
 РАСПРАВА

ПОСЛЕДИЦЕ НАТО
БОМБАРДОВАЊА 

СРБИЈЕ 
(ЗЛОУПОТРЕБА ЗНАЊА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

РАТНИХ И ПОЛИТИЧКИХ ЦИЉЕВА) 

Београд, среда, 22. фебруар 2017. 
у 15,00 часова

Свечана сала Хемијског факултета
Студентски трг 12–16

По завршетку расправе у штампане материјале ће се уврстити ориги-
нални закључци уводних излагањa преузетих са презентације ауторских 
текстова, текстови дискусија које ће дискутанти доставити у скраћеној 
писаној форми, као и општи закључак Научног и Организационог одбо-
ра. Ови материјали ће се доставити у електронском облику архивама 
организатора и свим ауторима. Позив ће се објавити у средствима јав-
ног информисања, а посебно ће се замолити представници Српског ле-
карског друштва и Друшта за борбу против рака Србије да присуствују 
расправи. 

Контакт особа: Вера Батина, секретар Академијског одбора САНУ 
„Човек и животна средина“ (vera.batina@sanu.ac.rs)
 
     
      

ДРУШТВО ФИЗИКОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ
И

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР САНУ 
„ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“



ПРОГРАМ

Председава:  др Зорка Вукмировић

Модератори 
дискусије:  проф. др Слободан Анић  

 мр Драгољуб Антић  

15.00 Отварање расправе
Проф. др Драган Веселиновић

15.10–15.30 Проф. др Даница Грујичић: Еколошки и медицински 
аспекти НАТО бомбардовања Србије

15.30–15.50 Дискусија са закључком

15.50–16.10 Проф. др Шћепан Миљанић: Физичкохемијски 
и еколошки аспекти употребе муниције од 
осиромашеног уранијума у ратним дејствима

16.10–16.30 Проф. др Александар Поповић: Места дејствовања му-
ницијом са осиромашеним уранијумом у Републици 
Србији и Републици Српској и деконтаминација 
српских територија без КиМ

16.30–16.50 Проф. др Јасмина Вујић: Еколошке и здравствене 
последице употребе   муниције са осиромашеним 
уранијумом у току НАТО агресије на СРЈ 

16.50–17.10 П а у з а  (пријављивање за дискусију)

17.10–18.00 Дискусија о излагањима  2–4.  са закључком

18.00–18.20 Др Мирјана Анђелковић-Лукић, виши научни сарадник 
и судски вештак: Облици директног и индиректног 
хемијског рата за време НАТО бомбардовања СРЈ

18.20–18.40 Проф. др Александар Јововић: Акциденталне емисије 
дуготрајних органских загађивача (POPs) и 
последице по здравље и животну средину

18.40–19.00 Дискусија о излагањима 5–6. са закључком

19.00 Др Зорка Вукмировић: Затварање расправе и 
кратко подсећање на рад др Наде Миљевић, члана 
Председништва Друштва физикохемичара Србије 

Предлагање нових тема

НАУЧНИ ОДБОР

академик Марко Анђелковић, 
председник Академијског одбора САНУ  

„Човек и животна средина“

академик Живорад Чековић, 
члан Академијског oдбора САНУ 

„Човек и животна средина“

академик Владимир Стевановић, 
члан Академијског одбора САНУ 

„Човек и животна средина“

академик Видојко Јовић, 
члан Академијског одбора 
„Човек и животна средина“

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

проф. др Драган Веселиновић, 
члан Академијског одбора САНУ 

„Човек и животна средина“ и 
председник Секције за нејонизујућа зрачења, 

 њихово деловање и примену  
Друштва физикохемичара Србије

проф. др Слободан Анић, 
председник Друштва физикохемичара Србије

др Зорка Вукмировић, научни саветник, 
члан Академијског одбора САНУ 

„Човек и животна средина“

проф. др Александар Јововић, 
члан Академијског одбора САНУ 

„Човек и животна средина“

Расправа ће се одржати у среду, 22. фебруара 2017. у Свечаној сали 
Хемијског факултета  на првом спрату, Београд,  Студентски трг 12–16 

(централни улаз)  од 15.00 до 19.00  часова.


