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АГРЕСИЈА НАТО АЛИЈАНСЕ НА СРЈ  
1999. ГОДИНЕ И КРАЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Апстракт: Предмет овог рада је бомбардовање СРЈ од стране НАТО алијансе 
1999. године. У раду се говори о узроцима и поводу за бомбардовање СРЈ. Указује 
се на то да је крај разбијања СФРЈ био почетак бомбардовања СРЈ, односно Србије, 
ради остваривања западних претензија према Истоку. У ту сврху износи се мишљење 
да су СФРЈ разбиле САД, ЕЗ и Ватикан. Сценарио разбијања земље био је исти који 
ће се касније применити и у другим земљама: најпре се сатанизује матични народ и 
држава, затим јој се уводе економске санкције, да би се иза њих бомбардовала земља, 
а онда довео на власт марионетски режим који ће проводити све жеље западних 
слиа, иза чега се шаљу мисионари НАТО алијансе који испитују како бомбардова-
но становништво подноси последице НАТО агресије. Бомардовање СРЈ изазвало 
је огромну материјалну штету, по проценама око 100 милијарди долара. Уништене 
су болнице, домови здравља, школе, медијске установе, путна и железничка инфра-
структура, трафостанице, водоводи и друга инфраструктура. Указује се да је агре-
сија извршена мимо Повеље УН, одлуке Савета безбедности УН и без објаве рата. 
Констатује се да се такав сценарио разбијања државе применио на Ирак и Либију.

Кључне речи: агресија, бомбардовање, НАТО, СРЈ, Југославија, Косово и 
Метохија.

Крај разбијања СФРЈ од стране САД, ЕЗ и Ватикана означио је почетак 
агресије на Србију, а све ради остваривања западних претензија према Исто-
ку (Влајки 2001: 88). Запад је добро знао да је Косово и Метохија најслабија 
тачка Србије, али и угаони камен у њеном темељу. На Косову и Метохији 
била су заштићена „права националних мањина“ као нигде у свету, али су 
западни мисионари свесно ширили неистине о стању у том делу Републике 
Србије. Једна од највећих неистина била је да је са Косова и Метохије проте-
рано више од милион Албанаца. Управо преко ширења неистина на Косову и 
Метохији припремана је агресија НАТО алијансе 1999. године на СРЈ.1
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1 Неистине о Србима шириле су се свакоднево, као на пример: Срби нису жртве ет-

ничког чишћења, Срби крше договоре, Срби су силоватељи Муслиманки, Срби имају 
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Повод бомбардовању СРЈ био је Слободан Милошевић, „други Хит-
лер“, како је Запад говорио. Да је то била ноторна неистина, поред осталог, 
најбоље показује чињеница да се после бомбардовања Србије на Косову и 
Метохији ништа није променило у позитивном правцу, као ни после пада 
Слободана Милошевића. Управо упадом западних сила на Косово и Мето-
хију почињу да се шири безакоње, хаос и мржња. Прави циљеви бомбардо-
вања Србије од стране НАТО алијансе били су отимање Косова и Метохије 
од Републике Србије и стварање државе Косово под окриљем НАТО пакта 
(Аврамов 2006: 13–38).

Накарадним споразумом у Рамбујеу (Стевановић 2015: 47), Србији 
су издиктирани понижавајући услови, по моделу „узми или остави“. Ти 
услови били су много оштрији и од Хитлерових услова Југославији 1941. 
године. Они гласе: „Особље НАТО ће имати заједно са својим возилима, 
бродовима, летилицама и опремом слободан и неограничем пролазак и 
несметани приступ читавој територији СРЈ, укључујући и њен ваздушни 
простор и територијалне воде, право на подизање бивка, маневре и ко-
ришћење свих подручја или објеката који су потребни за подршку, обуку 
и операције“ (Исто: 49). Ово је био наговештај војне окупације СРЈ од 
стране НАТО алијансе. Ево, ради успоредбе, шта је Хитлер 1941. године, 
прпремајући напад на Југославију, рекао: „Силе Осовине неће тражити 
прелаз за своје трупе, преко југославенске територије нити пак употре-
бу путева и железничке мреже у ратне сврхе“ (Булатовић 2013: 96). Тек 
на крају мировних преговора, односно задњег дана преговора у Паризу, 
када је Србија прихватила све понуђено, предочен јој је ултиматум који 
је до тада чуван у тајности (Лекић 2007). Ултиматум је довео у питање су-
веренитет и независност земље. Наравно, Србија то није прихватила, јер 
би ултиматумом изгубила сваки утицај на Косово и Метохију. Косово и 
Метохија би практично постало протекторат НАТО пакта, а касније неза-
висна држава како би САД имале утицај над читавим Балканом. У ствари, 
ово је била провокација која би требала да послужи као повод за НАТО 
бомбардовање Србије 1999. године. Србија је одбила ову провокацију, јер 
би она значила окупацију, не само Косова и Матохије, него читаве Србије. 
Чак је и Бил Клинтон признао да су САД у Рамбујеу погрешиле (Кесић 
2015). Клинтон је рекао: „Можда смо отишли предалеко. Да сам ја био 
у Милошевићевим ципелама, и ја би одбио такав споразум“ (Стевановић 
2015: 50). Србија је знала да би свакако била бомбардована, јер је одлука о 
бомбардовању донесена још 1998. године. Документ, који је Србија одби-
ла, објављен је тек после НАТО агресије на СРЈ 1999. Године и није био  

чудне животињске навике, Срби су једини починиоци злочина и етничког чишћења 
и друге. На тај начин се вршила сатанизација Срба. Види: Stover–Peress 1998. Књига 
врви од неистина све ради сатанизације Срба.
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познат ни неким чланицама Контакт групе.2 Суштина политичког сукоба 
на Косову и Метохији није било у „прогоњењу Албанаца“, „кршењу људ-
ских права“ и „недовољној“ самосталности Косова и Метохије у оквиру 
Србије. Суштина је у албанском сецесионизму, тежњи насилном изоло-
вању територије која је била језгро српске државе и колевка српске култу-
ре (Марковић 2006: 211).

НАТО моћницима уопште није било стало до дипломатског решења и 
преговора, него до испробавања оружја над Србијом и стварања од Косо-
ва и Метохије независне НАТО државе. У ту сврху је 13. марта 1999. го-
дине одржан тајни састанак чланица НАТО пакта у Бриселу. Том састанку 
присуствиовали су генерали Клаус Науман, Весли Кларк, Шварцкопф, Ан-
дерсон, као и Роузман, Жак Клајн, Вилијем Вокер, Бернар Кушнер и други. 
Они су одредили да се 17. марта 1999. године бомбардује СРЈ, али је због 
лоших временских услова акција бомбародовања започела 24. марта. На 
том састанку донесени су ови закључци: 1) Створити најоптималније ус-
лове за бомбардовање СРЈ. Операцијом „Алигатор“ понизити Југославију 
и блицкригом поразити војску и полицију на Косову и Метохији и у СРЈ; 
2) У случају пружања отпора Југославију разорити најубојитим средствима 
уз коришћење муниције са осиромашеним уранијумом и касетном бомба-
ма. Активирати и контејнере са бојним отровима и микробиолошким ма-
теријалима. Стратешки неутронске бомбе користити за елиминацију живе 
силе на граници према Албанији и Македонији; 3) Формирати међународни 
суд у Хагу који треба да пресуђује по брзом поступку, политичком, војном и 
полицијском руководству Југославије уз селективан приступ, јер инсајдери 
треба да послуже тужилаштву и суду за доношење брзих пресуда. Судити за 
геноцид, ратне злочине и кршење закона и обичаја рата; 4) У случају пру-
жања отпора Југославије треба убијати цивиле, рушити мостове, болнице, 
школе, дечија обданишта, резервоаре воде, инфраструктуру, трафостанице 
и далеководе. Рушењем рафинерија изазвати еколошку катастрофу. Акти-
вирати операцију „Потковица“, односно преко ОВК припремити наводни 
егзодус Албанаца који ће се повлачити према Албанији и Македонији, где 
ће их чекати телевизијске екипе највећих светских медијских кућа, како 
би се овековечила наводно зверства југославенске војске и полиције; 5) 
Створити услове за стварање независности држеве Косово, која ће функ-
ционисати само уз присуствовање НАТО снага, а оне се неће повлачити са 
Косова и Метохије најмање за 20 година. Независна држава Косово ће се 
касније припојити Албанији и уз узимање територије од Србије, Црне Горе,  

2 Преговори у Рамбујеу су завршени неуспехом 19. марта 1999. године, након што је 
југославенско-српска делегација одбила да потпише текст споразума који је предста-
вљао ултиматум за формално признавање окупације Србије. Тај текст подразумјевао 
је да СРЈ и Р. Србија изгубе управу над Косовом и Метохијом .
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Македоније и Грчке створити „Велику Албанију“, која ће доминирати Бал-
каном и свим путевима и ваздушним коридорима према Азији и Африци 
(Гускова 2014: 3–264); 6) Уколико дође до брзе капитулације Југославије, 
одредити правце повлачења војске и полиције и српског становништва пре-
ма Мердару, Бујановцу и Приштини.

Истога дана у НАТО ратном штабу за санитет одржан је састанак коме 
је председавао Бернард Кушнер, који је већ био одређен за високог пред-
ставника УН за Косово.3 Тада је одлучено: 1) Заплену свих санитетских во-
зила од војске и полиције третирати као ратни плен. Командни кадар војске 
и полиције не сме се повући у Србију, већ се треба задржати ради њиховог 
испитивања учешћа у ратним злочинима; 2) Приликом асанације терена, 
после пораза војске и полиције, употребити јаке агенсе како би се спречила 
идентификација погинулих уобичајеним паталошким методама, па чак ни ана-
лизом ДНК; 3) Медицинско особље НАТО-а не треба да пружа помоћ теш-
ким рањеницима, већ их треба елиминисати еутаназијом (намерно изазивање 
смрти, најчешће отровом); 4) Задржати лекаре и медицинско особље српског 
порекла после капитулације, да им се одузму личне исправе и да се обавежу 
на вишегодишње службовање у болницама у Албанији: 5) Напуштену децу 
старости до осам годнба треба одвести у већ спремљену болницу НАТО у Ва-
лони. Истраживачи Хашког трибунала су пронашли доказе о постојању ове 
билнице, у којој су заробљеним Србима вађени органи: бубрези, јетра, срце и 
друго;4 6) Лакше рањене војнике, полицајце и грађане српског порекла, који-
ма нису оштећени витални органи, пребацити у војну болницу у Валону.

Припреме НАТО за агресију на СРЈ одиграле су се по прекопираном, до-
бро ажурираном Хитлеровом сценарију; пропаганда, сатанизовање Срба, срп-
ско кршење људских права над несрпским становништвом у Југославији, дик-
татотрски режим Слободана Милошевића, спречавање новог Аушвица и др. 
Аустријски књижевник Петер Хандке је рекао да „НАТО није спречио Ауш-
виц, већ да га је створио. Тада су биле гасне коморе и стрељачки одреди, а данас 
компјутеризоване убице са 5000 метара висине“ (Булатовић 2013: 101–102).

3 Бомбардовање СРЈ трајало је 78 дана, односно 11 недеља. НАТО је побио 4000 људи, 
а 13000 ранио, разорио 470 километара путева, уништио 595 километара пруга, напра-
вио 100 милијарди долара материјалне штете, са Косова и Метохије протерао 230.000 
Срба и Рома, 60 летелица оборила је Војска Југославије, уништено је 18 дечијих вр-
тића, 69 школа, 176 споменика и 44 моста. НАТО је извео 2300 ваздушна удара, током 
којих је бацио на СРЈ 420.000 пројектила укупне масе 22000 тона, испалио 1300 крс-
тарећих ракета и 37000 касетних бомби.

4 Клиника „Medikus“ из Приштине везује се за оптужбе за трговину људским органима 
на Косову и Метохији, тврди директорка „Organs voca“, а као кључну фигуру иденти-
фиковали су Јусуфа Сонмеза. „Жута кућа“ у Албанији наводи се као кључна локација. 
Српско тужилаштво наводи да има заштићеног сведока, бившег припадника ОВК, 
који ће описати процедуру обављања тог посла у северној Албанији од заробљених 
Срба са Косова и Метохије за време бомбардовања.
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После неуспеха преговора из Рамбујеа и Париза, генерални секретар 
НАТО Хавијер Солана дао је наређење генералу Весли Кларку да започне 
агресија на СРЈ, јер је Србија крива за пропаст преговора у Рамбујеу, што 
је била ноторна неистина (Хофбауер 2001). Главну реч у систему коман-
довања имао је Вашингтон. Агресија НАТО на СРЈ започела је 24. марта 
1999. године у 19 сати и 45 минута. Солана се тада обратио јавности овим 
речима: „Управо сам наредио команданту НАТО за Европу Весли Кларку 
да иницира ваздушне операције на СРЈ. Ми нисмо у спору са југославен-
ским народом“ (Смиљанић 2012: 5–526). Данас сви знамо зашто је извр-
шена агресија НАТО на СРЈ. То не зна једино Демократска странка и њени 
коалициони савезници у Србији, који за бомбардовање окривљују Србе. О 
понашању српске опозиције за време бомбрдовања СРЈ најбоље говори Мо-
риц Хунцингер, саветник канцелара Кола. Он је рекао: „За време рата, у мају 
1999. године помогао сам Ђинђићу и његовом пријатељу Милу Ђукановићу 
да направе турнеју по Европи, на којој су се залагали за што бржу НАТО ин-
тервенцију. Средином 2000. године пратио сам Ђинђића на састанку са ми-
нистром иностраних послова Јошком Фишером и средио сам му неколико 
телевизијских наступа. Лидер опозиције Зоран Ђинђић боравио је за време 
бомбардовања Србије у луксузном хотелу „Адлон“ у Берлину, док су његови 
земљаци страдали под НАТО бомбама“ (Исто: 104).

Немачка није смела да учествује у овом рату. Влада Немачке прекршила 
је свој Устав, у коме се каже да Немачка никада не сме да води рат против 
земље која је није угрозила. Као што знамо, Србија није угрозила Немачку 
нити било коју другу земљу. Један немачки војник је изјавио да се не осећа до-
бро као војник у оквиру НАТО-а на Косову и Метохији, јер се осећа као оку-
патор (Живковић 2000). Један од главних разлога бомбардовања Србије, по-
ред осталог, био је одвајање Косова и Матохије од Србије и стварање НАТО 
државе Косово, да би тамо САД стационирале своју војну базу. То се најбоље 
види из писма којег је Вили Вимер, тадашњи потпредседник парламентарне 
скушштине ОЕБС, 2. маја 2000. године упутио немачком канцелару Герхарду 
Шредеру. У њему се између осталог каже: „Рат против СРЈ вођен је да би се 
исправила погрешна одлука генерала Ајзенхауера из доба Другог светског 
рата. Због тога се из стратешких разлога тамо морају стационирати амерички 
војници, те да се тако надокнади оно што је пропуштено године 1945“ (Две-
ри српске 2008; Вујчић 2018). Заправо, управо је НАТО база „Бонстил“ на 
Косову и Метохији главни проблем решавања косовског чвора, а не положај 
Албанаца и тобоже њихова угрожена људска права.

НАТО алијанса 1999. године је бацила далеко више бомби на недужни 
српски народ него Хитлер у Другом светском рату На Србију је 1999. годи-
не бачено осиромашеног уранијума колико ослобађа 470 атомских бомби 
бачених на Јапан у Другом светском рату. Србија је о томе ћутала 19 година.  
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Тек је председник СНС и председник Србије Александар Вучић покренуо 
то питање преко својих народних посланика у Народној скупштини Репу-
блике Србије (Чекеревац 2018). У ту сврху је маја 2018. године, на пред-
лог посланика СНС, формирана Комисија за испитивање последица НАТО 
бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије.5 Србија ће покре-
нути питање материјалне ратне штете коју је НАТО агресор уништио у Ср-
бији, а штета није мала. Цифра се креће, према објављеним изворима, око 
100 милијарди долара. Проф. др Стеван Ђорђевић, редовни професор на 
Правном факултету у Београду, у ту сврху вршио је истраживања: „Имамо 
три процене штете од агресије НАТО у 1999. години. Прва процена је од 
око 100 милијарди долара од стране Савезне владе Југославије. Друга од 29 
милијарди и 600 милиона долара од стране стручњака Г 17+ и трећа од стра-
не историчара од 100 до 170 милијади долара (Ђорђевић 2002: 231–245).

Дугачак је списак светских политичара који сносе кривицу за бомбар-
довање Србије односно СРЈ и отимање Косова и Метохије (Гаћиновић 
2014). Наводимо само неке од њих: Папа Јован Павле II је током јавног 
појављивања у Денверу поручио председнику САД Билу Клинтону: „Тре-
бало би да бомбардујете Србе“; потредседник Француске Жак Ширак за 
ручком, јануара 1995. године, поводом састанка шефова влада држава чла-
ница Европске Уније рекао је: „Срби су народ без закона и без вере. То је 
народ разбојника и терориста“; бивши командант УНПРОФОР-а у Бос-
ни и Херцеговини Жак Клајн каже: „Што се Срба тиче, то је данас један 
болестан народ“; министар иностраних послова Немачке Клаус Кинкел је 
27. маја 1992. године рекао: „Србе треба бацити на колена“; Ричард Холб-
рук, Клинтонов емисар у Југославији, рекао је 6. новембра 1995. године у 
Њујорку: „Срби су злочиначки дупеглавци“; Маргарет Тачер, бивша пре-
мијерка Велике Британије, казала је: „Зауставите Србе. Одмах. Заувек“; 
Хелмут Кол, немачки канцелар, почетком 1993. године је рекао: „Нека се 
Срби подаве у соственом смраду“ (Крсмановић–Смиљанић 2016: 26–27).

Од СРЈ настала је 4. фебруара 2003. државна заједница Србије и Црне 
Горе године. То је био крај Југославије, која је трајала 85. година. Она се 
није распала, већ је разбијена.6 Међутим, државна заједница Србија и Црна 

5 Шпански пилот каперан Мартин де ла Хоз сведочи: „У више наврата наш пуковник 
протестовао је код НАТО команданата због тога што су гађали циљеве који нису вој-
ни. Избацили су га напоље уз псовке [...] Наредбодавци су искључиво северноамерич-
ки генерали и нитко други [...] Они уништавају земљу, бомбардују је новим пројекти-
лима, бојним отровима, површинским минама бацаним из падобрана, бомбама које 
садрже уранијум, црним напалм, стерилизованим кемикалијама, шприцају отров на 
усјеве [...] Северноамеркиканци чине једно од највећих барбарства које се уопште 
може замислити против човечанства“. Види: Morales1999; Влајки 2001: 214.

6 У њеном разбијању учествовале су западне силе, посебно САД, Енглеска, Француска и 
Немачка, Европска Заједница, а нарочито Ватикан у лику папе Јована Павла II, потпо-
могнути са хрватским сецесионистима Фрање Туђмана и словеначким Милана Кучана.
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Гора трајала је врло кратко, до 25. маја 2006. године када је Црна Гора на 
референдуму изгласала независност. Исте године, 3. јуна парламент Црне 
Горе прогласио је независност и од тада државна заједница Србије и Црне 
Горе не постоји. Тиме су западне силе завршиле расрбљавање Срба чије по-
следице нитко не може предвидети.

ЛИТЕРАТУРА

Аврамов 2006: Смиља Аврамов. „Међународноправни вид косовскометохијске кризе“. 
Срби на Косову и Метохији. Београд: САНУ.

Булатовић 2013: Велимир Булатовић. Хитлеров рат будућности. Врање: В. М. Булатовић.
Влајки 2001: Емил Влајки. Демонизација Срба. Београд.
Вујичић 2018: Д. Вујичић. „Вилим Вимер: како су уништили СФРЈ тако уништавају свет“. 

Вечерње новости 11. марта. Београд.
Гаћиновић 2014: Р. Гаћиновић. Отимање Косова и Метохије. Београд.
Гускова 2014: Јечлена Гускова. Косово и Метохија – рат у условима мира. Косовска Мит-

ровица: Филозофски факултет.
Двери српске 2008: Двери српске, бр. 37. Београд.
Ђорђевић 2002: Стеван Ђорђевић. „Ратна штета и људске жртве и права у вези с агресијом 

држава Северноатлантског пакта на СРЈ“. Војно дело 2–3. Београд.
Живковић 2000: Никола Живковић. Косово и Метохија. Дневник 1991–1999. Нови Сад.
Кесић 2015: Обрад Кесић. Голи живот. Београд: Хепи телевизија, 21. 1. 2015. <https://

www.youtube.com/watch?v=_jeoFfeCGRI>. [10. 2. 2109].
Крсмановић–Смиљанић 2016: М. Крсмановић – Радомир Смиљанић. Југославија у пламену. 

Београд.
Morales 1999: J. L. Morales. Spanish pilots admin NATO attacked civilian targets. Aticulo 20, 

june 14. 1999. <http://www.antiwar.com/spain1.html>. [18. 1. 2019].
Смиљанић 2012: Спасоје Смиљанић: Агресија НАТО. Београд. 
Стевановић 2015: Обрад Стевановић. Кумановски споразум. Београд.
Stover–Peress 1998: Eric Stover – Gilles Peress, Grobovi Srebrenice i Vukovara.
Хофбауер 2001: Х. Хофбауер. Балкански рат и разбијање Југославије. Београд.
Чекеревац 2018: Мирјана Чекеревац. „Србија ће испитати НАТО бомбардовање 1999. го-

дине“. Политика, 11. 5. 2018. Београд.



Нина М. Атлагић260

Nina M. ATLAGIĆ

NATO AGGRESSION ON FRY AND THE END OF YOUGOSLAVIA

Summary

The end of break-up of Yugoslavia marked the beginning of the aggression against Serbia, 
with the aim of achieving the Western powers claim to the East. The West knew that Kosovo and 
Mathai was the weakest point of Serbia, but also its cornerstone. The rights of minorities in Kos-
ovo and Metohia were protected like nowhere else in the world. The biggest falsehood was that 
more than a million Albanians were expelled from Kosovo and Metohia. Kosovo and Metohia 
prepared aground for aggression of the NATO Pact on the Federal Republic of Yugoslavia. The 
reason for the bombing was Slobodan Milosevic, “the second Hitler” as the Westerners called him.  
Under the Rambouillet Agreement, humiliating conditions were imposed to Serbia. These condi-
tions were worse than Hitler’s 1941 conditions and among other things, they said: “NATO per-
sonnel will have together with their vehicles, combat aircraft and equipment, free and unrestricted 
passage and unimpeded access to the entire territory of the FRY, including flying airspace and 
the territorial waters”. This was the hint complete military occupation of the FRY by the NATO 
alliance. Adolf Hitler said in 1941: “The Axis Forces will not seek the passage of their troops over 
the Yugoslav territory, not the use of roads and a railway network purposes”. Serbia was offered an 
ultimatum in Rambouillet, which had been secret until then, and which questioned country’s in-
dependence. On the Brussels secret agreement on March 13, 1999. NATO members decided to 
attack Serbia... The date of the start of the attack was set for March 24, 1999. The following con-
clusions were reached: 1. Operation Alligator should serve to humiliate Yugoslavia and with Blitz-
krieg humiliate the army and police in Kosovo and Metohia. 2. In case of resistance, Yugoslavia is 
to be destroyed by the most destructive weapons using depleted uranium and cassette bombs. 3. 
The International Court established in the Hague, should rule in a swift procedure to the political, 
military and police leadership of Yugoslavia. Judge for the most serious crimes in the field of war 
low: for genocide, war crimes and violation of laws and customs of war. 4. The response to Yugo-
slavia’s resistance should be to kill civilians, demolish bridges, hospitals, schools, kindergartens, 
infrastructure, power stations and power lines. Destruction of refineries would cause an ecologi-
cal disaster. 5. Create the conditions for the creation of an independent state of Kosovo that will 
function only with the presence of NATO forces, which will be retreating over the period of the 
last 20 years. Kosovo will later join Albania and taking territory from Serbia (south Serbia to near 
Aleksinac), Western Macedonia and Malesia from Montenegro, will create a Greater Albania that 
will dominate the Balkans. The NATO aggression began on March 24, 1999, all round Serbia. 
The Serbs offered heroic resistance. After the bombing, the FRY was broken. 

Key words: Aggression, bombing, NATO, FRY, Yugoslavia, Kosovo and Metohia. 
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