загађивача и то не само од
пројектила са осиромашеним ура-
нијумом, већ и због обимних униш-
тавања хемијских постројења у
Србији. Откривање истине је наш
дуг према млађим генерацијама и
према свету. Због тога је неопходан
мониторинг за процену стања зага-
ђености животне средине, као и
истраживања у дугогодишњем вре-
менском периоду.

Загађивачи у ваздуху ношени сус-
пендованим честицама (енг. particul-
ate matter – PM) су услед њиховог
штетног утицаја велика претња за
здравље становништва и животну
средину. Честице веће од 10 μm,
које су на граници видљивости,
задржавају се у горњим дисајним
путевима и називају се инхалабил-
не. Мање по величини су невидљи-
ве, респирабилне честице које се по
дубини доспевања до доњих
дисајних путева сврставају у четири
категорије:

– мање од 10 μm су PM10 и назване
су грубе суспендоване честице,

– мање од 2,5 μm су PM2,5 и назва-
не су фине суспендоване честице, 

– мање од 1 μm су PM1, продиру у
алвеоле и

– мање од 0,1 μm су PM0,1 и назва-
не су ултрафине или наночести-
це.
У процени здравствених ризика

важан је избор индикатора за PM.
Пратећи европске директиве у
нашим прописима, користе се стан-
дарди и методологије за респира-
билне честице PM10 и PM2,5.1 У
овом документу (стр. 5), процењује
се да загађеност ваздуха широм
света носи ризик од преране смрти
за више од два милиона људи
годишње. Више од половине слу-
чајева оболелих сносе популације у
земљама у развоју. Светска здрав-
ствена организација је дала смерни-
це за квалитет ваздуха за Европу
које се тичу присуства суспендова-
них честица међу уобичајена четири
загађивача. С обзиром да истражи-
вањима нису идентификоване гра-
нице концентрација испод којих се
не догађају штетни ефекти, то треба
истаћи да границе дате у овом
Упутству не могу у потпуности да
заштите људско здравље. Нарочито
када се ради о честицама у ваздуху,
чак и при нижим концентрацијама
загађивача се дешавају штетни
ефекти по здравље. Према недавно
изнетим проценама, услед загађено-
сти ваздуха, значајан је удео чести-
ца PM2,5 на појаву болести.
Процењено је да су ове ситне чести-
це 2010. године широм света допри-
неле прераној смртности 3,2 милио-
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Допринос истраживањима загађености ваздуха 
биомониторингом маховинама и листовима дрвећа

1 WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf2 AIR POLLUTION AND CANCER EDITED BY KURT STRAIF, AARON COHEN, AND
JONATHANSAMEThttps://www.iarc.who.int/wpcontent/uploads/2018/07/AirPollutionandCancer
161.pdf)



на људи, углавном услед кардиовас-
куларних болести, као и 223.000
смрти од рака плућа.2

Највећи број рутинских мерења у
систему за мониторинг квалитета
ваздуха заснива се на мерењима
PM10. Међутим, за епидемиолошке
студије је PM2,5 релевантан индика-
тор. Овим стандардним методама се
не прате још ситније честице, које
су најопасније за здравље, чији је
аеродинамички пречник мањи од
0,1 микрометара (PM0,1). У научној
литератури се оне називају наноче-
стице, а на њихову штетност је
недавно указано у посебном осврту
на здравље и НАТО бомбардовање.3

Испитивања загађености ваздуха
су често ограничена скупим инстру-
менталним методама мониторинга и
тешкоћама у спровођењу обимног
узроковања у простору и времену.
Осим тога, технике инструменталног
мониторинга не дају информације о

утицају атмосферски загађујућих
супстанци на живе системе. Због
тога све више расте потреба за
коришћењем индиректних метода
мерења, које су засноване на одго-
вору организама који се понашају
као биоакумулатори загађујућих
супстанци.

Већ неколико деценија се за про-
цену квалитета ваздуха спроводе
истраживања на биљкама као био-
мониторима за детекцију и монито-
ринг загађености елементима у тра-
говима. Биомониторинг применом
маховина и листова дрвенастих
биљака пружа информације о стању
загађености животне средине
потенцијално токсичним елементи-
ма, органским загађујућим супстан-
цама и радионуклидима. У Београду
и Србији су применом биомонито-
ринга на маховинама и листовима
дрвећа рађена обимна истраживања
којима се указује на бројне могућно-
сти за добијање информација о
стању загађености ваздуха на одре-
ђеном локалитету, на нивоу града
али и целе државе.4 Применом био-
мониторинга су прикупљене раз-
личите информације о загађивачу,
почевши од његовог присуства,
нивоа концентрација, сезонске/вре-

менске, просторне акумулације и
могућих ефеката на здравље и
животну средину. Постигнути резул-
тати омогућавају научну подршку за
израду граничних вредности и регу-
латорних докумената за контролу
квалитета ваздуха заснованим на
ефектима загађујућих супстанци,
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Слика 1. Микрофотографије листова дивљег кестена: горње (лево) и доње стране 
(у средини) листа снимљене скенирајућим електронским микроскопом (SEM)
спрегнутим са уређајем за спектралну хемијску анализу појединих честица

(EDAX). Спектар једне такве мале честице приказан је на слици десно5

3 Vukmirović, Z., 2019; 48 (SUPLEMENT 4) /13–20/ PRAXIS MEDICA4 Tomašević, M. i Aničić-Urošević, M., 2019; 48, (SUPLEMENT 4) /57–63/ PRAXIS MEDICA5 Tomašević M., Vukmirović Z., Rajšić S., Tasić M., Stevanović B., 2005; Chemosphере 61:
753–760.



као и основа за доношење страте-
гија које имају за циљ смањења
емисије и присуства загађујућих
супстанци. 

Иако су маховине и лишајеви
најпогоднији биомонитори атмо-
сферске контаминације елементима
у траговима, ове биљке често нису
присутне у градској средини. Због
тога су васкуларне добиле посебну
важност и користе се као вредни
биомонитори у урбаним и инду-
стријским областима. Штавише, у
таквим областима са високим нивои-
ма загађености, биљке могу да дају
комплекснији одговор у поређењу
са техникама инструменталног
мониторинга. 

Обимна истраживања на разним
врстама дрвенастих биљака су рађе-
на у свету и код нас са циљем
утврђивања погодности листова
разних врста као биомонитора.
Такође су листови дрвећа који често
расту у градским условима коришће-
ни као метода за испитивање зага-
ђености ваздуха потенцијално ток-
сичним металима у Београду.
Листови дрвећa су врло ефикасни у
задржавању атмосферских честица
(слика 1). Нарочито је важна њихо-
ва улога у смањивању нивоа финих
респирабилних честица „високог
ризика“, са потенцијалом да изазову
озбиљне проблеме за људско здрав-
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Слика 2. Средње вредности концентрације (µg g-1) ретких земаља у 
маховини H. cupressiforme широм Србије у 2015/2016. години 



ље и штетне утицаје на животну
средину. 

Метода употребе маховина као
биомонитора загађености ваздуха је
широко примењивана због бројних
предности које оне имају и то не
само у односу на друге биомонитор-
ске врсте, већ и на стандардне
инструменталне технике. Монитор-
инг атмосферске депозиције помоћу
маховина представља једноставну и
економичну методу, за разлику од
инструменталних метода које захте-
вају скупе инструменте, електично
напајање и техничко одржавање.
Широка заступљеност маховина
омогућава високу резолуцију узор-
ковања (мерних места), што дозво-
љава мапирање стања загађености
ваздуха на великим површинама.

Поједина истраживања6 су пока-
зала да су маховине ефикасније у
захватању ситнијих класа честица
<2,5 и 2,5–10 μm (78,8 и 19,4%, рес-
пективно) и само 0,2% честица
већих од 25 μm у пречнику.

Истраживањима у Србији у окви-
ру ICP Vegetation програма у
2015/2016. години, применом махо-
вине Hypnum cupressiforme добијени
су широм Србије нивои загађености
тешким металима и другим елемен-
тима, затим радионуклидима 7 Be и
137 Cs7, а анализирани су и елемен-
ти ретких земаља (слика 2). Према
мапама загађења ваздуха Србије
могу да се препознају локације
(области) са повишеним нивоом
загађења. Када се једном открије
област са повишеним концентра-
цијама неке загађујуће супстанце,
препоручљиво је поновити узорко-
вање маховине у датом подручју,
али са већом просторном резолу-
цијом места узорковања.

Шта се може очекивати од био-
мониторинга у будућим истра-

живањима?
• Маховине су јефтин и лако при-

менљив начин за мониторинг
загађености ваздуха и биомони-
торинг може да буде драгоцен
продужетак инструменталном
мониторингу.

• Биомониторинг применом листо-
ва и маховина може да се користи
у испитивањима атмосферске
депозиције загађивача у испити-
ваним областима и широм Србије.
Могу се добити подаци о прису-
ству и нивоу загађења за раз-
личите супстанце, као што су:
елементи у траговима и други
елементи карактеристични за
емисију из сагоревања фосилних
горива, дуготрајно присутних
органских полутаната (диоксини,
фурани и деривати), новооткри-
вени полутанти као нпр. они који
припадају ретким земљама, при-
суство ОУ, изотопа У и потомака
као нпр. плутонијум на Косову и
Метохији и њихов даљи транс-
порт унутар Србије или преко
наших граница.

Др Милица Томашевић, 
научни саветник у пензији 

Институт за физику, 
Универзитет у Београду
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Сажетак 
У раду је приказан механизам

разлагања хлорних и флуорних ади-
тива у експлозивима, као и начин
разлагања мономера винил хлори-
да, и састав електропроводљивих
влакана

Кључне речи: пирален, флуорни
адитиви, противпешадијске мине,
електропроводљива влакна.

Увод
Војне доктрине у највећим зем-

љама света заступају становиште да
се ратни конфликти, какви су били у
Ираку, Босни и Херцеговини,
Чеченији и СР Југославији, могу
успешно решавати селективним
нападима на виталне циљеве про-
тивника, коришћењем оружја висо-
ке прецизности погађања и могућ-
ности дејства са дистанце. Овакве
агресије се спроводе масовним
нападима крстарећим ракетама и
авијацијом по аеродромима, поло-
жајима ракетних јединица и радари-
ма ПВО, командним местима, теле-
комуникацијским системима, али и
по економској инфраструктури
земље, како би се одмах сломио
отпор и угрозила егзистенција ста-
новништва. Сви пројектили који су
бачени на СР Југославију током бом-
бардовања, по свом дејству и наме-
ни, могу се сврстати у три опште
групе:
• разорни, вођени и невођени, раз-

личитих калибара, (ракете, авио-
бомбе и касетне бомбе),

• противоклопни и пробојни, пуње-
ни са осиромашеним ураном, и

• неексплозивни, који на циљу не
остварују дејство експлозије, али
изазивају велике штете, такозва-
не „меке бомбе“ или „бомбе за
замрачење“.

Стручна јавност у Србији углав-
ном је била окренута разматрању
утицаја осиромашеног урана на
здравље популације, и притом је
занемарена значајна опасност од
хемијског загађења, посебно пира-
лена (Анђелковић Лукић М. ВТГ,
2006), како флуида, тако и запаље-
ног. Пирален jе горео када су гађа-
ни електрични трансформатори
високог напона, при чему се ослоба-
ђао диоксин који спада у најопас-
није загађиваче човекове околине.
Загађењу српских простора умного-
ме је допринело коришћење раз-
личитих убојних средстава која су за
експлозивно пуњење имала раз-
личите експлозивне саставе.
Њиховом детонацијом ослобађала
се велика количина загушљивих и
отровних гасова, и различитих про-
дуката разлагања који су загађива-
ли ваздух, земљиште и воду
(Анђелковић Лукић М. Нови Сад,
2015).

Функционисање експлозива
Сваки експлозив се може пред-

ставити општом формулом
CxHyNzOp. Начин функционисања
експлозива је екстремно брза окси-
дација – детонација, при чему се, у
веома кратком времену, реда нано
секунди, ослобађа огромна количи-
на енергије, праћена великом
количином врелих гасовитих проду-
ката детонације под високим при-
тиском, који врши разорна дејства.
Настали продукти детонације садр-
же различите, углавном киселе
гасове као што су: угљен-диоксид,
угљен-моноксид, азотови оксиди,
цијано једињења, водоник, азот,
вода у виду водене паре и елемен-
тарни угљеник у виду чађи.
Ослобођени гасови су сами по себи
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Бомбардовањем СР Југославије загађена је животна 
средина и прекршене су све норме мeђунaродног права



веома токсични, а када се комбинују
са продуктима сагоревања у
хемијским резервоарима нафте,
бензина или мономера винилхлори-
да, онда сви ти пожари имају ефек-
те хемијског рата.

Како би се експлозивима пове-
ћала бризантност (Анђелковић
Лукић, ВТГ 2019) односно рушилач-
ка енергија, додају им се различити
адитиви и оксиданси типа флуоро-
ваних нитроформала, амонијум-пер-
хлората уз додатак металних прахо-
ва, најчешће алуминијума. Реално је
претпоставити да су флуорни енер-
гетски додаци коришћени у барут-
ним пуњењима и у експлозивним
бојевим главама у току бомбардова-
ња СР Југославије и Републике
Српске. То се закључује по ефекти-
ма на људима, као што је некроза
прстију (случај девојчице из
Републике Српске која се непосред-
но после бомбардовања играла у
кратеру од бомбе).

Разлагањем флуорних експлозива
(1. FEFO и 2. DFF) ослобађају се
веома токсични и врло реактивни
флуорни радикали:

(1) [FC(NO2)CH2О]2CH2 → HF + F* +
CF* + CH2F* + CNF + C2H2F* +

CHNF + C2H2OF* + C2H4OF* + C2H2
NOF + C3H5O2F + C2H2 N2O3F*+

C2H2N2 O4F*

(2) [FC(NO2)2CH2O]2CF2 → HF + F*
+ CF* + CH2F* + CNF + C2H2F* +

CHNF + C2H2OF* + C2H4OF* + C2H2
NOF + C3H5O2F + C2H2 N2O3F*+

C2H2N2 O4F* + C5H5NO5F2 + CHO2F
(*ознака за слободне хемијске радика-

ле у којима се налази флуор)

С обзиром на то да се амонијум-
перхлорат, као енергетски адитив
додаје експлозивима (CxHyNzOp) и
чврстим ракетним горивима муни-
ције великог калибра (крстареће
ракете), гасовити продукти садрже
знатну количину наведених хлорних
молекулских формулација и хлорних

радикала, који се при лету крстаре-
ћих ракета, услед сагоревања
ракетног горива, ослобађају у атмо-
сферу. Ови радикали настају и при
детонацији експлозивних пуњења
великих калибара у којима се нала-
зе смеше високобризантног експло-
зива и енергетских халогених једи-
њења. Ослобођени радикали су
веома реактивни и агресивни.

CxHyNzOp. + NH4ClO4  Cl2 + HCl +
Cl* + ClO2* CCl* + CH2Cl* + CNCl +

C2H2Cl* + CHNCl + C2H2OCl* +
C2H4OCl* + ClCH2CN* + C2H2 NOCl

+ C3H5O2Cl + C2H2 N2O3Cl* +
C2H2N2 O4Cl* + C5H5NO5Cl2 +

CHO2Cl 
(*ознака за слободне радикале у

којима се налази хлор)
У новије формулације експлозив-

них пуњења додаје се алуминијум у
облику нано честица које повећа-
вају енергетску ефикасност и имају
боље карактеристике од алуми-
нијума у микрометарским димен-
зијама (Brousseau, 2002). Нано-пра-
хови алуминијума, због веће специ-
фичне површине, могу повећати
брзину сагоревања погонског гори-
ва и као такви се више примењују у
погонским горивима него у смешама
са експлозивима (D. Sundaram,
YAng, V. Zarko, 2015). 

Сaгорeвaњeм мономера винил-
хлоридa СН2=СНCl, исцурeлог услeд
бомбaрдовaњa из рeзeрвоaрa,
настаје кaрбонил-хлорид, COCl2,
познaт под имeном фозгeн, који
спaдa у бојнe отровe типa зaгушљи-
вaцa и миришe слично трулом воћу
или сeну. У мaњку кисeоникa и под
утицaјeм свeтлости, нaстaјe фозгe-
ноксим, Cl2CNOH, такође бојни
отров. Ово доказује да је НАТО без
експлицитне употребе бојних отро-
ва, забрањених Женевским конвен-
цијама, сагоревањем мономера
винил хлорида и нафтних и бензин-
ских резервоара, стварао атмосферу
пуну бојних и хемијских отрова.
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Забрањене касетне бомбе
На СР Југославију су бацане

касетне противпешадијске и проти-
воклопне бомбе. Касетне авио-
бомбе носе специјални контејнери у
којима је смештено од неколико
десетина до неколико стотина малих
авио-бомби различитих калибара и
намене, под називом субмуниција
(suбmunnition). У свету постоји
много врста ових авио-бомби, али
најраспрострањеније су америчке и
неке из европских земаља, чланица
НАТО (Немачка, Француска и Велика
Британија). Субмуницију чине мале
авио-бомбе, намењене за уништава-
ње живе силе и оклопљених циље-
ва, запречавање одређених тактич-
ких пролаза, рушење полетно-слет-
них стаза (ПСС), а у комбинацији
свих ових ефеката, додатком белог
фосфора или цирконијума, и за иза-
зивање пожара. Те мале авио-бомбе
могу бити обичне бомбице са раз-
личитим временом успорења или
специјалне бомбице, опремљене
разним типовима сензора (IC, аку-
стични или сеизмички), за детекцију
и самонавођење на објекат дејства. 

У току агресије на СРЈ бачено је
више врста касетних бомбица које
су намењене убојном дејству по
незаштићеној живој сили на отворе-
ном простору. Еклатантан пример
кршења Женевске конвенције за
заштиту цивила у ратним дејствима
је дејствовање касетним бомбама по
цивилном становништву у Нишу и
Алексинцу, као и по осталим дело-
вима земље насељеним цивилним
становништвом. Касетне бомбице

које нису одмах при приземљењу
експлодирале веома су опасне, јер
имају упаљаче који могу да се акти-
вирају услед нагле промене освет-
љаја (сенка пролазника, при њихо-
вом померању или нагазу на њих).
Такође, могу и саме да се активирају
(самоликвидирају) после одређеног
временског периода, који може да
варира између пар сати до пар дана
и месеци. На који временски период
је темпиран упаљач из касетних
бомбица знају само они који су
такве бомбице бацали. Додиривање
бомбице, нагаз при претрази терена
или спадање са грмља и растиња на
којима се понекада зауставе, може
изазвати њено деловање. Непотре-
бно је да се нагласи да су од овак-
вих изузетно нехуманих пројектила
страдала углавном радознала деца.
Употреба касетних бомби и мина је
забрањена Женевском конвенцијом
(Анђелковић Лукић М.: 2015, стр.
52).

Електропроводљива влакна
Ново, неубојно средство, тзв.

„меке бомбе“ са електропроводљи-
вим влакнима, добијено високо
софистицираном нано технологијом,
средство је четврте генерације које
је први пут коришћено на српским
далеководима. Састав електропро-
водљивих влакана приказан је у
табели 1.

На основу хемијске анализе про-
водљивих влакана, закључује се да
се ради о стакленим влакнима пре-
вученим алуминијумом, што је у
складу са литературним подацима
(Fang et al. 2010), где наводе да се

35

Табела 1. Хемијска анализа узорка проводљивих влакана из бомбице BLU-114/B

елемент Al SiO2 CaO MgO Fe2O3 Na2O K2O TiO2

% 51,400 31,640 13,260 1,606 0,495 1,132 0,104 0,329

елемент Pb Zn Cu Cd Cr Ga Ni MnO

% 0,029 0,015 0,006 <0,001 0,002 0,007 <0,001 0,003



користе војна средства са провод-
љивим влакнима или нитима, која
могу да се састоје од угљеничних
влакана или од стаклених влакана
са превлаком од метала (Anđelković
Lukić M.,Stojanović M. VTG 2020).

Недовољно су истраживани
здравствени ефекти електропровод-
љивих влакана на људе, али је
познато да су радници Електропри-
вреде Србије, који су примитивним
средствима, метлама и без адекват-
не личне заштите, чистили далеко-
воде од ових влакана, после годину
дана од агресије умрли. Нажалост,
та чињеница је пренебрегнута, и
није познато какве су здравствене
проблеме имали, јер се пажња
много више обраћала на последице
зрачења и радиоактивност насталу
горењем уранских пројектила. 

У рату против Србије прекршене
су не само све међународне конвен-
ције, већ и етичке и хуманитарне
норме, јер је животна средина зага-
ђена разним отровним и штетним
агенсима, због чега је велики број
људи оболео. 
Кршeњe мeђунaродних конвeн-
цијa и принципa мeђунaродног

хумaнитaрног прaвa
Учeшћeм у бомбaрдовaњу СР

Југославије, члaницe НAТО-а су бeз-
рeзeрвно, бeз икaквe грижe сaвeсти,
докaзaлe своју лојaлност тада
нaјјaчeм свeтском војном блоку у
свeту. У бомбардовању СР Југосла-
вије учествовале су све земље чла-
нице НАТО пакта, и све чланице
Европске уније, неке конкретним
борбеним акцијама а неке логистич-
ки. Али све су имале одређен удео у
том разарању. СР Југославију јe
бомбaрдовaло 19 зeмaљa члaницa
Северноатлантског пакта. Наравно,
није учешће сваке од ових чланица
било исто, али било је сразмерно
њиховим војним потенцијалима,
што их не ослобађа кривице за зло-
чин који су учинили.

Овим бомбaрдовaњeм СР Југо-
славије НAТО јe прeкршио бројнe
мeђунaроднe конвeнцијe, рeзолу-
цијe и протоколe УН. 

Бомбaрдујући СРЈ, сувeрeну и
нeзaвисну зeмљу којa својим дeло-
вaњeм нијe никогa војно угрозилa,
вeћ јe сузбијaлa нa лeгитимaн нaчин
оружaну побуну нa дeлу својe тeри-
торијe, војнa aлијaнсa НАТО јe, стa-
вивши сe нa стрaну aлбaнских сeпa-
рaтистa, учинилa нaјвeћи злочин нa
простору Eвропe послe Другог свeт-
ског рaтa. Бомбaрдовaњeм СРЈ
муницијом сa ОУ дугорочно јe зaгa-
дилa животну срeдину у бомбардо-
ваним подручјима Србије. Употрeбa
муницијe сa ОУ прeдстaвљa поврeду
основних принципa мeђунaродног
хумaнитaрног прaвa. Ти принципи
сe односe нa зaбрaну коришћeњa
оружјa којим сe нaносe нeпотрeбнa
рaзaрaњa или сувишнe пaтњe стa-
новништвa, којa изaзивaју нeсeлeк-
тивнa дeјствa, односно дeјствa про-
тив лицa којa нe учeствују у рaтним
опeрaцијaмa, угрожaвaњe тeрито-
ријa нeутрaлних зeмaљa, којe нису у
сукобу. Тaкођe сe зaбрaњујe употрe-
бa зaгушљивих, отровних и сличних
супстaнци, укључујући и биолошкa
срeдствa и ону муницију којa про-
узрокујe опсeжнa, дуготрaјнa и
озбиљнa оштeћeњa природнe око-
линe, кaо што јe муницијa сa ОУ.
Ови принципи мeђунaродног хумa-
нитaрног прaвa су дeфинисaни
почeтком 19. и 20. вeкa слeдeћим
докумeнтимa: Хaшким конвeнцијaмa
из 1899. и 1907. године, Жeнeвским
конвeнцијaмa из 1923, 1925. и 1945.
годинe и Стaтутом Мeђунaродног
војног судa у Нирнбeргу. Кaснијe су
овe конвeнцијe допуњeнe зaбрaном
коришћeњa нaгaзних минa (Жeнeв-
скa конвeнцијa 1998. године), кaо и
зaбрaном употрeбe кaсeтних бомби
(Анђелковић Лукић М. 2015, стр.
171 и 174).
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Закључак
Агресија НАТО алијансе је допри-

нела великом хемијском и радио-
лошком загађењу СР Југославије,
које ће трајати дуги временски
период. Због тога је неопходно да се
у Србији покрене свеобухватно
истраживање загађења од НАТО
бомби, и да се испита њихов утицај
на здравље људи. Истраживања
треба да буду научно утемељена,
како би била веродостојна и убед-
љива. У Србији постоје институти и
специјализоване лабораторије на
факултетима, које могу да дају
научни допринос у овим истражива-
њима. Током НАТО агресије пре-
кршене су све мeђунaродне конвeн-
ције и принципи мeђунaродног
хумaнитaрног прaвa, те је оправда-
ност истраживања затрованости
српског тла и вода неопходна, како
би се светској јавности доказао зло-
чин над народом који све више обо-
лева, и злочин над природом, еко-
цид.
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1. Увод
Након НАТО агресије 1999. годи-

не, у Србији није било координиса-
них напора у циљу сагледавања
свеукупних последица на здравље
становништва и нашу животну сре-
дину.1 То је постала тема тек након
извештаја о повећању годишњег
броја канцера и других обољења у
Србији. Нека контрадикторна тума-
че-ња јасних статистичких показате-
ља су навела групу научних радника
различитих профила да формирају
неформалну групу која је названа
„Иницијатива“ – са намером да
постави основе за научно утврђива-
ње истине о последицама НАТО
бомбардовања, како на нашу попу-
лацију, тако и нашу животну среди-
ну. Основни циљ је да се на основу
верификованих научних метода
пружи одговор на питање да ли – и
у којој мери – постоји корелација
између загађења животне средине
узрокованог НАТО бомбардовањем,
и евидентираног повећања инци-
денце настанка канцера и других
обољења. 

Створени медијски притисак је
довео средином 2018. године до
потписивања уговора о сарадњи
између четири министарства (заш-
тита животне средине, здравство,
војска и наука) којим је предвиђено
оснивање Заједничког тела, које се
састоји од Међуресорног координа-
ционог тела (МКТ) као оперативног
тела, Савета као контролног, тј.
саветодавног и Управног одбора као
управљачког тела. 

2. Пројекат „Истраживање
последица НАТО бомбардовања

на Србију 1999. године“
Комисија Народне Скупштине за

утврђивање последица НАТО бом-
бардовања није поднела извештај о
раду, па је тешко проценити у којој
мери је испунила своје циљеве.
Остало је нејасно како је замишље-
но да се 20 година после, НАТО бом-
бардовању припишу новорегистро-
вана обољења, без повезивања са
могућим узроцима – а то је било
излагање становништва хемијским
и/или радиолошким агенсима
испуштеним у животну средину. Ово
је важно питање, јер је јасно да се
без познавања узрока новорегист-
рованих болести – последице неће
саме од себе санирати: здравствене
последице које желимо да испитамо
су или последица акутних излагања
хемијским или радиолошким агенси-
ма насталим у време бомбардовања,
или су резултат дуготрајног излага-
ња истим тим агенсима услед њихо-
ве миграције и дистрибуције у
животној средини и последично до
конзумирања контаминираних нами-
рница или воде за пиће.

Имајући то у виду, група окупље-
на око „Иницијативе“ упутила је
Министарству за заштиту животне
средине (МЗЖС) елаборат „Истра-
живање последица НАТО бомбардо-
вања на СРЈ 1999. године“, у коме је
укратко приказана методологија
која омогућује процену постојања
узрочно-последичних веза између
НАТО загађења и регистрованог
повећања инциденце канцера и дру-
гих обољења. Та методологија је
претходно усвојена на академијском
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1 Изузетак чини чишћење терена са осиромашеним уранијумом (ОУ) на југу Србије. 



одбору „Човек и животна средина“
САНУ. На последњем заједничком
састанку МКТ и УО који је одржан
крајем фебруара 2020. године
потписник овог текста је промови-
сан у новог председника МКТ, и тада
је у кратким цртама изнета методо-
логија и начин рада на пројекту који
има за циљ процену последица
НАТО бомбардовања по здравље
становништва и загађење животне
средине.

Пројекат који је приказан у
Елаборату има модуларну структуру,
која омогућава лакше управљање
мултидисциплинарним истражива-
њима, али и јаснију прерасподелу
расположивих ресурса. Са друге
стране, модуларна структура олак-
шава и фазно планирање и изврша-
вање постављених задатака, што
омогућава не само оптимизацију
активности у односу на расположи-
ве стручне ресурсе, већ и располо-
жива средства. 

2.1. Циљеви Пројекта
Циљ Пројекта је да утврди да ли

и у коликој мери постоји корелација
између, са једне стране серије акци-
денталних испуштања хемијских и
радиолошких полутаната насталих
НАТО бомбардовањем 1999. године
и са друге стране повећане инци-
денце појаве канцера и других обо-
љења. Основни циљ је да се након
утврђивања узрочно-последичних
веза између болести и њихових
узрока, омогући ефикасније лечење
и даља превенција. Могуће епиде-
миолошке студије и пратећа стати-
стика нису крајњи циљ медицинских
истраживања, већ су само помоћно
средство које треба да омогући
активно деловање у смислу циљаног
лечења и превенције даљег оболе-
вања. 

Да би се здравствени ефекти
могли повезати са узроцима,
потребно је прво проценити узроке,
односно познавати места и врсте
загађења (полутаната) којима је
популација била изложена. Позна-
вање просторне и временске распо-
деле полутаната даје информацију
где треба започети са анкетама и
прављењем епидемиолошке карте
са сликом повећане инциденце обо-
љења која се могу приписати бом-
бардовању. На пример у областима
у којима је данима постојало велико
аерозагађење логично је испитати
респираторна и друга повезана обо-
љења, док је у областима за које се
зна да је било изливања нафтних
деривата, живе, пиралена и других
отровних материја, потребно испи-
тати и друге путеве излагања (на
пример контаминацију земљишта
преко контаминиране воде за пиће и
наводњавање, преко намирница
итд). Посебно ће бити важно испи-
тивање суперпозиције свих тих
вишеструких негативних утицаја, јер
је територија Србије била три месе-
ца систематски изложена комбино-
ваним загађењима ваздуха, воде и
земљишта. 

Други основни циљ истраживања
је утврђивање чињеница, и провера
– да ли и после више од 20 година
постоје места која захтевају (понов-
ну) ремедијацију, односно уклања-
ње или нетакнутих, или лоше сани-
раних места са великим концентра-
цијама полутаната који су у животну
средину доспели услед НАТО бом-
бардовања.2

Јасно је да не смемо дозволити да
живимо са загађењима животне сре-
дине којих смо свесни, и која може-
мо да санирамо. Наша је обавеза да
очистимо животну средину од свих
отрова за које знамо у мери у којој
је то могуће, и да не оставимо
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2 Треба истаћи да до данас није направљен обједињен списак свих локација на којима је
вршена ремедијација терена, и још важније није вршена (независна) контрола квалитета
тих радова.



нашим будућим нараштајима да
живе са отровима за које знамо да
постоје и које можемо очистити. 

2.2. Модуларна структура 
Методологија Пројеката се бази-

ра на анализи простирања полута-
ната кроз посматране медије (ваз-
дух, вода, земљиште) од места
њиховог настанка на одабраној
локацији. Одабир локација и дога-
ђаја који ће бити анализирани су
део процеса оптимизације: логично
је почети са оним локацијама чије је
бомбардовање изазвало највеће
загађење атмосфере или водотоко-
ва, земљишта итд.3 Путеви трансфе-
ра полутаната до човека зависе од
локалних параметара, и своде се на
удисање отровних материја у перио-
ду проласка или задржавања облака
и на касније конзумирање контами-
ниране хране или воде за пиће. У
случају већих акцидената кратко-
рочно су најважнији путеви прено-
шења ваздухом, па се већина свет-
ских програма пре свега фокусира
на моделе атмосферске дисперзије
и депозиције. Простирање полута-
ната воденим путевима, односно
трансфер кроз земљиште, постаје
релевантно тек након одређеног
временског периода; међутим, ми
говоримо о временском интервалу
од сада већ 21 годину након више-
струких акцидената! Дакле, транс-
порт кроз земљиште, односно кон-
таминација површинских и подзем-
них вода је данас итекако релевант-
но питање које се никако не сме
заобићи.

На слици 1 модул М1 означава
скуп свих активности које се тичу
прикупљања података. Овај модул
је подељен на неколико група раз-
личитих активности, које су детаљ-
није приказане у Елаборату. Велики

део података који се захтевају у М1
су углавном познати, потребно их је
само организовано сакупити, систе-
матизовати и прилагодити потреба-
ма за модул М2, који чини скуп раз-
личитих верификованих модела за
транспорт полутаната кроз екоси-
стем. Модул М2 треба да пружи
податке о настанку и ширењу полу-
таната широм Србије, од почетка и
током трајања бомбардовања па све
до истека временског периода који
ће зависити од пристиглих међуре-
зултата. Резултати прорачуна дају
временско просторну слику о раз-
воју НАТО загађења, односно дају
скуп података који се користе у
модулу М3, и који се посматрају као

извор односно узрок настанку боле-
сти које се могу приписати НАТО
бомбардовању. На слици 1 се види
да је могућа и директна веза између
М1 и М3. То је зато што се, нарочи-
то на местима великих испуштања
полутаната у земљиште, могу дире-
ктно мерити подаци о загађењима
(узимајући у обзир протекли вре-
менски период и пратеће процесе). 

Резултати које даје модул М3
служе за процену да ли је, чак и
након толиког временског периода,
неоходно извршити (или поновити)
ремедијацију неких терена. Очекује
се да скуп систематски интегриса-
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Слика 1. Шематски приказ модула.
Током целог процеса врши се оптими-

зација поступака (видети текст)

3 Слична методологија се користи при симулацији развоја акцидента на неком нуклеарном
или индустријском постројењу: од посматрања простирања полутаната путем атмосферске
дисперзије и депозиције до простирања кроз површинске и подземне воде и земљиште, све
до ланца исхране. 



них података о потребама за реме-
дијацију, који чине модул М4 неће
бити велики. Независно од њиховог
броја, изузетно је важно санирати
постојеће црне еко-тачке, како би
спречили њихово даље погубно
деловање не само на данашње ста-
новништво, већ и све будуће гене-
рације. 

Приказана структура на слици 1
даје само тематски али не и времен-
ски распоред. Наиме, сакупљање
релевантних медицинских података
захтева ангажовање медицинских
радника од самог почетка. Модул
М5, који је круна свих активности на
пројекту, представља скуп података
заснованих на процени постојања
узрочно-последичних веза између
погоршања здравља становништва
и НАТО загађења. За неке случајеве
у којима је евидентно прекомерно
излагање становништва, услед цу-
рења токсичних материја (пирале-
на, живе и сл) медицинска испити-
вања могу започети и без чекања на
анализе прорачуна (ово је приказа-
но на слици 1 као веза између моду-
ла М3–М5). 

Јасно је да ће велики део кориш-
ћених модела користити методе
симулације, односно тзв. Монте
Карло методе прорачуна, што ће
захтевати посебну анализу неодре-
ђености и осетљивости, о чему ће
водити рачуна релевантни експер-
ти. Имајући у виду да се ради о
некој врсти форензичке анализе,
постоји низ параметара и метода
који морају задовољити оштре
захтеве за осигурањем квалитета. 

2.3. Фазни приступ 
Већ је речено да је предвиђено

извођење Пројекта по фазама. На
овом месту можемо дати само грубу
слику, а за прецизнији приказ орга-
низације и распореда послова
неопходно је познавање расположи-
вих ресурса. Стога је први корак –

дефинисање обима и циљева новог
националног мултидисциплинарног
пројекта, са описом методологије и
пројектованим трајањем (укупно и
по фазама), са јасно дефинисаним
индикаторима успешности. Резул-
тати тог пројекта се подносе Влади
Републике Србије која је уједно и
власник свих добијених резултата. 

У овом тренутку се могу издвојити
четири фазе Пројекта, међу којима
не постоји строга временска одно-
сно тематска подела. Прва фаза се
поклапа са модулом М1 (прикупља-
њем релевантних података) и у њој
се врши прва фаза оптимизације,
која се тиче одабира локација које
ће бити обухаћене модулом М2.
Овиме почиње и припрема прику-
пљања медицинских и других пода-
така који ће бити потребни у кас-
нијим фазама пројекта. Другу фазу
чини серија прорачуна ради утврђи-
вања степена загађења за одабране
локације имајући у виду поменуте
кумулативне ефекте. Један од
резултата може бити рангирање
локација по величини ризика за
настанак штетних здравствених
ефеката, чиме се у ствари ближе
одређују захтеви за детаљна меди-
цинска истраживања. У овој фази је
предвиђено ангажовање наших, али
и неких иностраних научних инсти-
туција.

Формирањем просторно и вре-
менски зависне слике загађености
територије Србије добија се основ
за процену ризика коме је била
изложена тадашња популација. При
томе се посматрају сви релевантни
путеви излагања ризику – од више-
дневног удисања отровних мате-
рија, до вишегодишњег конзумира-
ња загађене воде и хране. Обим
епидемиолошких активности ће
бити директно условљен резултати-
ма који тек треба да се добију. Стога
се и дужина ове фазе тешко може
предвидети. 
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Даље одвијање Пројекта није
тешко предвидети, али је незахвал-
но даље описивање без најважнијих
улазних параметара: а то је позна-
вање расположивих ресурса, што
није могуће без одлуке Владе Србије
о именовању одговарајућих тела. 

3. Осиромашени уранијум (ОУ)
Полемика око канцерогеног ути-

цаја муниције са ОУ одсликава
однос према укупним последицама
НАТО бомбардовања, јер садржи

све елементе медијског рата – од
ширења нетачних информација до
спиновања и замене теза. Захтеви
НАТО лобиста да се на веома малој
популацији (неколико села на југу
Србије) докажу канцерогени ефекти
ОУ су мало је рећи, врхунац лице-
мерја и ниподаштавања српске
интелигенције. Да ли треба рећи да
је подршка неких штампаних медија
јасно повезана са њиховом власнич-
ком структуром? У томе се нарочито
истицао професор у пензији З.

Радовановић, који у једном од мно-
гих ауторизованих текстова  иде чак
дотле да пише: „Ако већ мора да се
користи оружје, постоје залагања да
се, уместо оловној, прибегне ОУ
муницији, као мањем злу“.4

Јонизујуће зрачење има канцеро-
гени потенцијал, и то је веома добро
познато. Зна се и да нису све врсте
зрачења подједнако штетне, у сми-
слу да нека носе већи ризик од дру-
гих.

На слици 2 су приказани пондери-
сани тежински фактори канцероге-
них ризика које са собом носе раз-
личите врсте јонизујућег зрачења.
ICRP публикације су референтне у
заштити од зрачења, и њихове пре-
поруке су уграђене у све међународ-
не стандарде, и нико их не оспора-
ва! Ипак, НАТО лобисти селективно
признају да су фотони са слике 2
(гама и икс зрачење) канцерогени,
али то не признају и алфа зрачењу,
које као интерни контаминант има
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Слика 2. Табела радијационих тежинских фактора, који се користе 
за добијање ефективне дозе зрачења. Већи број означава већи радијациони

ризик за настанак канцера

4Дневне новине „Блиц” од 27.9.2016. 



20 пута већи канцерогени потен-
цијал. Интересантно је овде истаћи
да сва литература (чак и извештаји
UNEP-а) упорно наглашава да је
хемијска токсичност и канцероге-
ност уранијума значајно виша од
његове радиотоксичности. Одатле
се лако изводи закључак да је реал-
ни тј. укупни ризик од ОУ у односу
на (канцерогене) фотоне најмање
40 пута већи. Једноставно, ОУ је
двоструко отрован – и хемијски и
радиолошки, али то не значи да се
не могу узимати односно икључива-
ти негативни ефекти према поли-
тичкој опредељености. Толико о
причи НАТО лобиста, и уверавању
проф. Зорана Радовановића да је
број 1 већи од 20 (мада се реално
ради о најмање 40). 

У периоду 2002. до 2007. изврше-
но је чишћење терена од муниције
са ОУ на југу Србије. Сва муниција
наравно није могла бити пронађена,
и стога је предвиђен дугогодишњи
мониторинг ових терена. До сада
није извршена независна анализа
добијених резултата. Такође, запо-
чет је на ВМА организовани преглед
припадника јединица које су биле у
зони дејства са муницијом са ОУ или
дејства по постројењима хемијске
индустрије, али се са тим стало.
Укратко, многе активности које су
започете у периоду непосредно
након бомбардовања, временом су
полако заустављане. 

4. Закључак
Могуће је утврдити да ли постоји

и колика је веза између еколошког
загађења услед НАТО бомбардова-
ња и повећане инциденце канцера и
других обољења, који се региструје
последњих година. Поступак није
једноставан и праволинијски, али не
због техничких ограничења, већ пре
свега због сплета административних

– и наравно политичких одлука које
морају омогућити извођење једног
таквог пројекта. Први предуслов је
да Влада Републике Србије оформи
тело које ће имати задатак да фор-
мира национални пројекат са циљем
научног утврђивања последица
НАТО бомбардовања по здравље и
животну средину Србије. Више пута
је истицан сваки отклон од могућих
тужби, јер оне у потпуности анули-
рају примарни задатак, а то је успо-
стављање узрочно-последичних
веза између загађења и новонаста-
лих болести, ради циљаног лечења
и превентиве. Као веома важна се
истиче и санација црних еколошких
тачака које остају да загађују и
наше будуће генерације. Истакнути
су и неки коментари који се тичу
често понављаних дилема о могућем
канцерогеном утицају муниције са
ОУ, које се провлачи већ годинама. 

На крају треба рећи да се још
увек чека ближе одређивање стату-
са раније донетих одлука о форми-
рању Међуресорног координаци-
оног тела. 
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Др Милош Лукић (1948–2021)
Крајем фебруара, у мноштву тужних вести о одласку драгих људи,

пријатеља и колега, једна је посебно болно одјекнула у Институту за онко-
логију и радиологију Србије: умро је доктор Милош Лукић, интерниста који
је преко тридесет година радио у Институту, и кога су познавале и волеле
генерације запослених.

Др Лукић рођен је у Земуну 9.2.1948. године. Медицински факултет у
Београду завршио је 1975. године, а на Институту се запослио 1979. годи-
не. Специјализацију из интерне медицине завршио је 1982. године и радио
на одељењима за примену хемиотерапије и у Дневној хемиотерапијској
болници. Годинама је радио као интерниста – консултант у Одељењу за
специјалистичко-консултативне прегледе, и давао интернистичка мишље-
ња за оперативно и радиотерапијско лечење. 

Био је поуздан и коректан према пацијентима и колегама, своје послове
обављао је тачно и брзо. Познавао је клиничку праксу онкологије и радио
у складу са њом. И по одласку у пензију, 2013. године, наставио је са радом
у нашој згради, дежурајући на саветодавној телефонској вези за пацијен-
те, у Друштву Србије за борбу против рака, где смо још годинама могли да
га видимо. Радио је тако све до краја јануара ове године, када је хоспита-
лизован због цереброваскуларног обољења, у болници Свети Сава, одакле
је са знацима пандемијске болести преведен у болницу у Батајници. 

Одлазак др Милоша Лукића је и одлазак једне генерације интерниста-
онколога, рођених средином прошлог века. Отишао је животни сапутник
наше докторке Весне Лукић, родитељ и деда, љубитељ уметности и редов-
ни посетилац Коларца и других концертних простора. 

Институт ће се са пијететом и лепим успоменама сећати нашег доктора
Милоша Лукића.

Др Даворин Радосављевић
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ПУБЛИКАЦИЈЕ

Друштво издаје 
следеће публикације:  

- Како можемо спречити или 
 благовремено открити рак
- Пут до оздрављења 
-- Исхрана и рак 
- Непризнате методе у 
 лечењу рака
- Самопреглед дојке 
- Рак дојке 
- Рак грлића материце
- Злоћудни тумори 
  гинеколошке регије
- Рак плућа 
- Малигни лимфоми и 
 лимфоидне леукемије
- Рак дебелог црева 
- Рак простате 
- Рак коже 
-- Хемиотерапија 
- Мучнина и повраћање 
 изазване хемиотерапијом
- Радиотерапија 
- Ослободите ново поколење 
 од дувана

Друштво издаје квартално  
чачасопис „Рак - спречити, 
открити, лечити“  

http://www.serbiancancer.org 
e-mail: serbca@ncrc.ac.rs  
Тел: 011/2656-386 
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