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ПРЕДГОВОР
Организација старјешина Војске Републике Српске формирана je 4.
априла 2017. године у Бања Луци, као јединствена невладина и
нестраначка организација да заступа ставове и интересе преко 20.000
старјешина одбрамбено-отаџбинског рата. Уписом у судски регистар 3.
јула 2017. године, Рјешењем Основног суда Бања Лука, број Ф-1-89/17,
стекла је својство правног лица. Највиши орган је Скупштина а извршни
Предсједништво Организације. Стуб Организације чини седам
регионалних одбора: Приједор, Бања Лука, Добој, Бијељина, Зворник,
Источно Сарајево и Требиње у оквиру којих дјелују градски и
општински одбори.
Организација не дијеле старјешине на активне и резервне јер су сви
током протеклог рата успјешно извршили постављене задатке. Наставља
свијетле традиције српских резервних војних старјешина из Првог и
Другог свјетског рата, чија ће се стогодишњица дјеловања обиљежити
2019. г. у Бања Луци. Дио је борачке популације као струковна
организација људи који су планирали и руководили одбрамбеним
дејставима. Врло снажно подржава јачање Борачке организације
Републике Српске ради њене што ефикасније заштите права свих бораца.
Окупља подофицире, официре и генерале ВРС, породице погинулих и
умрлих старјешина, чланове породица старјешина, борце који су
обављали старјешинске дужности у рату и симпатизере на територији
Републике Српске.
Старјешине и борци ВРС су истински ствараоци Републике Српске и
не прихватају ставове да су једнаки са онима који су у тешком времену
били поштеђени рата и страдања, живјећи у изобиљу које им је
омогућила тадашња власт и умјесто ратних страдања градили своја
царства. Организација жели да отворено говори у име бројних најбољих
синова и кћери српског народа који нису жалили животе у одбрани
српских огњишта градећи отаџбину Републику Српску.
Устали смо против профитера и дезертера, који настоје да пишу
историју одбрамбено-отаџбинског рата, како њима одговара тј. како би
пред јавношћу прали своју савјест. Међу њима су и они појединци који
су током рата блатили Републику Српску и борце и старјешине ВРС, а
неки од њих су чак сарађивали са српским противницима и
међународним снагама, а данас пресвучени глуме велике демократе и
патриоте вјероватно мислећи да смо све заборавили.
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Политичко безбједносна ситуација у Босни и Херцеговини
перманентно је сложена. На сцени је еуфорија радикалог ислама
подржаног од бошњачких кругова, али и заговарања неких кругова из
Хрватске за цијепањем Републике Српске. Уз то, свједоци смо захтјева
бошњачких политичких кругова за унитаризацијом БиХ и реализацијом
неостварених ратних циљева настојећи да нас мајоризују и начине
грађанима другог реда, онако како је у Исламској декларацији писао
Алија Изетбеговић.
Покушавају нам забранити обиљежавање Дана Републике и Дана
ВРС и брисањем сјећања урушити национални индентитет. У
антисрпским судовим пресуђују члановима војног и државног
руководства и покушавају забранити негирање геноцида и право на
референдум, као највише демократско достигнуће којим треба да се
изјаснимо како и са киме желимо живјети. Свједоци смо перманентних
притисака за прикључење Босне и Херцеговине у НАТО-у и то у скуте
оних који су нас бомбардовали бомбама и осиромашеним уранијом као
и нашу матицу надајући се да ће убити у нама слободарске идеје и право
да се боримо за слободу и људско достојанство и да живимо слободни
на својој земљи онако како ми то желимо. Познат је став Народне
скупштине о неутралности Републике Српске и то мора бити основа свих
патриотских снага
Сталним подизањем оптужница против старјешина и бораца ВРС и
етикетирањем Републике Српске као геноцидне творевине настоје
разбити јединство српског народа, изазвати страх, омаловажити
слободарске традиције и кроз судске процесе потврдити да су Срби
једини крици за страдања у грађанском рату у БиХ. Тиме се на врло
перфидан начин проводи процес денацификација Срба усмјерен на
чупање патриотских корјена и распамећивање народа.
Опредјелили смо се да организовањем округлих столова и научних
скупова аргументовано говоримо о нашој борби и изузетном доприносу
Војске Републике Српске тј. бораца и старјешина у стварању и одбрани
Републике Српске. Ово је потребно јер се многи данас проглашавају
патриотима и ствараоцима а током одбрамбено-отаџбинског рата били
су дезертери и ратни профитери и негдје у дубоким фотељама пред
екранима гледали страдање нашег народа увећавајући истовремено своја
богатства већим дијелом створеном на муци напаћеног народа.
Желимо на организован и научно-стручан начин изучавати протекли
одбрамбено-отаџбински рат, стварање и одбрану Републике Српске и
аргументовано утврдити стварни допринос различитих структура
Републици Српској на том часном задатку. Наша је обавеза да се
енергично супроставимо лажима и оптужбама за геноцид и
допринесемо, заједно са надлежним институцијама, скидању анатеме
једине српске одговорности за рат у БиХ, што подразумијева да не
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смијемо дозволити да историју Републике Српске и улоге њене Војске
пише Хашки трибунал, Суд БиХ и антисрпски кругови.
Наши приоритетни задаци усмјерени су на јачање патриотске
свијести и очување јединства српског народа, као и заштита Републике
Српске. Залажемо се за изучавање геноцида над Србима у 20. вијеку,
одбрамбено-отаџбинског рата и стварања Републике Српске у завршним
разредима основних и средњих школа и нудимо стручну помоћ.
Тражимо цјеловите ревизије борачких и инвалидских статуса, јер су се
међу ове категорије увукао велик број дезертера и појединаца који су
саморањавањем избјегли фронт, а старјешине знају ко је био ко у рату.
Обавеза је Организације старјешина ВРС да отргнемо од заборава
свијетле примјере изузетне храбрости и доприноса стварању Републике
Српске од стране наших бораца и старјешина и да им се на достојанствен
начин одужимо у чему додјела одликовања, давање назива улица у
градовима, подизање споменика херојима и ангажовање старјешина у
писање монографија ратних јединица заузима посебно мјесто.
За реализацију циљева потребна је јединствена и снажна
Организација старјешина Војске Републике Српске широм Републике
која дјелује под мотом „ЧАСТ ЈЕ СЛУЖИТИ ОТАЏБИНИ“, која није,
како је неки желе представити, против БОРС-а и других организација
проистеклих из одбрамбено-отаџбинског рата већ напротив тражи
приоритетно јачање патриотских снага и очување лика и дјела српског
војника и старјешине.
Очекујемо да ће овај научно-стручни скуп на најбољи начин
потврдити неопходност пропитивања наше недавне прошлости и
стављање друштвених субјеката и појединаца на оно мјесто у друштву
које су они то истински заслужили у борби. Прилика је да нашим првим
скупом на аргументован и научан начин потврдимо изузетан допринос
бораца и старјешина Војске РС у стварању и одбрани Републике Српске.
Искрену захвалност дугујемо свима онима који су подржали и
омогућили реализацију оваквог пројекта истраживања наше недавне
прошлост, а посебна захвалност свима они који су научним и стручним
радовима обогатили овај зборник.
Живјела Република Српска!
Пуковник, проф. др Милован Милутиновић,
предсједник Организационог одбора
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УДК 355.48/.49:342.2(497.6RS)
ДОИ 10.7251/NKANURS001P

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У СТВАРАЊУ И ИЗГРАДЊИ РЕПУБЛИКЕ
Академик проф. др Витомир Поповић, ратни потпредсједник
Владе Републике Српске1
Апстракт: Војска Републике Српске резултат је нужности организовања
одбрамбених снага на заштити српског народа након разбијања бивше заједничке државе
СФРЈ. Основни циљ њеног формирања је очувања српског народа који је у претходним
ратовима XX вијека доживио геноцид и претрпио стравичне злочине. Српска војска
спада у ред најсвјетлијих структура Републике Српске која је дале велики допринос
њеном стварању и изградњи, односно заштити српског народа на овим просторима. Без
Војске Републике Српске било би тешко замислити могућност опстанка Срба и простора
на којима су вијековима живио него и уопште опстанка Републике Српске.
Војска је уставна категорија Републике Српске а њена унутрашња организација и
структура прилагођена је савременом политичком тренутку и уређена посебним законом
и низом подзаконских аката. Током одбрамбено-отаџбинског рата она је функционисала
као високо професионално организована војна снага која је поштовала све међународне
норме и стандарде у области заштите Женевских конвенција и њених протокола. Израсла
је народа и чини његов неодвојиви дио и представљала је највиши спој народа и војске
коме могу позавидјети многе друге државе.
Кључне ријечи: распад Југославије, Република Српска Крајина, Република Српска,
Војска Републике Српске

УВОД
Стварање Републике Српске, њене војске и других институција треба
пратити у контексту стварања тзв. ,,новог свјетског поретка“. Овај
поредак је требало да обезбиједи потпуну доминацију САД-а и других
западних земаља, првенствено Њемачке, Велике Британије и Француске
које су у новом поретку видјеле своју шансу за овладавањем свијета кроз
тзв. несметано присвајање ресурса мање развијених земаља, јефтине
радне снаге и тржишта. Ово је истовремено подразумијевало и уклањање
1 Академик проф. др Витомор Поповић, академик Академије наука и умјетности
Републике Српске, редовни професор Правног факултета Универзитета Бањалука, ратни
потпредсједник Владе Републике Српске
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свега онога што би се као препрека могло наћи на том путу. Свакако
једна од тих препрека је била и Југославија која је спадала у сами врх по
опремљености војске и производњи војне опреме и наоружања. Обзиром
да се радило о вишенационалној заједници, по већ опробаном моделу
који је већ раније задесио биши Совјетски Савез, нарочито након
уједињења Њемачке, приступило се њеном разбијању. Ово разбијање је
подразумијевало тзв. ,,пуцање државео националним шавовима“ међу
бившим југословенским републикама и свим другим институцијама
укључујући и њену војску која је према Уставу била гарант мира и
опстанка државе.
Није помогла ни чињеница што Југославија није припадала ниједном
блоку, што је била један од оснивача Уједињених нација и свих
универзалних међународних организација, и што је као потписник
читавог низа међународних конвенција поштовала међународно право.
РАЗБИЈАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
У процес разбијања Југославије укључио се читав низ разних
владиних и ,,невладиних“ организација из цијелог свијета међу којима
су најзначајније двије од којих су свака од њих на свој начин биле
укључене у југословенску кризу. То су ,,Opus Dei“ и ,,Трилатерална
комисија“. Прва је основана 1928. године као милитантни,
антикомунистички покрет унутар Католичке цркве, који је 1947. године
прерастао у ,,секуларну институцију“ Цркве. Основни циљ ове
организације био је обезбјеђивање, и то прекривеним каналима,
политичког и социјалног утицаја Цркве на живот појединих држава. На
основу члана 191. Устава ове организације из 1950, иновираног 1982.
године, тајност у раду представља темељни принцип. ,,Opus Dei“ који је
финансирао покрет Солидарност у Пољској, многобројне илегалне
покрете у Латинској Америци, па и сеператистичке покрете у Хрватској
и Словенији. На приједлог ове организације изабран је пољски
свештеник Војтила (Karol Wojtila) за врховног поглавара Католичке
цркве. Њени чланови су истакнути европски државници, поједини
монарси, бројни посланици Европског парламента.
Трилатералну комисију основао Рокфелер (David Rockefeller) 1973.
године, као ,,приватну организацију“. За разлику од претходне, која
почива на догмама католичанства, Трилатерална комисија усваја
прагматизам као своје руководеће начело. ,,Никакво божанство нас неће
спасити, ми сами морамо да се спасавамо“, стоји записано у
,,Хуманистичком манифесту“ који је усвојила Комисија.2
Поближе о томе видјети Смиља Аврамов, Постехеројски рат Запада против
Југославије, Иди-Ветерник, 1997, стр. 11
2
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Суштина политике Трилатералне комисије полази од концепта
напуштања тзв. универзалног организовања свијета и усваја
регионализам. Три свјетска економска гиганта, која покривају три
најразвијенија региона свиjета САД, Јапан и Западна Европа (без
Аустрије, Грчке и Скандинавије) треба, према овој замисли, да
представљају руководећу снагу, будући да се у њиховим рукама налази
80% богатства капиталистичког свијета, као и најсавремeнија
технологија. Трилатерална комисија није тајна организација у строгом
смислу ријечи, али је њен рад конспиративан. О њеним намјерама може
се назрети из писања њених главних идеолога, као што су Брежински
(Zbigniew Bzezinski) и Хенри Кисинџер (Henry Kissinger), по дјелатности
њених важних чланова, као што су на примјер, Џими Картер (Jimmy
Carter), Венс (Syrus Vance), Ричард Холбрук (Richard Holbrook) и др., или
по писању њених гласила, као што је ,,Wall Street Journal“.3
У модерним демократским заједницама кризне ситуације и сва друга
битна питања рјешавала се тако што су се о њима грађани изјашњавали
путем референдума или плебисцита. Међутим, ово није важило за
Југославију јер је приједлог који је у том смислу, у другој половини 1990.
године, био предложен на савезном нивоу одбијен од тадашњег
партијског руководства Словеније и Хрватске па су тако ове Републике
донијеле тзв. своја правна акта и приступиле провођењу референдума на
својој територији, стварајући на тај начин све услове за сецесионизам и
проглашење независности. Тако је нпр. Скупштина Републике Словеније
2. јула 1990. године усвојила Декларацију о суверености државе
Републике Словеније и прогласила примат републичких у односу на
савезне законе. Референдум је одржан 23. децембра 1990. године и на
њему се 86% гласача изјаснило за оцјепљење, након чега је услиједило
усвајање Повеље о самосталности и независности Републике Словеније
од стране Скупштине 25. јула 1991. године.4
Поступајући по строго испланираном сценарију и Сабор Републике
Хрватске је 22. децембра 1990. године донио Устав Републике Хрватске
којим ову бившу југословенску Републику установљује као ,,националну
државу Хрватског народа“.5
На референдуму одржаног 19. маја 1991. године 94% грађана
изјаснило се за отцјепљење, а Сабор је 25. јуна 1991. године усвојио
Уставну одлуку о суверености и самосталности Републике Хрватске.6
3
4
5
6

Поближе видјети Ibid.,
,Урадни лист Републике Словеније, бр. 1/1991.
Народне новине (,,Службени лист Републике Хрватске“, бр. 56/1990.)
Народне новине (,,Службени лист Републике Хрватске“, бр. 31/1991.
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Овако сецесионистичко понашање ових бивших југословенских
република проузроковало је почетак распада југословенске заједнице и
отворило пут у прерастање југословенске кризе у грађански рат.
Мандат за посредовање у овој кризи је добила европска заједница али
без обавезе проналаска рјешења у оквиру Југославије, што ће овој
заједници омогућити да легализовано приступи њеном даљњем
разбијању. Након вођења тзв. ,,индивидуалних преговора“ са
предсједницима бивших југословенских република, у коме су сваком од
њих савјетовали издвајање, услиједиће и доношење Резолуције
Савјетодавне скупштине Европског савјета 21. септембра 1991. године
број 969. чији члан 6 гласи: ,,Скупштина сматра да у складу са
југословенским Уставом из 1974. године Републике имају право да се
издвоје из федерације“, и позвала државе чланице да признају републике
које су прогласиле независност. Скупштина је тумачила право на
сецесију не на основу општег међународног права, по коме сецесија не
може бити изведена на штету цјелине, него на основу заоставштине
Јоспиа Броза и бољшевичких принципа, при чему је свјесно изостављена
уставна одредба да се промјена граница може извршити само на основу
сагласности свих федералних јединица.7
Убрзо након тога одржан је референдум у Македонији 8. септембра
1991. године на који нису изашли грађани српске и шиптарске
националности тако да је 9. септембра 1991. године одржан и други
референдум на коме се 90% Македонаца изјаснило за суверену државу
Македонију која је формално прокламована 15. септембра 1991. године.
Након тога услиједиће доношење одлука од стране Парламента
Републике Босне и Херцеговине који је 15. октобра 1991. године донио
двије резолуције:
Прву, којом проглашава суверенитет Босне и Херцеговине и другу, у
којој најављује повлачење Републике БиХ из Југославије.
Представници српског народа у овом Парламенту одбили су да
прихвате ове резолуције и изразили жељу да остану у саставу
Југославије. На референдуму одржаног 9. и 10. новембра 1991. српски
народ, као конститутивни дио федералне јединице, једнодушно се
изјаснио против сецесије и за останак у Југославији. Међутим, поред
обавезе поштивања консензуса три конститутивна народа игноришући
сопствени устав, муслиманско-хрватска коалиција је 20. децембра 1991.
године затражила признање своје независности а што су Срби оспорили.
Нажалост поступајући као и у претходном случају и негирајући
Поближе о томе видјети Резолуцију Савјетодавне скупштине Европског савјета
број 969. од 21. септембра 1991. године.
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постојање права Срба као једног од три конститутивна народа, европска
заједница односно њен савјетодавац за ову прилику формирана тзв.
Бадинтерова комисија предложила је да се и у БиХ одржи референдум.
Референдум је одржан 29. фебруара и 1. марта 1992. године и на њему су
се Муслимани и Хрвати поново изјаснили за сецесију, а што ће тзв.
,,Запад“ прихватити као основ за успостављање нове државе, не
осврћући се при том ниједног момента на чињеницу да је у овој бившој
југословенској републици према посљедњем попису из 1991. године
живјело 33% Срба који су све до 1941. године представљали већински
дио становништва, али се њихов број рапидно смањивао, због геноцида
извршеног током Другог свјетског рата 1941-1945. године.
Долазак на чело странке Демократске акције Алије Изетбеговића,
творац ,,Исламске декларације“ отворио је пут стварању муслиманске
државе и увод у нови геноцид над Србима, на исти начин на који се то
могло очекивати и након проглашења Хрватске независности. Након
грубог кршења Устава Босне и Херцеговине и стварања муслиманскохрватске коалиције као одговор српског народа и његове забринутости
на могуће посљедице по њега услиједило је формирање Скупштине
српског народа у БиХ 24. октобра 1991. године која је истог дана
усвојила Одлуку о остајању српског народа у заједничкој држави
Југославији. Ова декларација полази од чињенице да је постојећи
уставно-правни поредак увелико нарушен у Југославији и у БиХ, да су
угрожени витални интереси српског народа кроз покушај да се из статуса
конститутивног народа преведе у националну мањину, затим се додаје:
,,Поучени трагичним искуством у овом вијеку, поготову геноцидом
извршеним над њим, пошто пријети опасност од нових и сличних
трагичних догађаја, установљава се Скупштина српског народа у БиХ“.
ФОРМИРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ
И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Формирање Републике Српске Крајине
Након побједе ХДЗ-а у Хрватској и проглашењем независности
Хрватске државе не само да је кроз ово проглашење дошло до потпуног
занемаривања права и интереса српског народа као до тада
конститутивног и равноправног у бившој Југославији него је услиједио
прави прогон Срба. Јавно је спаљивана ћирилична штампа, миниране су
куће за одмор чији су власници били Срби, паљени аутомобили са
београдским таблицама, дошло је до појединачних убистава Срба и
масовног одпуштања Срба са посла. Све је подсјећало на атмосферу
Павелићеве Независне државе Хрватске из 1941. године под чијим
окриљем је извршен стравичан геноцид над српским народом широм
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цијеле Хрватске. Сама помисао на ове монструозне злочине почињене у
Јасеновцу, Јадовну и многим другим јамама и безданама широм
Хрватске и могућност понављања ових најмонструознијих злочина
незапамћених у новијој историји је подизала ,,косу на глави“ и изазивала
потпуну немоћ и сигурност по опстанак Срба на овим просторима. Као
одговор на овакво понашање хрватске власти српски народ у Хрватској
је био принуђен на самоорганизовање. Услиједило је успјешно
формирање општина са већинским српским становништвом и
конституисање Заједнице српских општина 25. јула 1990. године на
скупу одржаног у Србу на коме су присуствовали представници српског
наорда из свих дијелова Хрватске. Том приликом формирано је Српско
национално вијеће. Узимајући ријеч у дискусији, др Јован Рашковић је
рекао: „Српски сабор је поникао из нужде. Он не жели тучу, варнице и
сукобе. Хоће само да покаже да на овим просторима, и много шире,
постоји српски народ, који жели своја права и достојанство… Ми нећемо
стварати другу државу на територији Хрватске... Ми нећемо Србију у
Хрватској. Ми хоћемо само аутономију слободног и сувереног Српског
националног вијећа“.8
На основу одлука усвојених у Србу, у Книну је 21. децембра 1990.
проглашена Српска Аутономна Област Крајине. Статут САО Крајине
усвојен је 26. децембра 1990. и дефинисао је статус ове територије у
смислу ,,територијалне аутономије у саставу Републике Хрватске, у
оквиру Федеративне Југославије“, а у циљу васпостављања националне
равноправности. У састав Српског националног вијећа ушли су и Срби
из Славоније и Барање. Због удаљености, формиране су двије одвојене
аутономне области: Западна Славонија и Источна Славонија на чијем су
челу биле Велике народне скупштине.
Послије одбијања свих српских захтјева и приједлога и по усвајању
Устава Републике Хрватске 22. децембра 1990. године на основу кога је
српски народ из статуса конститутивног народа преведен у националну
мањину, а нарочито након акта Хрватског сабора од 20. фебруара 1991.
године о сецесији Српско национално вијеће и Извршно вијеће САО
Крајине усвојило је 28. фебруара 1991. године Резолуцију о
непризнавању Аката Сабора Републике Хрватске о раздруживању.
Дана 19. децембра 1991. године српске аутономне области су се
ујединиле у Републику Српску Крајину. Већ од самог почетка 1991.
године Хрватска гарда и полиција су у бројним мјестима Хрватске,
Сиску, Госпићу, Вуковару и многим другим починиле бројне злочине
над српским народом. Након интервенције међународне заједнице у
јануару мјесецу 1992. године престала су непријатељства, а на
територији Српске Крајине су распоређене мировне снаге Организације
8
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Уједињених нација (УНПРПОФОР). Плави шљемови су размјештени на
линији фронта између српских и хрватски снага и услиједило је
повлачење тешког наоружања Срба у складишта под надзор ОУН-а док
су Хрвати своје оружије повукли у непознатом правцу.
Међутим, хрватске снаге се нису придржавале постигнутог
споразума и 21. јуна су прекинули примирје заузимајући неколико села
на Миљевачком платоу и уз то чинећи стравичне злочине над цивилним
становништвом. Дана 22. јануара 1993. године хрватске војне снаге су
започеле војну операцију Масленица и том приликом заузеле Новиград
и аеродром Земуник. Савјет безбједности УЕН-а је 25. јануара усвојио
Резолуцију 802. и осудио хрватске нападе и наложио повлачење са
освојених територија. Међутим, по већ опробаном рецепту и уз
менторство својих тутора Хрвати су одбили да се повуку са ових
територија, а 9. септембра су започели војну операцију Медачки џеп, у
коме су као и у претходном случају почињени стравични злочини над
недужним становништвом. Година 1994. је била нешто мирнија, а у
амбасади Русије у Загребу је 29. марта 1994. године потписано примирје
руководстава Српске Крајине и Хрватске. Нажалост, Хрватска се уопште
није придржавала договорених примирја и током 1995. године војним
операцијама Бљесак и Олуја хрватске снаге су заузеле прво Западну
Славонију, а затим и остале дијелове Републике Српске Крајине. И овом
приликом су причињени стравични злочини над српским становништвом, а преко 250.000 Срба је протјерано из Републике Српске Крајине.
Формирање Републике Српске
Идентична ситуација након проглашења независности Републике
Босне и Херцеговине пренијела се и на ову бившу југословенску
Републику. Скупштина српског народа на основу плебисцита одржаног
9. и 10. новембра 1991. године је 21. децембра исте године донијела
одлуку на основу које се приступило формирању Републике Српске БиХ.
А одлука о формирању Скупштине српског народа одржана је у Сарајеву
9. јануара 1992. године и том приликом је усвојена Декларација о
проглашењу Републике српског народа БиХ. Овако усвојена декларација
има карактеристике уставног акта, а нарочито елементе уставног закона
или уставних амандмана. Њоме се врше измјене и допуне неких одредаба
устава, а што се јасно види из пречишћеног текста Устава у који су
унесене одредбе из Декларације. Сама држава добија ново име, и не зове
се више Република српског народа у БиХ, већ Република Српска.
Хрвати су у Босни и Херцеговини 18. новембра 1991. године
основали Хрватску заједницу Херцег-Босну као политичку, културну,
економску и територијалну цјелину. Ова заједница ће 28. августа
19

Витомир Поповић: УЛОГА ВРС У СТВАР. И ИЗГРАДЊИ РЕПУБЛИКЕ

прерасти у Хрватску Републику Херцег-Босну као државу хрватског
народа која ће то све остати до потписивања Вашингтонског споразума
18. марта 1994. године којим је договорено да се са територијом која је
била под контролом тзв. Армије РБиХ формира Федерација БиХ.
Дејтонска Босна и Херцеговина успостављена је на међународној
мировној конфернцији одржаној у Охају у Дејтону од 1. до 21. новембра
1995. године а дефинитивни споразум ће бити потписан у Паризу 14.
децембра 1995. године када ће овај Споразум и ступити на снагу.
Потписивању овог споразума је претходило тзв. прихватање Женевских
принципа 8. септембра 1995. године, а затим и Њујоршких принципа 26.
септембра 1995. године.
Према овако усвојеном Споразуму ова бивша југословенска
Република ће изгубити статус републике, имаће званично име ,,Босна и
Херцеговина“, наставиће своје правно постојање по међународном
праву као држава и састојаће се од два ентитета Федерације Босне и
Херцеговине и Републике Српске.9
ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Кризе у Словенији и Хрватској су преко страних ментора биле
пројектоване тако да ослонац њихове сецесионистичке политике
представља удар на Југословенску народну армију која је према Уставу
била гарант њеног територијалног и политичког суверенитета. И у
Словенији и у Хрватској, касније и у Босни и Херцеговини отпочела је
жестока кампања против ЈНА. Истовремено су се и Словенија и
Хрватска почеле убрзано наоружавати увозом оружја преко Аустрије и
Мађарске и ојачавати своју тзв. територијалну одбрану. У ово
наоружавање су се укључили и највиши генерали поријеклом из
Републике Хрватске и Словеније попут Шпегера и други, а не треба
занемарити ни чињеницу да је и предсједник ХДЗ-а у Хрватској Фрањо
Туђман пензионисан као генерал бивше Народне армије.
Да би се зауставио овај процес увоза наоружања које је дијељено
грађанима искључиво по националној и политичкој припадности и
стварање илегалних и паравојних наоружаних састава у оквиру
националних политичких партија, Предједништво Босне и Херцеговине
је на својој сједници одржаној дана 9. јануара 1991. године издало
Наредбу да се на цијелој територији СФРЈ-а морају ,,расформирати сви
оружани састави који нису у саставу јединствених оружаних састава
СФРЈ или органа унутрашњих послова и чија организација није утврђена
у складу са савезним прописима“. За споровођење ове наредбе је
9
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остављен рок од десет дана а према лицима која не испуне обавезе да се
примијене мјере предвиђене законом. Истом Наредбом је предвиђено да
ће ЈНА обезбиједити ,,заштиту свих грађана на цијелој територији СФРЈ,
ако то други надлежни органи нису у могућности да учине“.10
У својим мемоарима ,,Моје виђење распада“ генерал Вељко
Кадијевић наводи: ,,Према проценама Штаба Врховне команде крајем
1989. године, управљање збивањима у Југославији доминантно преузима
страни фактор... Доказивали смо да је, ако се не крене другим путем који
смо предлагали... распад Југославије неминован, као и то да је тај
распад... може бити само путем крвавог грађанског рата, чије димензије
и последице нико није био у стању предвидети“. И надаље, да је војсци
још 1988. године па и пре тога времена, делатност Милана Кучана и
Јосипа Врховца, у вези са ,,разбијањем Југославије“ била позната.
Закључци са затворених седница СИВ-а ,,биле су исте ноћи познати и
дипломатском кору у Београду, а о њима се следећег дана већ причало
на улицама Љубљане и Загреба.“11
Одмах непосредно након ове наредбе ,,Вијеће за заштиту уставног
поретка Републике Хрватске“ у саопштењу за јавност оспорило је наводе
из информација ССНО наводећи: ,,да на подручју Републике Хрватске
нема противправно наоружаних скупина, осим четничких скупина на
книнском подручју, те да ће се Република Хрватска свим расположивим
средствима супротставити сваком мијешању Армије у послове из
уставно-правне надлежности МУП“.12
Умјешаност тзв. међународне зајднице у распад Југославије
потврђује између осталог и чињеница да је предсједник Фрањо Туђман
упутио писмо предсједнику Џорџа Бушу 24. јануара 1991. године од кога
је тражио подршку са циљем ,,да ЈНА престане са својим континуираним
сценаријем претњи, узмицања и поновних претњи“. Слична писма
упућена су и другим државницима свијета, па је у иностраној штампи
отпочела антијугословенска кампања, а оружане снаге Мађарске,
Аустрије и Италије стављене су у стање ,,повишене борбене готовости“.
Туђман је врло добро оцијенио тактику ЈНА ,,претњи и узмицања“ што
ће остати трајна карактеристика стратегије војног врха ЈНА, до коначног
слома. Изостала је одлучна акција, а слабости савезних органа избиле су
на површину.13
Поближе о томе видјети Наредбу Предсједништва СФРЈ од 9. јануара 1991. године
Поближе о томе видјети Вељко Кадијевић, Моје виђење распада, Београд, 1993,
стр 35-36, 54, 109.
12 Поближе о томе видјети Смиља Аврамов, Постехеројски рат Запада против
Југославије, Иди-Ветерник, 1997, стр. 169.
13 Ibid., стр. 169.
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Послије свега овог што се дешавало у вези са сецесијом и до тада
невиђеном кампањом против ЈНА и Југославије, а нарочито послије
жестоких притисака тзв. ,,страног фактора“ услиједило је повлачење
ЈНА прво из Словеније, затим из Хрватске. Тако да је српско
становништво остало препуштено само себи а дотадашња искуства и
почињен геноцид током Другог свјетског рата нису му давали право на
спокојан мир и сигурност. Било је јасно да ће распад Југославије као
бивше заједничке државе бити тежак и мукотрпан и да ће српски народ
на овим просторима морати отворити нову етапу своје историје. Ово
сецесионистичко стање бивших југословенских република Словеније и
Хрватске се по истом сценарију пренијело и на Републику БиХ.
Босна и Херцеговина је 5. марта 1992. године, занемарујући права и
интересе српског народа, прогласила независност а крње руководство на
челу са Алијом Изетбеговићем одбило је да призна српску Владу тако да
је то отворило пут у сукобе на цијелој територији, који ће касније
прерасти у крвави грађански рат. На територију Републике БиХ су ушле
јединице хрватске војске, и напале јединице ЈНА и српске снаге, а Алија
Изетбеговић је наредио општи напад на касарну ЈНА у Сарајеву да би
након тога тј. 27. априла ово крње предсједништво изашло са захтјевом
да ЈНА положи оружје и напусти територију Босне и Херцеговине.
Почетком маја, тј. 2. маја 1992. године муслиманске снаге су опколиле
касарну ЈНА у Сарајеву и извеле серију напада на њих, након чега је,
поново под притиском тзв. ,,страног фактора“ донесена одлука о
повлачењу ЈНА из Сарајева, Тузле и цијеле Републике Босне и
Херцеговине. Чак и у вријеме договореног контролисаног повлачења од
стране УН-а, муслимани су направили стравичан злочин над недужним
српским војницима у Добровољачкој улици у Сарајеву и тзв. Тузланској
колони у којој је страдао велики број недужних голобрадих младића
војника и официра Југословенске народне армије.
Избијање рата и притисци тзв. међународне заједнице на
Југословенску народну армију као и доношење одлуке о формирању
Српске Републике Босне и Херцеговине наметнуло је потребу за
оснивањем војске. Значајну улогу у формирању војске одиграло је
тадашње руководство Југославије тако што је омогућило свим оним
официрима и војницима поријеклом из Републике Босне и Херцеговине
да остану у њој и пређу у службу Републике Српске. Након тога,
Скупштина српског народа у Босни и Хецеговини је одлучила да 12. маја
1992. године оснује властите оружане снаге на челу са генералпотпуковником Ратком Младићем дотадашњим командантом Корпуса у
Книну и активним учесником у борбама у Републици Српској Крајини.
Одмах након тога услиједило је оснивање пет корпуса и главног штаба
на челу са генерал-мајором Манојлом Миловановићем.
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Након повлачења ЈНА из Босне и Херцеговине, главни циљ Војске
Републике Српске је био у преузимању контроле над територијама са
већинским српским становништвом и областима на којима се
простирала Република Српска.
Војска Републике Српске је нарочито након заузимања Коридора
који је спајао источни и западни дио Републике Српске, а и покушај
Муслимана и Хрвата да овај Коридор пресјеку почетком 1993. године се
постепено али сигурно претварала у озбиљну оружану силу српског
народа без које не би било могуће замислити било какве активности и
опстанак српског народа на овим просторима а тиме и настанак и
опстанак Републике Српске. Овај Коридор је у српској јавности познат
по томе што је ради његовог непостојања и спојености источног и
западниг дијела Републике Српске, ради немогућности достављања
кисеоника из Београда за Бањалуку у бањалучкој болници умрло 12 беба,
али и онемогућен и било какав други транспорт из источног у западни
дио Републике Српске.
Свјестан своје улоге у одбрани интереса српског народа и значаја о
успостављању јединствене територије Републике Српске, односно
повезивању њеног источног и западног дијела, тадашњи командант
Првог крајишког корпуса Војске Републике Српске, генерал Момир
Талић, је јуна 1992. године издао наредбу пуковнику Новици Симићу
тадашњем начелнику штаба Прве оклопне бригаде и команданту
Тактичке групе један, да пробије Коридор ка Србији преко Требаве до
Видовдана, тј. 28. јуна. У жестокој офанзиви у којој, поред команданта
генерала Момира Талића и свих војника и припадника овог корпуса
велики допринос имао је и начелник Штаба Првог крајишког корпуса
генерал Бошко Келечевић, командант специјалне јединице МУП-а
Републике Српске Крајине генерал Боривоје Ђукић, генерал Славко
Лисица и тадашњи начелник Штаба Прве оклопне бригаде касније
генерал Новица Симић. Започете операције Коридор 14. јуна 1992.
године су завршене у рану зору 26. јуна 1992. године. Овом приликом
Први Крајишки и Источнобосански корпус су се спојили у реону
Корница и Чардак на размеђи Модриче и Шамца, на тај начин спојивши
западни и источни дио Републике Српске чиме је успостављена њена
јединствена територија.
Послије овога Војска Републике Српске која је и до тада њеним
формирањем представљала сигурност српског народа је одражавала
потпуно јединство народа и војске. Сваком иоле просјечном човјеку је
било више него јасно да без постојања јаке Војске Републике Српске није
могуће водити борбу за опстанак и будућност Републике Српске. То је
најбоље у једном свом интервију илустровао тадашњи предсједник
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Републике Српске Радован Караџић који је између осталог нагласио: ,,У
првих 45 дана, када нисмо имали војску, ни јединствене команде војске
и полиције, ми смо доживјели хаос. Сви су мрзили све, сви су се борили
против свих. То је био наставак Другог свјетског рата, људи су се сјетили
да се десило ово или оно у породици, а други су се плашили да ће се то
десити опет и рекли хајде да их убијемо прије него што они нас убију.
Народ није заборавио ко им је убио очеве, дједове, мајке. Ко се плашио
освете, почео је први“.
Познати амерички публициста Арнолд Шерман је 1993. године
написао да: ,,језгро Војске Републике Српске су у овим биткама чинили,
обични људи које је ратни вихор отргао од мирног живота.“ ,,Мушкарци
су подијелили вријеме између обичног живота и војних задатака. Ако је
потребно, они се одмах појављују са оружјем, гдје је постојала опасност.
Они знају ко може ићи кући и ко ће остати на борбеним положајима када
почетна опасност спласне. У цивилном животу су обичне комшије и
пријатељи у рату — ратни другови. Ово је војска грађана којима не
требају инјекције патриотизма. Они се буквално боре за своје домове,
њихову имовину, њихове породице, као и за своје животе. “14
Сви припадници Војске Републике Српске су на свим ратиштима
дали велики допринос за очување њене територије и становништва,
поштујући све Женевске и друге конвенције и највише међународне
стандарде у овој области.
Правни статус Војске Републике Српске је био регулисан Уставом
Републике Српске донесеним на основу Декларације српског народа у
Босни и Херцеговини.15 Овај Устав је у својим члановима 104-107. имао
посебно поглавље о одбрани. Чланом 104. овог Устава је прописано:
,,Право је и дужност свих грађана да бране и штите сувереност,
територију, независност и уставни поредак Републике Српске. Права и
дужности у одбрани уређују се посебним законом.“
Чланом 105. овог Устава је прописано: ,,Република Српска има своју
војску, коју сачињава стални и резервни састав. Стални састав
сачињавају професионални војници и војници на служењу војног рока.
О војсци Републике Српске доноси се посебан закон.“
Војска Републике Српске је била оружана сила Републике Српске.
Основана је 12. маја 1992. године и потојала је све до 1. јануара 2006.
године када је ушла у састав Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Данас војно насљеђе Војске Републике Српске његује трећи пјешадијски
(Република Српска) пук.
Поближе о томе видјети интернет извор Wikipedia
Пречишћени текст Устава Републике Српске објављен у ,,Службеном гласнику
Републике Српске“ број 21/92
14
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Војска Републике Српске је настала као резултат свих дешавања са и
у вези разбијањем бивше заједничке државе Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије са основним циљем очувања
сопственог народа који је у претходним ратовима доживио геноцид и
претрпио стравичне злочине. Она спада у ред најсвјетлијих структура
које су дале велики допринос у стварању и изградњи Републике Српске
и у чувању опстанка српског народа на овим просторима. Без формирања
и постојања Војске Републике Српске било би тешко замислити
могућност не само очувања Срба и простора на којима је овај народ
вијековима живио него и уопште очувати опстанак Републике Српске.
Војска је представљала уставну категорију Републике Српске а њена
унутрашња организација и структура је била уређена посебним законом
и читавим низом посебних подзаконских аката. Сво вријеме рата на овим
просторима она је функционисала као високо и професионално
организована војна снага која је поштовала све међународне норме и
стандарде у области заштите Женевских конвенција и њених протокола.
Оно што посебно краси и даје посебан значај Војсци Републике Српске
јесте чињеница да је она израсла из народа, да је представљала његов
неодвојиви дио и да је ово представљало највиши спој народа и војске
коме могу позавидјети многе друге војске. Уосталом видјели смо како је
и на који начин завршена епопеја са бившом Југословенском народном
армијојм која је спадала у ред најоспособљенијих војски а која се није
успјела супротставити сецесионистичким покретима у Словенији и
Хрватској, а касније и у другим југословенским републикама.
Нажалост, под високим притиском тзв. Запада и тзв. међународне
заједнице у августу мјесецу 2005. године Народна скупштина Републике
Српске је пристала на стварање јединственог плана за оружане снаге и
оснивање Министарства одбране Босне и Херцеговине. Након
укључивања Војске Републике Српске у Оружане снаге БиХ сва њена
имовина, а првенствено војна складишта су стављена под заједничку
контролу Оружаних снага БиХ и Мировних снага, а највећи дио њене
опреме и наоружања је уништен. Сви њени производни капацитети
престали су са производњом војне опреме и наоружања за разлику од
Федерације БиХ у којој већина ових производњих капацитета ради и на
извјестан начин, барем према изјавама представника највише политике
овог ентитета може представљати озбиљну опасност по саму Републику
Српску.
Данас традицију Војске Републике Српске у заједничким оружаним
снагама земље наставља Трећи пјешадијски (Република Српска) пук
смјештен у Бањој Луци, али са веома ограничавајућим надлежностима.
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РУШЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СТВАРАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЊЕНЕ ВОЈСКЕ
Академик проф. др Владимир Лукић1
Апстракт: Током протеклог одбрамбено-отаџбинског рата, Војска Републике
Српске одиграла je одлучујућу улогу у стварању и одбрани Републике Српске у
условима далеко надмоћнијег неријатеља на коју су све патриоте биле и остале поносне.
Народ Републике Српске радио је, стварао, односно доприносио себи, својој војсци и
својој држави, тако што су радили на слободној територији Републике Српске, иза леђа
наших бораца који су даноноћно бдили над њиховим сном. Војска је била једини гарант
за несметан слободан рад свих општинских и републичких органа (посебно свих ратних
влада и Народне скупштине) као и бројних организација.
Захваљујући искључиво ангажованошћу Војске Републике Српске, грађани су
несметано радили на својим имањима и друштвеним предузећима и стварали нове
вриједности. Свима нам je познато да су нам радиле школе, факултети, здравствене
установе, na чак многе предшколске установе, a нису занемарене ни веома значајне
инвестиције (путеви, мостови и значајни објекти из разних области итд.). О свему томе
овај текст даје посебно свјетло о Војсци РС, њеним борцима и старјешинама, као
истинским ствараоцима Републике Српске.
Кључне ријечи: Рушење Југославије, Република Српска, Војска Републике
Српске. одбрамбено-отаџбииски рат, ратно стање, подјела Босне и Херцеговине

УВОД
Кад je у питању разбијање СФРЈ онда je засигурно лакше набројати
оне који у томе нису учествовали, него оне који су у тој срамној радњи
свесрдно радили и помагали. Треба нагласити да су готово све
структуре друштва деведесетих година престале функционисати. У
првом реду Савез комуниста Југославије, Предсједништво СФРЈ,
Савезна, републичке и покрајинске скупштине, ЈНА и други. Послије се
показало лошим што су те подјеле направљене по националним
линијама. Прво су у Босни и Херцеговини формиране националне
странке, ХДЗ, СДА, a као задња и СДС. Истим редом формирани су и
1 Академик проф. др Владимир Лукић, савременик предратних и ратних дешавања
и као предсједник Владе Републике Српске у ратном периоду и члан делегације за
преговоре у Дејтону, аутор више радова на тему Дејтонског мировног споразума
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органи власти.
Хомогенизацијом националних снага у Словенији, Хрватској и
Босни и Херцеговини њихова руководства приступила су формирању
властитих оружаних снага, у првом реду од полицијских снага, дијелова
територијалне одбране и бројних паравојних и параполицијских
групација. Формирањем ХОС-а, a затим Патриотске лиге и Зелених
беретки, такође по националном кључу, било je очито да је рат на прагу.
Ове снаге почеле су да држе у окружењу касарне ЈНА и врше нападе на
бројне касарне и складишта. Ову активност су значајно повећали када
су Словенци, Хрвати и Муслимани напустили јединице ЈНА, у којима
су остали, углавном, припадници српског народа. Повлачење потписа
Алије Изетбеговића са Кутиљеровог плана био je пресудан за почетак
рата. Узалудна су била очекивања да ће се рат избјећи, a поготово да
неће личити на Други свјетски рат. Међутим, покољ српског
становништва у Равном, Ливну, Купресу и Босанском Броду од стране
Хрватских оружаних снага заједно са муслиманским паравојним
снагама, те убиство старог свата Николе Гардовића на Башчаршији, као
и породице Ристовић и полицајца Петровића такође у Сарајеву, дигло
je српски народ на узбуну и подстакло и Срби су се почели организовати
је страх од злочина какви су над српским народом почињени у Другом
свјетском рату, произвели дубоке трагове у сјећањима.
ПАТРИОТСКИ ЧИН ОФИЦИРА ИЗ РЕДА СРПСКОГ НАРОДА
Значајан патриотски чин направили су официри ЈНА из реда
српског народа јер су остали са својим народом. Такође и војници из
реда српског народа остају у јединицама ЈНА. Захваљујући оваквом
саставу јединица ЈНА, у првом реду, а посебно стручној
оспособљености старјешинског, односно официрског кадра у нашим
јединицама, створени су услови за одбрану српског народа широм
Босне и Херцеговине, Книнске Крајине, Баније, Западне Славоније и
других крајева са српском већином.
Циљ ХОС-а, Патриотске лиге, Зелених беретки и других
непријатељских снага био је протјеривање, разоружање свих састава
јединица ЈНА, заузимање касарни и војних складишта, те на сваком
мјесту, гдје год је то могуће, угрожавање српског становништа.
Захваљујући у првом реду старјешинском кадру, његовој стручности и
храбрости, из готово свих касарни у непријатељском окружењу извучено
је људство, опрема и борбена средства, а из постојећих складишта
наоружене су бројне снаге српског народа ради властите одбране. Овај
визионарски и патриотски чин официра ЈНА многи и данас покушавају
да припишу као своје заслуге иако је сурова истина јасна.
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С обзиром да су Муслимани већ тада имали око стотину хиљада
припадника тзв. Патриотске лиге у свим општинама Босне и
Херцеговине, као и да су биле формиране јединица ХВО Херцег Босне
на простору хрватског народа, било је неопходно дјеловати и на
територији гдје су Срби били већински народ. Тако су официри ЈНА, из
реда српског народа, крајем 1991. године упозоравали на опасност и
формирали јединице територијалне одбране, а током априла 1992.
године, супротно ставовима Генералштаба из Београда, организовали
припреме за формирање Српске војске у БиХ. Поред осталог српски
официри предузимају мјере да се из БиХ нe одвозе наоружање и борбена
средства у Србију. Под притиском шире јавности, свих патриотских
снага, и већ формираних јединица, као и многих политичара, затражено
је од Народне скупштине доношење одлуке о формирању војске српског
народа у Босни и Херцеговини. Захваљујући општој позитивној
атмосфери, Народна скупштина је 12. маја 1992. године донијела одлуку
о формирању Војске српског народа у Босни и Херцеговини. Овом
приликом усвојен је и одређен број законских прописа којима је уређена
организација и функционисање Војске, чиме она званично постаје
уређена институција за одбрану српског народа у БиХ.
Најзначајни фактор је што су Главни штаб Војске и оперативни
састави био састављени од способних и школованих старјешина,
углавном родом из БиХ, који су у протеклим ратним дејствима на
подручју Словеније и Хрватске показали висок степен одговорности у
вођењу одбрамбених активности на заштити српског народа. Само
овакав Главни штаб могао је, уз сагласност Врховне команде, кренути у
формирање борбених јединица потребних за одбрану територије са
српским становништвом.
СТАВ ГЛАВНОГ ШТАБА О ПРОФИТЕРСТВУ
Током љета 1992. године, Главни штаб ВРС затражио је од
политичких структура спречавање ратног профитерства и распуштање
наоружаних група које нису чиниле Војску а њихово понашање штетило
је одбрани народа у таквом времену. Истовремено, од Врховне команде
и Народне скупштине затражено је утврђивање стратегије, циљева рата
и дефинисање граница Републике Српске („РС“), без којих било каква
Војска не може успјешно извршавати задатке. Захтјеви за распуштање
свих паравојних снага наишли су на отпор локалних страначких лидера
и ратних профитера који су тежили очувању стечених позиција,
формирајући своје наоружане групе и гарде које ће им омогућити
незаконито богаћење и профитерство.
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Приједлог Главног штаба ВРС није прихваћен, нити од Врховне
команде, нити од политичких структура Републике Српске. Овакав став
политичких структура и органа Власти временом је довео до тога да је
профитерство, у већој или мањој мјери, захватило све друштвене
сруктуре: органе власти, политичаре, страначке лидере, полицију,
посланике и на крају и одређене структуре Војске (плаћање умјесто
служења војног рока, избјегавање мобилизације и сл.). Профитерство се
из РС пренијело и у Србију, што нам је стварало бројне проблеме.
Посредством наших учесника-профитера у догађајима рата бројна добра
из војних и цивилних складишта су на разне начине пребачена у Србују,
а тамо су реметила, како економске, тако и политичке односе.
Главни штаб ВРС на челу са генералом Ратком Младићем, остао је
досљедан идеји да је профитерство штетно и да оно може довести у
питање и саму РС. Ови захтјеви Војске наилазили су на отпор неких
локалних моћника, што је довело до неспоразума између војног и
политичког руководства, које је на одређен начин бранило нове
„богаташе“. Како је вријеме одмицало, неспоразуми су настављени, чиме
је продубљено међусобно неповјерење. Главни штаб је, такође,
својевремено предлагао да се у РС уведе ратно стање што Врховна
команда није прихватила. По питању увођења ратног стања у два наврата
1993. године разговарао сам, као тадашњи предсједник Владе Републике
Српске, са генералом Ратком Младићем, који је и тада био за увођење
ратног стања, као и са предсједником Радованом Караџићем који је био
против увођења ратног стања, а кога су углавном подржавале цивилне
структуре РС. Да смо благовремено увели ратно стање, вјерујем да бисмо
спријечили профитерство, у огромном проценту, и имали бисмо
сређеније унутрашње односе за вријеме рата у Републици Српској.
Несарадња са Војском довела је у многим општинама до
донаторства, укључујући и плаћање неучешћа у ратним јединицама на
које су поједини локални команданти пристали. То је изазвало
неспоразуме и незадовољство бораца. „Донатори“ су касније од власти
РС добро наплатили донације односно свој „патриотизам“, а они који су
плаћали одсуство из ратних јединица су чак добили увјерења о статусу
бораца прве категорије. Неки су за неучешће у рату примили и
одликовања високог ранга, међу којима су челници Српске демократске
странке, посланици, представници Власти итд.
Када је почела трговина са непријатељем преко линија фронта, то је
био знак да ову проблематику треба цјеловитије сагледати и потражити
нека рјешења. Тако је Влада РС, на основу договора са предсједником
Републике, донијела Уредбу на основу које ће трговину са непријатељем
водити Министарство трговине тако да робу до линије фронта пратити
полиција, на линији фронта робу предаје Војсци, а Војска уз утврђену
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надокнаду, продаје робу непријатељу, што је био потпуни апсурд.
Неконтролисана трговина је, ипак, уз одобрење најодговорнијих,
настављена, а наведена апсурдна Уредба није никада ступила на снагу.
Без обзира на бројне тешкоће које су се гомилале од почетка рата
између Војске и структура цивилне власти, постојао је наглашен
патриотизам Главног штаба, Врховне команде, свих наоружаних снага
РС и грађана, што је допринијело да је Војска РС држала и до 67%
територије тадашње Босне и Херцеговине.
Треба нагласити да је у власништву српског народа БиХ било око
63% територије БиХ, а да је у власништву грађана српске националности
по грунтовницама у БиХ било 52% територије, не укључујући
друштвену својину. Према коришћеној рачуници, грађанима српске
националности би припало и 11% друштвене својине.
Каснија подјела Босне и Херцеговине у омјеру 51% : 49% вуче
корјене из Женеве. Крајем 1993. године, приликом преговора у Женеви
Харис Силајџић је од предсједника Караџића тражио за Муслимане једну
трећину површине БиХ, а то значи 33,33%. Истовремено, Јадранко
Прлић је за Херцег-Босну тражио 17,5%, међутим, тај проценат Радован
Караџић није прихватио, већ је Хрватима понудио 15% територије, што
Прлић није прихватио. То значи да су Муслимани и Хрвати заједно
тражили 50,83% територије БиХ. По доласку из Женеве ово ми је
саопшио предсједник Радован Караџић и на моје изнанеђење рекао да је
ова понуда важила само за овај пут. Одмах сам посумњао да наши
противници циљају на проценат 51% територије БиХ. Том приликом
упитао ме је предсједник Караџић да ли би ми могли пред нашим
грађанима бранити проценат од 52%, ако би нам припао. Одговорио сам
му да сам спреман тај проценат бранити свуда у Републици Српској.
Касније се показало да су представници Контакт групе у Женеви
осјетили да би се ови проценти могли и прихватити. Тако је на
Вашингтонском састанку на којем су, поред муслиманско-хрватске
коалиције, учествовали представници Сједињених Америчких Држава
(„САД“) и Контакт групе, ови проценти су прихваћени као један од
принципа, те се о њима није могло дискутовати у Дејтону.
Тако је Босна и Херцеговина са површином од 51.164 км² подијељена
тако да је Федерацији БиХ припало 51% или 26.094 км², а Републици
Српској 49% или 25.070 км².
Прије поласка за САД на преговоре у Дејтон, као члан преговарачке
делегације, назвао сам генерала Манојла Миловановића да провјерим
површину коју, након прекида оружаних сукоба, држи ВРС. Према
евиденцији његових служби, Срби су држали свега око 46,5% територије
БиХ. Када ми је генерал Миловановић потврдио тај проценат, остао сам
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запрепаштен јер нисам могао схватити да смо губљењем
западнокрајиишких општина толико изгубили. Иначе, везано за податке
о нашим положајима и површини територије коју држи наша војска, нас
двојица смо се с времена на вријеме чули и у току рата. Углавном, никад
нисмо имали податке који се нису слагали у границама тачности
рачунања. Суочен са тим податком, рекао сам неким путницима за
Дејтон да ће наша преговарачка позиција бити веома тешка.
ПОДЈЕЛА У СРПСКОМ НАРОДУ У ПРОТЕКЛА ДВА РАТА
У Другом свјетском рату, непосредно по капитулацији Краљевине
Југославије бројне патриоте, углавном из српског народа, почели су
пружати све врсте отпора освајачу. Приликом организовања отпора,
настале су разне подјеле, а најуочљивије су биле оне политичке. На
почетку отпора, појавиле су се разне војне формације, као што су:
герилци, устаници, четници, партизани и др., које су, углавном, биле
међусобно супростављене у сваком погледу. Ове војне формације, које
су углавном биле сукобљене, нанијеле су много штете, како отпору
против непријатеља, тако и међусобном трвењу и јединству народа.
Посебно је подјела била дубока између партизана и четника, што је
довело до невиђене мржње унутар српског народа и стравичних злочина.
Подјеле из Другог свјетског рата и злочини као резултат тих
несрећних подјела, дошли су као опомена да се српском народу у
Одбрамбено отаџбинском рату тако нешто не смије понови. То сазнање
из Другог свјетског рата заиста је онемогућило да нам се понови
прошлост, односно крвави сукоби унутар српског народа. Међутим,
дошло је до других подјела, чак и сукоба војног и политичког
руководства РС. Политичари и чланови органа власти, као и неки други
почели су да етикетирају наше генерале као Титове генерале,
подругљиво је коментарисано да су они официри из Титове војске и да
су они сви тзв. „комуњаре“. Како се ближио крај рата, ширило се
неповјерење према нашем старјешинском кадру, иако је он добровољно
ступио у редове наше војске, а многи од њих дошли из Србије да бране
свој народ. Старјешине и војници остали су углавном јединствени су у
подршци Главном штабу Војске РС, док се то не би могло рећи за
цивилне структуре. С друге стране, родитељи и рођаци војника и
старјешина а што је чинило основу подршке Главном штабу и војсци под
његовом командом.
СЕПТЕМБАР 1993. ГОДИНЕ
Приликом одржавања Народне скупштине РС на Јахорини, која је
трајала цијелу ноћ, у само свануће за говорницу је стао Драган Кијац и
саопшио присутнима да је у Бањој Луци дошло до побуне војске, да је
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полупан Хотел „Босна“ и да је у граду причињена велика материјална
штета, те да су нека лица похапшена. Пажљиво сам погледао
најодговорније политичаре десно од мене и њихову реакцију, која ми је
била прилично загонетна. На уобичајени начин дао сам знак генералу
Здравку Толимиру, који је сједио лијево од мене да дође одмах по
завршетку сједнице да разговарамо. Када ми је пришао „Тошо“, како смо
га од миља звали, рекао сам му да ме води на његову (војну) линију. Са
војног телефона обавио сам три телефонска разговора са одређеним
лицима из Бање Луке и добио увјеравања да подаци о рушењу Бање Луке
нису тачни. Заправо радило се о хапшењу неколицине људи од стране
нелегалне групе, коју је неко очито припремио да покуша направити
неред у граду.
Послије разговора са Бањом Луком, брзо сам се вратио да видим неке
људе који су остали на простору испод степеница и улаза у салу гдје се
одржала сједница. Са степеница сам повишеним гласом рекао, готово
викнуо, да сам управо разговарао са Бања Луком, на шта су неки остали
затечени, те да они који су саопштили информације о нередима
пласирали обичне лажи. Док сам стигао до столица гдје су сједили
прозвани, они су просто нестали. Закључио сам да је знатан број људи
из разних структура, знао још раније за вијест саопштену на Скупштини.
Пришли су ми пратиоци, а затим и предсједник Караџић и обавијестио
ме да треба да идемо за Прњавор, те да ћемо паузу имати на Видиковцу
на ријеци Дрини код Зворника.
По уласку у аутомобил рекао сам м возачу да требамо први да
стигнемо на Видиковац. Тако је и било. Тамо нас је дочекао, мислим,
директор мотела „Видиковац“. Замолио сам га за телефон, који сам
одмах добио. У међувремену сам послао једног пратиоца да блокира
телефонску централу. Назвао сам Бању Луку и добио, из неколико
различитих извора, готово идентичан одговор ономе који сам раније
добио на Јахорини. Стигао је и предсједник Караџић, те сам му пренио
моје сазнање, на шта он није имао неке видљиве реакције.
Исти дан поподне стигли смо у Прњавор и смјестили се у хотел
„Национал“, па су одмах почели појединачни и групни разговори.
Сутрадан, испред хотела, за једним столом сједили смо предсједник
Караџић и ја, када нам је за сто дошао адвокат Јован Чизмовић из Бање
Луке и информисао Караџића о догађајима у Бањој Луци. Ја сам у
међувремену устао од стола и упитао за генерала Младића. Генерал
Толимир тада ми је рекао да је генерал Младић на командном мјесту код
генерала Момира Талића. Отишао сам на то мјесто, гдје сам испред
зграде (зв. викендица), затекао возача генерала Младића, поздравио се
са њим а он ми је рекао да је генерал на спрату. На спрату смо се генерал
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Младић и ја срели и, као и увијек, срдачно поздравили. Прво што ми је
генерал Младић рекао је „Јесте ли видјели ... шта нам урадише?“
Одговорио сам: „..Јесам“. На његов приједлог, отишли смо на балкон, на
којем смо дуже времена разговарали. Поред осталог, разговарали смо и
о одласку у Бању Луку и потреби предузимања одређених мјера да се
ситуација смири. Рекао ми је да ја са својим тимом идем на зачељу
колоне. Након извјесног времена ушли смо у Бању Луку, на челу са
генералом Младићем. Разговор са, очито организованом групом, обавио
је генерал Младић, како сам чуо, војнички, по кратком поступку и веома
ефикасно.
У Бањој Луци је одржан наставак сједнице Народне скупштине. На
сједници су главну ријеч водили они од којих су већина у свему нашли
војску за главног кривца за побуну. Начин формирања Комисије за
испитивање побуне и њен састав, завртање руке супрузи предсједника
Комисије и пријетња његовој породици, довољно говори ко је
организатор и коме је и зашто требао тај тзв. „Септембар 1993. године“.
Посљедице овог сукоба су нарочито биле видљиве априла 1995.
године када Врховна команда, као и Народна скупштина, нису ништа
учинили за обезбјеђење Војске, већ је Главни штаб био оптужен за
покушај државног удара. Вјероватно највећи раскол између војног и
политичког руководства десио се на сједници Народне скупштине у
Санском Мосту 15. и 16. априла 1995. године, гдје је Главни штаб тражио
нужну опрему и наоружање за јачање одбране. Овај раскол је посебно
био штетан јер је активност хрватских и муслиманских снага у то
вријеме била веома интезивна. Републици Српској нису ишле у прилог,
како наметнуте вишеструке санкције, тако ни профитерство од стране
појединаца, појединих политичких кругова и страначких група, које се
веома негативно одражавало, како на борце, тако и на њихове породице.
Можда се највећа ескалација сукоба војног и политичког руководства
Републике Српске догодила на сједници врховних команди Републике
Српске и Републике Српске Крајине, 2.8.1995. године у Дрвару када је
смјењен генерал Младић са мјеста команданта ВРС и именован за
координатора ВРС и СВ РСК, што је било неприхватљиво, тим прије што
се припремала жестока офанзива муслиманско-хрватских снага.
Предаја око 12 западно крајишких општина РС требала је бити
означена као кривица „неспособне“ Војске РС. Међутим, губи се из вида
да су два најодговорнија политичара РС у првој половини 1994. године
издиктирали картографу Војно-геодетског института („ВГИ“) у
Београду западно-крајишке општине које ће се уступити нашим
противницима. Ово су урадили, наводно, да би Република Српска била
сведена на 49% територије БиХ, што би задовољило проценат који јој
може припасти према претходном договору. Листове карте су под велом
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строге тајне, без уобичајене процедуре однијели из ВГИ-а и предали
предсједнику Слободану Милошевићу. Ови листови су се нашли у сету
карата предсједника Слободана Милошевића у преговорима у Дејтону.
Листове ми је показао колега геодета који је једне недеље поподне, док
сам ја био у граду, те листове предао Слободану Милошевићу на његово
тражење. Међутим судбина тих карата је у коначној подјели територије
Босне и Херцеговине позната.
ОД ДОГОВОРА О НЕНАПАДАЊУ ДО ТОТАЛНОГ РАТА У БиХ
На основу потребне сагласности најодговорнијих политичара
Републике Српске и Херцег-Босне, Владе РС и Владе Херцег-Босне
током године договориле су примирје, односно прекид ватре на свим
међусобним линијама сукоба. Договорена је економска сарадња,
трговина бројним ресурсима, укључујући војну опрему и наоружање,
као и ватрена помоћ на појединим линијама фронта према трећој страни.
Управо ово примије омогућило је да значајан број хрватских војника,
цивила и рањеника изађе из Босне и Херцеговине (преко Влашића,
Добоја, Бања Луке, Соколаца и др.), као и лијечење њихових рањеника у
нашим болницама. Овај прекид рата са Херцег-Босном, нажалост, трајао
је само око годину дана.
Под притиском страних сила, у априлу 1994. године, представници
Републике Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Херцег-Босне
организовали су састанак (НАТО и Контакт група) у Вашингтону и ту су
договорили да заједнички са Муслиманима наставе рат против РС,
односно да се БиХ подијели на два ентитета Федерацију БиХ и
Републику Српску, те да се територија БиХ подијели у омјеру 51%:49%.
Прије почетка задњег састанка представника РС и Херцег-Босне у
Ливну (априла 1994. године, Јадранко Прлић и ја сачекали смо остале
учеснике усред ливањског поља, у дијелу гдје су нам разминирали
одређену површину на којој смо нас двојица стајали, и разговарали
нешто више од једног сата. Предсједник Прлић ми је пренио одређене
утиске и поруке из Вашингтона. Више пута ми рекао и поновио:
„...Владо, реци Радовану да ћете бити под страшним притиском....“ По
доласку на Пале све поруке Јадранка Прлића и своје утиске у вези са тим,
пренио сам предсједнику Радовану Караџићу.
Руководства Републике Хрватске и Федерације БиХ, уз свестрану
подршку НАТО-а, договорили су заједничку акцију за уништење
српских оружаних снага. Резултат ових договора био је петнаестодневно
бомбардовање авијације и ракетних система Републике Српске. План за
ову акцију израдили су пензионисани амерички генерали. Порушени су
многи војни и цивилни објекти, релеји, а посебно центри везе команди
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оперативних јединица. Тек послије свега наведеног, руководство РС
прогласило је ратно стање за које се Главни штаб залагао од почетка
ратних операција. Увођењем оваквог модификованог ратног стања
главну команду преузео је предсједник Републике, као и Главни одбор
СДС, чиме је створена двојност командовања. Војска је практично
остала без надлежности која јој, у ситуацији када се прогласи ратно
стање, иначе припадају. Наведени систем увођења ратног стања је
преседан, јер је позната пракса да се све институције цивилне власти у
зонама борбених дејстава, у ратном стању потчињавају оперативним
јединицама. Овај систем је почео да трпи бројне критике, нарочито од
Војске, односно професионалних старјешина, што је предсједник
Републике тада искористио да пензионише одређени број генерала. Ову
одлуку одбили су официри Главног штаба, а све се негативно одразило
на свеукупне односе Војске и политичара Српске у то тешко вријеме.
Због оваквих односа у најтежим тренуцима рата на простору
Крајине у Републици Српској нашле су се јединице Дринског и Источнобосанског корпуса, Арканова јединица и још неке које, не само да нису
биле мотивисане, већ нису били мотивисани ни њихови команданти за
одбрану крајишких општина па су неке од њих су без знања Главног
штаба, извучене из борбе и ужурбано организовале одлазак на њихове
почетне дестинације. Мора се признати да је овакво понашање непознат
примјер у историји српског ратовања. Добро је познато да је том
приликом народ бјежао иза своје војске. Овај чин је Крајишницима
апсолутно до тада био непознат а што се показало касније као одлика
крајишкиг бораца које нису могли прихватити.
Антагонизам према Главном штабу, односно ратним генералима,
остао је и даље наглашен и из догађаја који су услиједили послије
потписивања Дејтонског мировног споразума. Профитерство је остало
као појава која је додатно оптерећивала однос између политичког и
војног руководстава. Међутим, остао је непознат садржај разговора
представника Републике Српске и Републике Хрватске, који су се
водили у Напуљу, Ватикану и Бечу, током љета 1995. године. Све
напријед наведено и данас оптерећује односе у Српској, али и изван
њених граница.
„СТВАРАОЦИ“ ОДНОСНО БРАНИОЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Према изјавама угледних страних војних стручњака, углавном
генерала, војска Републике Српске је по свим елементима организације,
борбености и успјешности била респектабилна војна сила. За генерала
Ратка Младића многи страни војни стручњаци су констатовали да је
један од најугледнијих генерала свог времена, а велике заслуге су
приписиване и другим генералима ВРС.
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На нашу војску су све патриоте биле и остале поносне. Сви они који
су радили, стварали, односно доприносили себи и народу, то су радили
на добро чуваној и слободној територији Републике Српске, иза леђа
наших бораца. Војска изникла из народа била је једини гарант за
несметан и слободан рад свим општинским и републичким органима
(посебно свим ратним владама и Народној скупштини) и бројним
организацијама. Захваљујући искључиво оваквој нашој војсци, грађани
су несметано радили, како на својим имањима, тако у бројним
друштвеним предузећима, која су радила и стварала нове вриједности,
чак и током најинтензивнијих ратних дејстава. Свима је познато да су
нам радиле школе, факултети, здравствене установе, па чак многе
предшколске установе, a нису занемарене ни веома значајне инвестиције
(градили су се путеви, мостови и значајни објекти из разних области
итд.).
Многи грађани, посебно борци, интелектуалци, као и многи други,
данас себи постављају питање, ко су ствараоци Републике Српске? Зар
то није: 210.000 бораца, 17.437 погинулих бораца, 53.000 рањених
бораца, 38.000 тешких инвалида, као оних 600 бораца којима је потребна
туђа њега да би достојно живјели. Ово није све јер овдје прије свих, треба
поменути родитеље и дјецу тих бораца.
Ја се веома често питам гдје су инвалиди ампутирци. Ко је имао
прилику да посјети ампутирце смјештене у њиховом боравишту у Рудом
у Београду и другим мјестима Србије, тај је морао да види барем
дјелимично колике су жртве поднијели ти борци, углавном млади људи,
за своју отаџбину, Републику Српску.
ЗАКЉУЧАК
Улога српске војске је кроз историју била да сачува свој народ и
државу а основни услов за тај посао је очување јединства српског народа
и институција државе. У том свјетлу и уз реалну опасност могуће су нове
конфронтације, изазване потезима неодговорних појединаца и из
њихових ситних личних интереса, јавља се један од многих изазова које
морамо превазићи. Морамо избјећи нове подјеле и сукобе, те изнаћи
одговарајућа рјешење које ће све снаге које су основале и стварале
Републику Српску ставити на мјесто које то заслужују. То смо дужни
због погинулих најбољих синова нашег народа али и нових генерација
којима морамо оставити мање проблема него што смо ми затекли, а не
нове унутрашње проблеме које ћемо створити због своје недораслости и
неодговорности према самима себи и према њима. Младима треба
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говорити о одбрамбено-отаџбинском рату, храбртости српских бораца о
тешкоћама стварања и одбране Републике Српске, посебно у наставним
плановима основних и средњих школа.
Желим нагласити да све напријед наведено ни у ком случају не
умањује веома значајан допринос у стварању Републике Српске који је
имала Народна скупштина, ратне владе, те бројни органи, организације
и појединци. Не треба забравити ни тековине извојеване у тешкој
преговарачкој и политичкој борби у Дејтону.
Слободан Милошевић је, након мучних и дуготрајних преговора
током првог сусрета са члановима делегације у Дејтону рекао: „Први пут
у историји добили смо у Босни и Херцеговини Републику Српску“.
Цијенећи догађаје у Републици Српској, односно у Босни и
Херцеговини и у Дејтону, те допринос и значај Републике Србије и
њеног тадашњег предсједника Слободана Милошевића, већ сам раније
изјавио и написао, па ћу то учинити и на овом мјесту, очекујем да ће се
у догледно вријеме у Бањој Луци подићи споменици захвалности
Републици Србији и Слободану Милошевићу.
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СТРАТЕГИЈА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Проф. др Радован Радиновић, генерал потпуковник1
Апстракт: Свакој војној стратегији претходи одговарајућа политичка, односно
државна стратегија, стратегија националне безбедности итд., за чије остварење војна
стратегија представља главно средство. Овдје се ради о Републици Српској која је тек
била у настајању и напросто није било ни услова, ни времена, ни могућности да се
темељито разраде и дефинишу и прихвате, односно усвоје приоритетни национални,
политички, односно државни циљеви и интереси којима треба тежити и чијем остварењу
треба да послужи војска и њена борбена употреба. Све је то морало да се ради „у ходу“,
тј. истовремено и упоредо.
Република Српска се определила да води искључиво одбрамбени рат, у мери у којој
су неки делови територије БиХ за које је Република Српска сматрала да јој по етничким
и историјским правима припадају српском народу, били под контролом војске других
ентитета, тај рат у себи има и ослободилачких садржаја.
Кључне речи: стратегија Војске Републике Српске, ослободилачки рат
одбрамбени рат, грађански рат , стратегијска дефанзива

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Државе и други политичко-државни ентитети своју војну стратегију
усвајају и дефинишу у одговарајућим државним телима и по утврђеној
процедури. На крају те процедуре усваја се стратешки документ који се
може различито звати: од војне стратегије, преко стратегијске
концепције одбране, до војне доктрине. Нису, разуме се, сви ови термини
истог значења, али за ову сврху се могу користити баш у синонимном
значењу, тј. да означе скуп најопштијих опредељења највишег
руководства државе у домену припреме и употребе војске за
остваривање прецизно постављених политичких циљева.
Одмах да истакнемо, не постоји документ у којем би били садржани
ти најопштији ставови и опредељења Републике Српске о припреми и
1 Проф. др Радован Радиновић, генерал потпуковник, један од водећих српских
стратега, дугогодишњи професор стратегије у Центру високих војних школа у Београду,
аутор више студија

39

Радован Радиновић: СТРАТЕГИЈА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

употреби ВРС, већ се њена стратегија може и мора реконструисати на
основу низа чињеница и документа. Најпре, део тих опредељења је
садржан у нормативно-правној документацији која уређује војску и
одбрану и безбедност у најширем значењу тог појма2. То су Закони о
одбрани и војсци и разне врсте оперативних упутстава и инструкција,
све до оперативних одлука, директива, наређења И заповести у којима се
садрже поједини ставови који су иначе саставни део војне стратегије. То
су, на пример, елементи стратешке процене и анализе на основу којих се
у заповестима и одлукама дају визије и процене деловања непријатеља и
спољног војног фактора, те оцена стратешког положаја Републике
Српске у оквирима БиХ и ширег окружења. Потом, део општих
опредељења из домена војне стратегије могуће је наћи у годишњим
анализама борбене готовости ВРС, те у записницима и закључцима са
седница Скупштине РС и њених највиших руководећих тела и
институција као што су – Врховна команда, Савет за националну
безбедност, периодична саветовања о темама које се директно односе на
војску и одбрану итд.
ПОЛИТИЧКИ ЦИЉЕВИ КАО ОСНОВА СТРАТЕГИЈЕ ВРС
Често се поставља питање зашто српска страна у сукобу у БиХ није
као друге две (муслиманска и хрватска) формирала своје паравојне
јединице, односно зашто Срби у БиХ нису благовремено формирали
своју националну војску као што су то урадили муслимани и Хрвати.
Одговор је врло једноставан. Српска страна, односно српска руководећа
тела су била искрено и истрајно опредељена за опстанак Југославије и за
то су се залагала врло постојано. Било је природно зато да свим силама
подрже ЈНА у њеном настојању да онемогући насилну сецесију, чему су
такође истрајно настојале друге сукобљене стране у БиХ. Разумљиво је
зато, мада не и прихватљиво, што су муслиманска и хрватска страна
формирале своје паравојске, што су на сваки начин опструирале
опстанак ЈНА, да би је на крају и војно напале, док је српска страна стала
уз Савезну војску, пружајући јој сваковрсну подршку и помоћ.3
Када је дошло до рата, тј. када су муслиманске и хрватске паравојне
јединице напале српски народ и његове етничке територије, те када је
2 Овај прилог је настао преузимањем незнатно допуњеног и измењеног дела књиге
овог аутора „Карактер ратова за разбијање Југославије”, Београдски форум за свет
равноправних, 2016. годine.,страна 250-266.
3 У писму које је руководство Срба у БиХ упутило команди ЈНА 16.09.1991.годine.
(потпис Биљане Плавишић и Николе Кољевића) се изражава пуна подршка ЈНА од
стране српског народа у БиХ. Документ нема евиденционог броја, а у архивима Хашког
трибунала се чува под бројем 05791.

40

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

постало јасно да ЈНА не може опстати у БиХ, јер је та југословенска
република била призната од стране УН као самостална држава, постало
је јасно да до тада основни политички циљ Срба из БиХ о очувању
Југославије треба редефинисати у одбрану и очување Српске Републике
БиХ која је проглашена 09.01.1992. године. Том основном политичком и
државном циљу и интересу требало је подредити све друге политичке
циљеве и интересе које је требало остварити током одбрамбеноослободилачког рата који је нашем народу био наметнут. О тим
стратешким циљевима говорио је Председник Републике Српске,
Радован Караџић на 16. Седници Скупштине Српске Републике БиХ,
која је одржана у Бањалуци 12.05.1992. године. Том приликом Караџић
је апострофирао укупно шест стратешких циљева и то:
1. Разграничење са друге две националне заједнице у БиХ;
2. Успостављање коридора између Семберије и Крајине;
3. Успостављање коридора у долини реке Дрине, односно
елиминисање Дрине као границе између светова;
4. Успостављање границе на Уни и Неретви;
5. Подела Сарајева на његов српски и муслимански део;
6. Излаз Републике Српског народа БиХ на Јадранско море.4
Наведене стратешке циљеве Караџић је изложио као основу за
расправу на Скупштини,-а не као задате војне и државне циљеве. То је
било нужно, без обзира на то да ли су сви ти циљеви у то време били
једнако оправдани, зато што је БиХ била већ практично подељена на три
ентитета: муслимански, хрватски, српски, с том напоменом да су
муслимани оспоравали друга два ентитета, зато што су тежили
успостављању унитарне БиХ под муслиманском доминацијом. Дакле, то
је време у коме рат већ увелико траје, време када је ЈНА била приморана
да напусти територију БиХ зато што је она већ била призната као држава,
односно време када је требало одбранити Републику Српског Народа
БиХ. Управо се зато може рећи да наведени стратешки циљеви, иако се
не ради о достигнућима која су наложена од највишег државног тела,
ипак се могу уврстити у општа стратешка опредељења којима су српски
ентитет и његова војска тежили. Неки од тих циљева нису остварени. Не
зато што су били нереални или можда неправедни, већ напросто зато што
је однос политичких снага око БиХ и у њој самој био тако неповољан по
Србе да они те циљеве нису могли остварити. Ту се пре свега мисли на
поделу Сарајева и излаз на море. Остали циљеви су мање више
остварени тј. очувана је и одбрањена Република Српска, српски ентитет
има своје границе у односу на друга два ентитета у БиХ, макар те
4 Излагање Радована Караџића на 16. Седници Скупштине Српског Народа БиХ,
дана 12.05.1992. године, стенограмске белешке са те седнице, стр. 7-9. Документ се води
у архивима Хашког трибунала под бројем П00956.
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границе биле чисто административне и потпуно отворене за проток
људи, услуга и роба. Река Дрина је вољом великих сила остала као
граница између БиХ и Србије као држава, али није опстала и као граница
између светова, јер се на њене обе обале налази српско становништво.
Дакле, Дрина више никада неће бити граница између два света, јер је то
сада само један свет и то српски свет. Може се рећи да је и тај стратешки
циљ остварен, а којег је најавио Радован Караџић на 16. Седница
Скупштине Српског народа БиХ 12.5.1992. године. Коридор између
Крајине и Семберије и његов наставак ка Србији је такође остварен тако
што је у порцесу разграничења у Дејтонском документу цела Посавина
на десној обали Саве припала Републици Српској.
На основу наведеног може се рећи да је војна стратегија Републике
Српске у напред истакнутим стратешким циљевима имала поуздану
идеју водиљу у погледу тога што би било пожељно остварити у току
одбрамбено-осободилачког рата.
За избор и дефинисање стратегије Војске Републике Српске веома
битна је била чињеница да је та војска преузела темељна опредељења
војне стратегије ЈНА, па их је доследно примењивала у пракси или их је
прилагођавала датим стратешким или другим околностима.
ИЗБОР ОБЛИКА РАТА
Једно од темељних опредељења сваке војне стратегије, па и војне
стратегије ВРС, је опредељење у погледу типа и рата у којем је
Република Српска била једна од страна у сукобу. Дакле, Република
Српска се определила да води искључиво одбрамбени рат, а у мери у
којој су неки делови територије БиХ за које је Република Српска
сматрала да јој по етничким и историјским правима припадају, били под
контролом војске других ентитета, тај рат у себи има и ослободилачких
садржаја. У основи, ради се о праведном рату који је српској заједници
био наметнут и на тај изазов он је у БиХ одговарао самоорганизовањем,
уз помоћ и подршку матичне државе, како би одбранио право на
постојање и право на свој идентитет, односно право на самостално
државно-политичко организовање народа.
Када је реч о карактеру рата за који се определила српска страна у
БиХ о томе постоје бројне и врло контроверзне тврдње и манипулације.
То се односи на западно јавно мњење и на муслиманско-хрватску
“јавност”, мислимо на јавно мњењеу буквалном значењу те синтагме,
али и на највећи део политичке, стручне и интелектуалне јавности у тим
срединама. Такав, у основи антисрпски став су прихватили и
међународни форуми који су под утицајем западних центара моћи, а
посебно међународни кривични Трибунал у Хагу, те судови у БиХ и
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Хрватској, али до одређене мере и судови у Србији и Црној Гори. Такав
став је произвео бројне политичке манипулације, па и жртве ратних
збивања, посебно оне које се налазе на самом врху међународног
политичког и правног интересовања као што су жртве злочина у
Сребреници и Сарајеву и то тако да се уважавају само муслиманске
жртве, а потпуно занемарују српске, које процентуално нису много мање
од жртава муслимана. Све се то може свести на једну у основи потпуно
лажну тврдњу, а то је да је српска страна у сукобу БиХ водила агресивни
и освајачки, и зато у основи неправедан рат. Према тим тврдњама, Босна
и Херцеговина је била изложена “великосрпској” и “освајачкој
агресији”, чије су последице заузимање територија и на тим заузетим
територијама успостављање српског политичког ентитета познатог под
називом Република Српска.
Ако погледамо чињеницама у очи, тада се стиче сасвим други утисак.
Срби као једна од сукобљених страна у БиХ, нису дошли ниоткуда, већ
је реч о аутохтоном босанском становништву, које је ту живело
вековима. То становништво, по дефиницији, не може бити агресор на
сопственој територији. Као такво, то становништво, спонтано и плански
војно организовано, могло је учествовати само у тзв. унутрашњем
сукобу, грађанском рату у којем се стране сукобљавају око
остваривања националних и политичких права у оном светлу у којем
их саме те сукобљене стране разумеју и сагледавају. Нема сврхе ово
надугачко и нашироко образлагати, већ само констатовати да у БиХ није
било ни агресора ни агресије, па ни “великосрпске”, јер на БиХ није
напала Србија да би својој државној територији припојила делове или
целу БиХ, већ је у БиХ дошло до унутрашњег рата између
националних заједница. Страни фактор се мешао тако како је њему
одговарало: међународна заједница, пре свега Запад и Исламски фактор
подржао је и помагао муслиманску, а потом и муслиманско-хрватску
страну. Хрватска је најпре помагала Хрвате у БиХ, а потом и њихов савез
са муслиманима , а Србија је помагала српску страну у сукобу. Нећемо
се изјашњавати о томе какво је било ово страно мешање – оправдано или
не, пристрасно или непристрасно, јер бисмо морали ући у изрицање
вредносних, а не индикативних судова, а управо то априорно заузимање
стране желимо да избегнемо колико је год то могуће.
За какав рат су се определили Срби у босанском рату 1992-1995.
године, најбоље ће посведочити излагање проф. др Алексе Бухе, на
седници Народне Скупштине Републике Српске априла 1994. године. На
том заседању, Буха је реаговао на излагање једног посланика који је
критиковао војно и политичко руководство РС због пропуштених
прилика да се заузме Сарајево, Бихаћ, Тузла и сл. На те критике Буха
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одговара на следећи начин: “… Ми нисмо кренули у никакав освајачки
рат, него стално говоримо да је ово o5дбрамбени, односно отаџбински
одбрамбени рат. Ми нисмо кренули у уништавање других народа, него
смо кренули у то да обезбедимо слободу своме народу на територијама
етничким које су стварно наше”6
Једна од теза је и да је агресију на БиХ извршила СРЈ, односно
Србија, у то тако што је највећи део јединица и установа ЈНА из Хрватске
и Словеније предислоциран у БиХ и одатле заједно са деловима ЈНА који
су одраније базирали у БиХ, извршила оружану агресију којој је циљ био
освајање територија и њихово припајање Србији ради стварања “Велике
Србије”. Тачно је да су делови снага ЈНА из Словеније и Хрватске
размештени у БиХ, али не да би одатле извршили агресију на БиХ, већ
да би се склонили са непријатељске територије (из Хрватске и Словеније,
где је вођен рат за сецесију ове две републике) на територију на којој још
увек није било отворених оружаних сукоба и тамо где се сматрало да ту
војску неће третирати непријатељском. Што се тиче наводног освајања
територија и њиховог припајања “Великој Србији”, Радован Караџић је
у свом интервјуу са дописником “Ле Фигаро”, на питање да ли он сматра
да делове БиХ треба припојити Србији, рекао да они немају намеру ни
педаљ БиХ припојити било коме па ни Србији, већ да на својој
територији успоставе свој политички ентитет и да га одбране.
Што се тиче општег карактера рата у БиХ закључно се може
констатовати да то није био ни међудржавни ни међународни ратни
сукоб.7 У том рату су се сукобиле унутрашње снаге једне државе (СФРЈ),
а након признања БиХ као самосталне државе тај сукоб су водиле њене
унутрашње снаге под контролом три националне заједнице у БиХ. Нико
са стране, осим као добровољци или “пси рата”, није дошао да би тај рат
променио карактер и постао међудржавни, међународни рат у којем би
нека страна сила – држава извршила агресију на БиХ. Манипулације да
је Србија извршила агресију прихватају се од дела међународне
заједнице не зато што је то тачно, већ зато што се то уклапа у општи
концепт у којем је Србија свеукупни кривац за разбијање СФРЈ и за
недаће које ће настати као последице пропасти те државе.
Разговор Радована Караџића са Гаруијером, 23.04.1992. године – дописник “Ле
Фигаро”. У том разговору, на питање дописника “Ле Фигаро”, “да ли ће Српска Босна
тражити припајање Србији”, Караџић је одговорио: “Не, немамо намјеру припојити ни
један део Босне Србији. Ми тражимо остварење права народа да одлучује о својој
судбини”, у архиву Хашког трибунала бр.Д01591.
6 Магнетофонски снимак са заседања 50. Сједнице Народне скупштине 15. и
16.04.1995. године у Санском Мосту, означен стр. 263 на српском , у архиву Хашког
трибунала документ је под бројем П00970.
7 Смиља Аврамов: Постхеројски рат запада против Југославије, стр. 205-257 и
П.М.Галоа: „Крв петрола, Босна“, изд. Наш дом, Женева, 1998., стр. 21-47.
5
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ИЗБОР СТРАТЕГИЈСКЕ ДЕФАНЗИВЕ КАО БИТНА
КАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГИЈЕ ВРС
Определење за стратегијску дефанзиву или офанзиву битно одређује
карактер сваке стратегије, па и стратегије ВРС. У том смислу, Војска
Републике Српске се на самом почетку босанско-херцеговачке кризе
определила за стратегијску дефанзиву.
Као што јој само име каже стратегијска дефанзива је начин употребе
снага у којем на стратегијском нивоу преовлађују одбрамбена борбена
дејства. У оквиру тог преовлађујућег дефанзивног облика и начина
употребе снага на нивоу стратегије, на нижим нивоима војних дејстава
је могућа примена и офанзивних борбених дејстава, али та дејства не
могу пресудно одредити суштински карактер војне стратегије нити је од
дефанзивне променити у офанзивну.
Да су се Врховна команда, у том контексту и врховни командант ВРС
Радован Караџић, одлучили за дефанзиву као избор стратегијске
концепције, у то се може уверити на основу више индикатора.
Најважнији су свакако планиране и изведене стратегијске операције и
операције оперативног нивоа и почетно стратегијско груписање војних
снага на ратишту, тј. на простору Републике Српске.
Када је реч о планираним и изведеним офанзивним операција
стратегијског нивоа, треба приметити да по обиму ангажованих војних
снага и по замаху дејстава тих снага, током целог рата у БиХ није
изведена ниједна офанзивна операција стратегијских размера. Истина, у
директивама за командовање било је предвиђено да се изведу најмање
две операције стратегијског нивоа: операција “САДЕЈСТВО-95”8 и
операција „ДРИНА“. Ни једна од ове две операције није изведена, јер се
нису стекли услови за њих, а то значи да није дошло до повлачења снага
УНПРОФОР-а, што би захтевало извођење наведене две операције.
На нижем, оперативном, нивоу употребе војних снага планирано је и
изведено неколико операција које су имале стратегијски значај, али не
спадају у операције стратегијског нивоа које би, као такве, битно
одредиле целину стратегијске концепције ВРС и претежно је сврстале у
типове офанзивне, уместо дефанзивне, стратегије, какав је био њен
примарни избор. Најмаркантнији пример ових офанзивних операција
оперативног нивоа али са стратегијским значајем су: операција
„КОРИДОР-92“, „ЛУКАВАЦ-93“, и „ПРОТИВУДАР КОД БИХАЋА“.
Од наведене три офанзивне операције само је „КОРИДОР-92“ до краја
Директива ГШ ВРС за даља дејства, ОП бр.7/1, Државна тајна „САДЕЈСТВО-95“,
ДТ бр. 02/2-15, од 31.03.1995.
8
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завршена операција. У тој операцији се радило о ослабађању просторне
везе између Семберије и Босанске Крајине, без чега не би било опстанка
ни ВРС ни Републике Српске, а ни Републике Српске Крајине. Операција
“ЛУКАВАЦ-93” је вођена у зони одговорности Сарајевеског и делу зоне
одговорности Херцеговачког корпуса. Оперативни циљ је био да се
успостави контрола простора између Игмана, Јахорине и Бјелашнице.
Но, њено извођење је обустављено наређењем Врховног команданта
Радована Караџића, који је на то био принуђен притиском западних сила
и претњом да ће бити прекинута Женевска конференција о БиХ. Караџић
је наредио да се обустави даљње вођење те операције,9 а простор између
Игмана и Бјелашнице да се препусти контроли УНПРОФОР-а.
УНПРОФОР је већ у септембру тај простор препустио муслиманским
снагама, одакле су оне наставиле да упадају у борбени поредак ВРС и у
српска насеља. А ова операција управо је и вођена да се ти упади спрече.
Најтежа последица тог намерног пропуста УНПРОФОР-а је масакр из
септембра 1994. године, у којем је на Бјелашници убијено двадесетак
бораца ВРС, међу којима су и четири медицинске сестре.
Што се тиче Бихаћке операције, она је названа „ПРОТИВУДАР“,
чиме је суштински одређен њен карактер и ниво. Да се радило о
стратегијском нивоу ангажованих снага, тј. да се радило о стратегијској
операцији, Бихаћка операција била би названа „ПРОТИВОФАНЗИВА“,
а не „ПРОТИВУДАР“. Противудар је категорија војних дејстава која
припада оператици као нивоу ангажовања снага, а противофанзива
припада нивоу стратегије. Да не дужимо даље у вођењу теоријског
дијалога око односа стратегије и оператике, већ само да закључимо да
ни ова операција није изменила општи карактер војне стратегије ВРС,
већ је та стратегија и даље остала у оквирима примарног избора Врховне
команде, односно Главног штаба ВРС, а то је стратегијска дефанзива као
модел употребе ВРС. Као што смо то већ истакли, снаге ВРС које су биле
ангажоване у овој операцији заустављене су пред самим завршетком,
односно пред завршним чином реализације постављеног задатка, а то је
уништење 5. корпуса Армије БиХ који је из заштићене зоне Бихаћа извео
недозвољени напад на територију РС и окупирао велики део њене
територије. И овде је, по свој прилици, Запад умешао своје прсте тако
што је спречио елиминисање те енклаве, јер му је она вероватно била
потребна за даљње баласирање војних снага у рату у БиХ.
Чињеница да је стратегија ВРС била у основи дефанзивна и да у
њеном спровођењу није било офанзивних операција стратегијског нивоа
најречитије оповргава тврдње да је српска страна у БиХ извршила
9
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оружану агресију у БиХ. Примарни циљ сваке оружане агресије је
тотални војни пораз противника и велика просторна освајања туђих
територија. Тако амбициозне стретешке циљеве је могуће остварити
извођењем офанзивних операција великог замаха, уз ангажовање
крупник оклопно-механизованих снага које су у стању да врше тако
дубоке продоре и које би биле масовно подржане дејствима из ваздуха.
Таквих операција није било, стратегија је била дефанзивна, а уз помоћ
дефанзивне стратегије није могуће извршити оружани агресију. То су
ноторне чињенице, а све друго су пуке манипулације. Таквом
дефанзивном војном стратегијом ВРС је могла само бранити своју
територију, али није могла освајати туђу територију.
СТРАТЕГИЈСКО ГРУПИСАЊЕ СНАГА
Стратегијско груписање војске уопште је у директној функцији
остваривања циљева и замисли војне стратегије као главног садржаја
државне (политичке, опште итд.) стратегије у рату.
Она се реализује тако што се јединице, команде и састави (тактичке
и оперативне групе и сл.) распоређују у простору, односно на правцима,
просторијама и положајима тога тзв. националног ратишта.
Војске које се адекватно припремају да воде освајачке или
интервенционистичке ратрове распоређују се по базама, односно
рејонима базирања, где су им обезбеђени основни услови за боравак,
живот и вежбање.
Рејони њиховог базирања нису и рејон њихове борбене употребе, већ
се те војске ангажују ван своје националне територије, а у време колонијалних ратова и данас у оквиру превентивних војних интервенција или
интервенција ради санирања кризних жаришта, могу се ангажовати и
хиљадама миља далеко од рејона базирања. Када би настала оперативна
потреба да се те војске ангажују у одбрани сопствене државне територије
било би нужно да се изврши темељита стратегијска процена и анализа
ратишта и на основу те процене изврши стратегијско груписање снага по
правцима и просторијама планиране борбене употребе.
Имајући речено у виду, напросто није могуће војну стратегију било
које државе априорно сврстати ни у дефанзивну ни у офанзивну, ако се
нема увид управо у принцип мирнодопског стратегијског груписања
снага у простору. То није случај са војском Републике Српске, јер је од
самог њеног формирања било потпуно јасно да је општи стратегијски
циљ њеног постојања одбрана територије Републике Српске, и тај циљ
ВРС је “наследила”, тј. преузела од локалних јединица Територијалне
одбране, које су целих пет недеља пре формирања ВРС успоставиле
одбрамбене линије, често и буквално испред својих кућа.
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Наведеном циљу стратегијске одбране била је примерена анализа
простора, са аспекта потреба Ии могућности његове одбране. У војној
доктрини и војној струци та активност се назива “војно територијална
подела земље”10. Да закључимо, до војнотериторијалне поделе земље
долази се тако што се сагледава целина државне територије као ратиште
и дефинишу његове просторне целине, које унутар себе садрже
војногеографске карактеристике које их чине јединственим
операцијских просторијама и операцијским основицама. Било је
релативно једноставно запазити да се својом особеношћу и просторном
удаљеношћу, у склопу територије Републике Српске, односно
територије која је перципирана као територија Републике Српске,
издвајају следеће просторне целине: Источна Херцеговина са средиштем
у Требињу и Билећи, Романијски плато са средиштем на Сокоцу и
Палама, Централно Подриње са средиштем у Власеници, Семберија са
Бијељином као својим центром, Западна Босна, тзв. “Бањалучка
крајина”, са Посавином, чије је средиште у Бањалуци и тзв. “висока
Босанска Крајина” са средиштем у Дрвару.
Када се сагледа геопростор Републике Српске у односу на етничке
просторе друге две етничке заједнице у БиХ и када се само тај простор
РС сагледа као геостратешка целина, уочава се неколико константи које
испољавају битан утицај и на избор и на дефиницију војне стратегије за
одбрану тога простора, а посебно за стратегијско груписање војних снага
за остварење те стратегијске одбране. На први поглед се уочава да је
простор развучен без чврстог гравитационог језгра које би га
обједињавало у јединствену просторну целину. Потом се уочава да су на
многим местима везе између појединих просторних целина сведене на
неколико веома узаних коридора које је најчешће било могуће
прострелити чак и са оружјима за масовну ватрену подршку пешадији.
За избор модела груписања снага, та чињеница је била од посебног
значаја. Наиме, било је неопходно обезбедити аотономно војно деловање
дела ВРС који је намењен за одбрану просторних целина које спајају ти
узани просторни коридори, који су као што је то и бивало, могли бити
прекинути, а цела подручија остати изолована од целине.
Напокон, на први поглед је било уочљиво да је удаљење од једне до
друге крајње тачке на простору РС готово до 1000 км и да је у
околностима какве владају на ратишту БиХ био апсолутно немогућ
маневар војним снагама од једног ка другим деловима ратишта.
Све што је било могуће у датим геостратешким околностима, био је
ограничени маневар мањим тактичким саставима и то само да би се
пружила подршка у тешким борбеним случајевима.
10 Закон о Војсци Српске Републике БиХ, „Службени гласник српског народа“ бр. 7
од 01.06.1992., глава XИ о командовању, чл.174 под 11. Документ се налази у архивама
Трибунала у Хагу под бројем П02603.
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Са становишта избора модела стратегијског груписања ВРС,
наведене чињенице је било неопходно уочити и констатовати у склопу
анализе геостратешког положаја РС и утврђивања њене одговарајуће
војно-територијалне поделе.
Војно-територијална подела земље је била у искључивој
надлежности Председника РС као врховног команданта.
Све што је у реченом смислу познато, а директно се односи на
стратегијско груписање ВРС на ратишту, на основу војно-територијалне
поделе земље је Наређење Главног штаба Војске Реублике Српске који
то груписање наређује.11
Суштинска чињеница која битно одређује дефанзивни карактер војне
стратегије ВРС јесте модел стратегијског груписања снага по зонама
одговорности.
Зоне одговорности су прецизиране за све нивое јединица и састава,
од корпуса, преко бригада до батаљона. Сви нивои јединица су били
чврсто везани за своје зоне одговорности.
У тим зонама, и из тих зона су се попуњавали борачким саставима,
на ресурсе тих зона су били ослањани у погледу снабдевања неборбеним
потребама, за стабилност одбране граница тих зона су били одговорни
команданти конкретних јединица по целој вертикали командовања чиме
се у основи обезбеђује јединство командовања снагама.
Није било никаквих могућности да јединице напусте своју зону
одговорности и оду у другу зону без изричитог наређења претпостављене команде. А и тада је то била крајње ретка и краткотрајна појава.
Сви корпуси и бригаде када су формирани добили су своје зоне и у
тим зонама остали до краја рата, осим у случајевима када су током рата
формиране нове јединице, па је долазило до прерасподеле у појединим
зонама одговорности, што је био случај приликом формирања Дринског
корпуса новембра 1992. године, или када су јединице у рату губиле или
целе зоне или њихове делове, што је најчешће био случај на тзв.
Западном фронту.
Принцип стратешког груписања по зонама одговорности и њихов
стални задатак да те зоне одсудно бране врло уверљиво потврђује нашу
тезу да је ВРС била чврсто привржена дефанзивној војној стратегији и
да са тако одабраном војном стратегијом она није била у стању да
11 Наређење ГШ ВРС „Зоне одговорности и наредни задаци Војске Српске
Републике БиХ“, бр. 02/5-31, од 04.06.1992. Документ у архиви Трибунала у Хагу под
бројем 02456
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изврши оружану агресију на друга два ентитета, нити је она такве
офанзивне стратегијске операције изводила.
Све што је ВРС чинила било је одсудна одбрана простора, а
офанзивна дејства су претежно била, или одговор на офанзивну
активност друге две ратујуће стране, или активности мањих размера
ради поправљања тактичких положаја.
Стога се, без устезања мора закључити да се избором војне стратегије
који је био у изворној надлежности врховног команданта, не може
ставити никакав приговор нити замерке са аспекта легитимности тог
избора. Одбрана је право и обавеза која је проистицала из устава и
закона, а не добра воља било којег политичког и војног функционера.
ИЗБОР ОБЛИКА ОРУЖАНЕ БОРБЕ
Војна доктрина и стратегија ЈНА је познавала три облика оружане
борбе. Први је фронтални облик, у којем се целокупне оружане снаге
или њихов највећи део употребљавају за тзв. фронталне, чеоне сударе, за
борбена дејства у захвату фронта или на линијама додира са
противничким оружаним снагама.
Други модел ангажовања снага у оружаној борби који је прихватила
бивша ЈНА је тзв. герилски или партизански облик дејства у којем се
главнина оружаних снага ангажује у позадини непријатељског борбеног
распореда. То су борбена дејства мањих састава са ограниченим
циљевима, али која у масовности тих мањих акција остварују и
амбициозније ратне циљеве. Примењује се када је непријатељ остварио
дубоке продоре и окупирао велики део државног простора. Тада долази
до дисперзије снага у простору12 и настављања оружаног отпора и на
привремено заузетој територији, за шта су биле предвиђене и поједине
војне формације, а то су партизанске јединице.
Трећи модел ангажовања снага по војној стратегији бивше ЈНА био
је тзв. комбиновани облик, а он се састојао у комбинацији фронталних
и партизанских дејстава при чему се препоручивало избегавање
одлучујућих битака у неповољном односу војних снага, а ратни успех
тражио у више узастопних победоносних битака мањег обима, уз стално
наметање војних судара у дубини борбеног распореда непријатеља.
Све предности и врлине тог модела ангажовања снага детаљно су образложене у
студији коју је овај аутор објавио у склопу теоријског дела испита за чин генерала.
Студија носи наслов „Концепт битке у простору“, издање Центар високих војних школа,
Београд, 1988. године.
12
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С обзиром на то да је ВРС преузела војну стратегију ЈНА, али уз
неопходно прилагођавање и промене сходно стратешким околностима у
којима је вођен рат, потпуно је разумљиво да су Врховни командант и
Главни штаб ВРС при избору сопствене војне стратегије, искуства и
опредељења војне стратегије ЈНА имали у виду. Уосталом, све
старешине које су у то време попуњавале редове ВРС, као и редове
новостворених армија друге две националне заједнице у БиХ школоване
су на ставовима и опредељењима те стратегије.
Међутим, услови који су били преовлађујући на ратишту БиХ били
су тотално атипични и готово ништа од тих искустава војне стратегије
ЈНА није примењиво за ВРС. Веома мала дубина територије и њена
велика издуженост закономерно су наметнули фронтални метод
оружане борбе и готово линијски борбени поредак ангажованих снага и
то на границама етничких простора.
Као што се зна, тај простор је често делио насељена места, па чак и
квартове и села, што је наметнуло потребу да се две супротстављене
војске нађу лицем у лице у истим насељима, квартовима, па чак и већим
зградама (пример Грбавице и Добриње у Сарајеву, где су две војске
делиле исте зграде).
Војска РС, због сталног недостатка попуне у живој сили, била је
принуђена да поседне борбени поредак у линији без икакве дубине.
Отуда је термин “линија” била име за излазак на борбени положај, или
синоним за фронт којег су поседале две војске у сукобу.
Територијални принцип ратовања у датим околностима је био
изнуђени принцип војне стратегије ВРС. Тај принцип су чинила
одбрамбена дејства на територијама општина и насеља са чијег простора
су биле формиране јединице. Те јединице су фактички браниле своја
огњишта. Одатле су се хранили борци тих јединица, и попуњавани су
новим борцима. Судбине народа и војске су биле битно повезане.
Кад војска изгуби линију судара, долази до масовног повлачења
народа заједно са својом војском, јер се народ повлачи из области из
страха од противничке војске, те личних освета и ресантимана, што је
иначе било масовна појава код све три ратујуће стране у БиХ.
У условима у којима је долазило до пада насеља у руке непријатеља,
борци су губили сваки даљи интерес да се боре и долазило је до масовног
напуштања фронта и до распада целих јединица.
Како ВРС није имала тзв. маневарских или слободних снага које не
би имале зону одговорности, већ би биле од тога ослобођене и спремне
да се ангажују свугде по потреби, она није била у стању да активним
дејствима слободним снага поврати изгубљену територију.
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Тако је изгубљен Купрес, Јајце, Влашић, Гламоч, Грахово, Дрвар и
многи други делови територије РС без могућности да буду враћени у
против ударима тих тзв. слободних снага. Сваки такав противудар је
захтевао бројна прегруписавања снага, што је знатно усложњавало цео
механизам употреба снага.
Наведене околности, које су закономерно наметнуле територијални
принцип размештаја и ангажовања снага у готово чисто линијском
распореду, подразумевали су опредељење да се простори бране одсудно,
то значи без узмицања и без маневра у простору, што је тој одбрани
давало карактер сувише статичне и витално зависне од ватрене подршке
тежих калибара оруђа за подршку.
Отуда у директивама, заповестима, и наређењима за извођење
борбених дејстава готово без изузетака се појављује синтагма одсудна
одбрана или упорна одбрана као једно од најчешћих спомињаних
обележја војне стратегије ВРС.
Дакле, пре свих опредељења, истиче се потреба да се простор
одбрани, јер ако се у томе не успе, долази до осипања целог фронта, којег
више не би било могуће скрпити ни на који начин.
Све је то војној стратегији ВРС давало наглашени дефанзивни
карактер, па је апсолутно нетачно да је таквом дефанзивном стратегијом
било могуће извршити агресију на БиХ или на њен део под контролом
муслиманских власти.
Управо тај дефанзивни карактер војне стратегије ВРС најречитије је
изразио управо врховни командант Радован Караџић речима: “Трудили
смо се да не заузимамо оно што није наше, да се не боримо више него
што треба да се одбранимо...“13
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ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НАЈБИТНИЈИ
СУБЈЕКТ СТВАРАЊА И ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Живко Радишић, бивши члан Предсједништва БиХ из Републике
Српске1
Мр Слободан Радуљ, правни представник Републике Српске2
Апстракт: Многи сматрају да је распад Југославије почео још 1974. године,
доношењем Устава, којим су развлашћене федералне институције а републике добиле
елементе државе. Републике су добиле потпуно дефинисану законодавну, извршну и
судску власт, те дио послова одбране (територијална одбрана), која ће касније бити
окосница стварања оружаних снага република, будућих држава.
Стварање Војске Републике Српске није ишло тако лако. Српски народ је желио
Југославију и волио ЈНА а то је требало преко ноћи промијенити, окренути се против
свега заједничког, братства и јединства и других вриједности са којима су деценијама
живјели и формирати своју војску.
Срби се никад до сада, на овим просторима, нису организовали у неком државноправном смислу и зато су били ван закона, а у протеклих 100 година доживјели су највећи
геноцид, прогон и истребљење са несагледивим последицама. Стварањем Републике
Српске, народ је добио своју државну заједницу у којој може обезбиједити опстанак и
слободу српског народа
Кључне ријечи: разбијање Југуславије, извлачење ЈНА, Република Српска, Војска
Републике Српске

УВОД
Краје осамдесетих година XX вијека карактеришу у социјалитичком
блоку три сложене словенске државе: СССР, Југославија и
Чехословачка. На прелазу из 80-тих у 90-те године нестао је Варшавски
Живко Радишић, бивши члан Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике
Српске, ранији градоначелник града Бањалуке, осамдесетих година министар одбране
Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине, дјете логошар из II свјетског рата.
2 Слободан Радуљ, магистар правних наука, Републички правобранилац, током
одбрамбено-отаџбинског рата војни тужилац.
1
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савез, који је окупљао све словенске и социјалистичке земље осим
Југославије, у једну привредну, војно-политичку и друштвену заједницу.
Током бурних догађаја и распада сложених држава, умјесто њих, настале
су 23 нове државе. Републике СССР (три словенске – Русија, Украјина,
Бјелорусија; три прибалтичке – Естонија, Летонија, Литванија;
Молдавија; три закавкаске – Грузија, Јерменија, Азербејџан, и пет
средњеазијских – Казахстан, Киргизија, Таџикистан, Узбекистан,
Туркменистан). И шест југославенских, постале су самосталне државе, а
Чeшка и Словачка су се договорно разишле. Тиме није завршено
уситњавање словенских земаља. Почетак 1991. године обиљежио је
издвајање Словеније, Хрватске, па Босне и Херцеговине, а мирно су се
издвојиле Македонија и Црна гора.
У агресији НАТО пакта на СР Југославију 1999. године од Србије је
отета АП Косово и Метохија. Самопроглашену „Републику Косово“
подржали су међународни кругови као независну државу а до сада је
независност признало више од 100 земаља. С друге стране, СР Њемачка
је, рушељњем Берлинског зида прикључила себи ДР Њемачку и постала
привредно далеко најјача држава Европске уније, под заједничким
називом Њемачка усмјеравајући се ка јачању везе са осталим германским
земљама (Аустрија, Швајцарска, Лихтенштајн).
У цјелини гледано, може се уочити јачање германског свијета, који
окупља око сто милиона људи, а са друге стране слабљење словенског.
На политичкој сцени је 13 словенских држава: три источнословенске
(Русија, Украјина, Бјелорусија), три западнословенске (Пољска, Чешка,
Словачка) и седам јужнословенских (Бугарска, Македонија, Србија,
Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија). У диоби највише
су ослабљени руски и српски народ. Ван матичне државе - Русије је
остало 25 до 30 милиона Руса и два до три милиона Срба ван Србије.
Запад је, заједно са муслиманским свијетом, највише радио и
постигао на диоби и слабљењу ова два народа (други су у односу на њих
остали сразмјерно поштеђени) зато што су они били носиоци словенске
идеје и политике – Руси на евроазијском, а Срби на балканском
простору. Руски и српски народ су и православне вјере, и то је главни
разлог што су тако немилосрдно подијељени. У основи циљ је био да се
онемогући обнова поствизантијско-словенског свијета као самосвојне
цивилизације. Више истакнутих западних политичара и стратега
(Збигњев Бжежински, Карл Билт и други) отворено су говорили да је
православље главни непријатељ Запада. Какви су изгледи словенског
свијета у 21. вијеку, тешко је рећи?!
55

Ж. Радишић, С. Радуљ: ВРС НАЈБИТНИЈИ СУБЈЕКТ СТРАВРАЊА РС

РУШЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Социјалистичка Федеративна Република Југославија (у даљем тексту
Југославија) била је држава равноправних народа и народности, створена
као резултат тадашњих тежњи свих јужних Словена да живе у једној
заједничкој држави.
За разлику од прве Југославије створене послије I свјетског рата,
друга Југославија створена послије II свјетског рата и чинило се да је
остварен вјековни сан њених народа и народности да живе у једној
заједничкој држави, уређеној по њиховој вољи.
Југославија је била економски јака и представљала је регионалну
индустријску силу. У посљедње двије деценије прије распада имала је
годишњи раст друштвеног производа у просјеку од 6,1%, бесплатно
школовање и бесплатну здравствену заштиту, чиме се није могло
похвалити много земаља.
Она је била мултиетничка федерална држава састављена од 6
република и 2 покрајине у саставу Србије. Фабрике су биле у друштвеној
својини са развијеним радничким самоуправљањем и високим степеном
социјалне правде.
О рушењу Југославије постоје различита гледања и верзије, а свака
се на свој начин може прихватити, зависно из ког дијела земље долази.
Међутим, ипак ово се може свести на два основна узрока или фактора:
- Међународни фактор
- Унутар-политички фактор
Међународни фактор рушења Југославије
Рушење Југославије, може се слободно рећи, почело је одмах послије
смрти доживотног Предсједника Јосипа Броза Тита.
Комунистичка власт и социјализам у Источној Европи није
одговарао Америци. Тако је Реганова администрација југословенској
привреди поставила мету у „ултра тајној“ одлуци о националној
безбједности из 1984. године (НСДД 133) под насловом „Политика САД
према Југославији“. Цензурисана верзија са које је ознака „ултра тајно“
скинута 1990. године у великој се мјери односи на Источну Европу. У
њој се наводи да треба појачати напоре да се успоставе „мирне
револуције како би се збациле комунистичке владе“.
САД су посредством Међународног монетарног фонда (ММФ) и
мјерама које је примјењивао, утицали на распад индустријског сектора и
постепено уништавање југословенске привреде. ММФ је контролисао
Југословенску централну банку(НБЈ), мијешао се у монетарну политику,
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прописивао дозе горких економских лијекова, с циљем рушења
привреде, истовремено да би се спровела реинтеграција тих земаља у
тржишну економију. Реформе које је пројектовао ММФ имале су за циљ
пресјецање финансијских токова између централне власти у Београду и
република како би се још више подстакле сепаратистичке тенденције.
Поред тога, циљ је био уништење јавног, државног сектора, подвргавање
масовној приватизацији државне својине и њено превођење у
капиталистички систем.
Поред САД и Њемачка је све чинила како би срушила Југославију.
Довољно је сјетити се њене улоге 1914. и 1941. године, а готово исту
улогу је имала и 1991. године. Тадашњи канцелар Њемачке Ханс-Дитрих
Геншер свим силама је подржавао сецесију Хрватске и Словеније. Обје
ове државе су уз подршку НАТО-а одиграле једну од главних улога у
рушењу Југославије.
Улога НАТО у рушењу Југославије
Сјевероатлански пакт основан је 1949. године првенствено с циљем
заштите западне Европе од могуће агресије СССР-а и његових савезника.
Распадом комунистичких режима у бившем социјалистичком блоку
1990. и 1991. године, а поготово нестанком Варшавског пакта, изолована
је могућност такве агресије. Наиме, Варшавски пакт је био војни савез
СССР-а и социјалистичких земаља источне Европе, Пољске,
Чехословачке, Мађарске, Румуније и Бугарске и био је супростављен
НАТО-у.
Нестанком Варшавског пакта, промјенама у источној Европи,
постојање НАТО-а постало је излишно, јер је разлог његовог постојања
у насталим околностима нестао.
Ипак, одређене групе у оквиру НАТО-а, односно неке земље чланице
сматрале су да треба јачати Алијансу, тако да се инсистира на његовом
ширењу у средњу и источну Европу. Сматрали су да треба брзо радити
прије него што се Русија опорави од шока који је доживјела распадом
Совјетског савеза. Југославија је, када су у питању чланство у војним
савезима, била неутрална земља, припадала је блоку несврстаних
земаља, мада постоји доста аргумената који указују да је ЈНА била много
ближе НАТО-у, неки тврде чак, и у партнерском савезу НАТО-а, док
други тврде да је била ближа земљама Варшавског пакта.
НАТО је знао да ће западни дио Југославије, поготово Словенију и
Хрватску лако придобити, и са те стране овим републикама пружена је
огромна војна и политичка помоћ Запада, јер је становништво католичке
вјероисповјести. С друге стране, западне земље, посебно САД и
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Њемачка су знале да ће Србија као православна земља традиционално
бити уз Русију, као православну земљу, чиме је створена идеална
ситуација за грађански рат и растурање земље.
Наравно, западне земље су такође рачунале на погоршане
међунационалне односе и сепаратизам појединих република, тежњу
политичких вођа да уђу у историју тако што ће рушењем Југославије у
крви сопственог и других братских народа основати своју државу.
НАТО је на челу САД и Њемачке будно пратио догађаје у
Југославији преко својих амбасада и агената који су припремали терен
за почетак сукоба ниског интензитета. Изражавао је спремност за слањем
својих трупа у облику мировних снага -УНПРОФОР-а. Задатак
мировних снага није био мир, већ да онемогуће легалним оружаним
снагама Југославије - ЈНА да врши своју уставну обавезу, усмјерену на
заштиту територијалног интегритета и суверинитета државе Југославије.
Уосталом, циљ НАТО-а је био да дође до оружаних сукоба за које су
мислили да ће моћи контролисати и усмјеравати у жељеном правцу.
Међутим, тај крвави рат трајао је 4 године са страшним посљедицама,
много жртава, великим бројем избјеглих и расељених, са огромним
материјалним разарањима, а посебно је био дуготрајан и интензиван у
БиХ и Хрватској.
Унутар-политички фактори рушења Југославије
Југославија као мултиетничка и социјалистичка држава одржавала се
у једнопартијском систему под политичким мотом „братства и
јединства“ народа и народности. Ова партијска парола је била под
будним оком комунистичке партије - Савеза комуниста Југославије. У
вријеме социјализма, друштвене својине, самоуправљања, солидарности
међу републикама и народима што је опстајало док је на челу био
доживотни предсједник Југославије Јосип Броз Тито.
Међутим, рушењем Берлинског зида, услиједило је и рушење
социјализма, тј. доласком капитализма, који социјализам представља као
зло, ствари се битно мијењају.
Капитализам претпоставља да се свако бори за себе, гледа свој
интерес, како појединац, тако и народ. Нема солидарности,
равноправности, братства и јединства и сл. што овај систем уопште не
познаје. Поред економских интереса народа, до изражаја долазе догађаји
из прошлости, ратови, злочини који су међусобно чињени, о којима
социјалистичка власт није дозволила било какву расправу, па је права
истина о страшним међусобним злочинима из прошлих ратова, посебно
над српским народом, била дубоко скривена.
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Многи заговорници југословенства сматрају да је распад Југославије
почео још 1974. године, доношењем Устава. Тим Уставом Југославије је
развлашћена, тако што су републике добиле елементе државе. Дата им је
законодавна, извршна и судска власт, те добар дио послова одбране
(територијална одбрана), искоришћена је почетком распада Југославије
бити окосница стварања оружаних снага република, будућих држава.
Почетком 90-тих година, политички и војни врх Југославије није био
сагласан за опстанак Југославије. Унутар ЈНА није било јединствене
команде, све се распало по републичким границама. Изгледало је да само
Србија, односно српски народ жели сачувати Југославију, а многи је
сматрају „тамницом народа“. Ова теза може се прихватити само за
почетак кризе земље, док касније указује на нешто друго, а то је, кад већ
нема Југославије, да Срби, као најбројнији народ у Југославији, треба да
живе у једној држави.
Тадашње деветочлано Предсједништво Југославије обилазило је
републике и покрајине одсједајући у најатрактивнијим мјестима земље,
Блед, Бриони, Охрид, Карађорђево и др, како би нашли спас за земљу
коју воде. Међутим, не да нису сачували земљу, већ нису чак ни успјели
обезбједити колико-толико миран разлаз тадашњих република, без рата,
убијања, рушења, разарања и патње властитог народа.
Последња нада је била да Предсједништво, као врховни комадант
оружаних снага, донесе одлуку да ЈНА поступи по Уставу и заштити
територијални интегритет и суверенитет Југославије. Нажалост, за такву
одлуку није било нити воље, нити жеље већине у колективном
Предсједништву државе. Тада је почео рат у којем је нестала Југославија,
али не и нада југословенских народа да као некада, живе у једној држави.
СТВАРАЊЕ ВОЈСКЕ СРПСКОГ НАРОДА
Двадесети вијек је најтрагичнији период у историји српског народа.
Обиљежен је ратовима, страдањем, разарањем и уништавањем свега што
је српски народ вијековима стварао на својим огњиштима.
Почетак вијека обиљежили су ослободилачки ратови са Турском,
Бугарском, а потом нападом Аустроугарске силе на недужни народ
Србије. У том рату 1914-1918. године страдало је готово половина војноактивног становништва Србије. Србија је као једна од земаља побједница
у I свјетском рату ослободила и друге јужнословенске народе од
окупације великих сила, што је омогућило формирање јужнословенске
државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, касније Југославије.
На жалост, убрзо је дошло и до II свјетског рата и српски народ је
поново страдао, не толико од окупатора Нијемаца и Талијана, колико од
своје словенске браће посебно у тзв. независној држави Хрватској.
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И поново је српски народ био на страни побједника и заједно са
антифашистима из осталих народа створио другу Југославију. И поново
је та иста Југославија, у коју је српски народ највише уложио и поднио
жртава неком засметала, па је почетком 90-их година прошлог вијека,
дјеловањем вањског и унутрашњег фактора дошло до рушења СФРЈ.
Српски народ је тако, трећи пут у вијеку, био принуђен да се ратом
брани од геноцида и истребљења, да брани своја вијековна огњишта.
Трагичан распад Југославије, најтеже је поднио најбројнији народ- Срби,
посебно јер је био распрострањен широм бивше Југославије. Велики број
их је живио у Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини, гдје се преко
ноћи постао мањина. Једини спас је била ЈНА која је била
вишенационална, а официри су углавном слушали своје политичке елите
Република-сада државица.
Добар дио ратних јединица формиран је током 1991. године и као
формиране са људством и МТС само су се ставиле под командом Војске
Републике Српске. Нико не може да оспори да су старјешине ВРС уз
огромну храброст, сналажљивост и стручност сачувале РЈ бивше ЈНА и
као формиране и оспособљене за извођење б/д само их препотчиниле
новонасталој ВРС и Председништву Српске Републике БиХ. Зар неко
може да негира да је 1. окбр 5. К. ЈНА, касније 1. КК, бранила српски
народ на Плитвицама у фебруару мјесецу 1991. године. Треба истаћи
самоиницијативну одлуку генерала Николе Узелца да пређе ријеку Саву
са јединица 5. корпуса ЈНА, а касније 1. КК у љето 1991. године, без
одобрења претпостављене команде из Београд, ради заштите српског
народа у Западној Славонији. Војни аналитичари тврде, да није било
јединица 5. К 1991. године у Западној Славонији би имали само ЗНГ и
збјегове народа у Љијевчу пољу. Према томе, не може се негирати ни
чињеница да су ратне јединице ЈНА, биле окосница формирања лаких
бригада, по наредби тадашњег војног и политичког руководства земље.
Уосталом поставља се логично питање, са којим и чијим кадром, и
којим и са чијим наоружањем и МТС су лаке , општинске, СДС бригаде
формиране. Да ли се све то могло урадити за кратко вријемеа да није
било сваке врсте максималне помоћи управо официра, који су добро
ценили ситуацију у БиХ и региону и у сваком моменту повлачили
потребне потезе у интересу заштите српског народа.
Неспорно је да су управо РЈ бивше ЈНА, формиране током 1991.
године биле окосница сјајно изведене оперативно-стратегиске
операције, операције живота „КОРИДОР“ и других, по обиму мањих,
операција широм БиХ. Зар неко може да негира мјесто и улогу
пуковника Васе Тепшића, који је 1991. године., као ПКПо 5. корпуса
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отворио магацине и наоружавао српски народ и патриоте, а чија је
крилатица била: „ако народ сад не уптреби оружје, кад ће“? Ко може да
оспори чињеницу да је српским посланицима било лако да не пристају
на уцјене и референдуме, када су зналаи да српски официри контролишу
већи дио ратних јединица ЈНА и складишта МТС итд. Како су официри
ЈНА, прије свега српске националности, извукли људство и МТС
из Словеније и Хрватске и сачували већи дио формираних ратних
јединица ЈНА на просторима БиХ и препотчинили их новоствореној
држави захтјева далеко већу пажњу и шире сагледавање мјеста и улоге
официра ЈНА у тим критичним временима од почетка 1991. године. па
до краја маја 1992. године, тим прије, имајући у виду, да ратно стање није
проглашено.
Официри ВРС нису вршили злочине током рата, нити су наређивали
да се исти врше. Ако је неко међу старјешинама ВРС својевољно и вршио
ратни злочин, то треба најенергичније осудити и тражити да се те
старешине примјерено казне.
Треба рећи да се ЈНА распала по националним шавовима, претходно
припремљена и онеспособљена да сачува интегритет и територијалну
цјелокупност Југославије, што јој је била уставна обавеза. Више није
била никакав гарант заштите српског народа.
Поред Хрватске, посебно је тешко војно и политичко стање је било у
Босни и Херцеговини. Страдање војника и официра ЈНА у
Добровољачкој улици у Сарајеву, те колоне на Тузланској малти, био је
знак за узбуну и упозорење да ЈНА више не постоји и да треба стварати
Српску војску какве су у БиХ већ формирали Муслимани и Хрвати.
Тако су часни и патриотски опредјељени официри бивше ЈНА
(активни и резервни) уз подршку тадашњег руководства Српске
Републике БиХ, на сједници Народне скупштине у Бањалуци 12. маја
1992. године формирали Војску Републике Српске.
Стварање Војске Републике Српске није ишло нимало лако, а и
јавило се мноштво проблема. Српски народ је желио Југославију, волио
је ЈНА, а сада је требао преко ноћи промијенити, окренути се против
свега што је чинило заједништво југословенских народа, братства и
јединства и других вриједности и формирати војску српског народа.
Патриоте, старјешински кадар, тадашње руководство, па и народ били
су принуђени на то, јер је рат увелико захватио територију БиХ.
Земља се распада, национализам узима данак, Словенија формира
војску, Хрватска исто, у БиХ Зелене беретке и Патриотска лига нападају
колоне, касарне и складишта ЈНА, а Срби још увијек вјерују у ЈНА, која
то све више није, и која не може заштитити угрожени српски народ.
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Посматрајући са ове временске дистанце у моменту почетка рата,
највише је било српских официра у ЈНА, што је и логично, јер су Срби у
Југославији били већински народ, а из јединице су претходних мјесеци
масовно одлазиле старјешине из реда других народа. Годинама
васпитавани у духу братства и јединства, школовани да бране
територијални интегритет и суверенитет Југославије, а сада због издаје
официра из других братских народа „неспособности политичког
руководства земље да обезбиједе јединство командовања нису у
могућности да изврше своју часну обавезу.
С друге стране у позицији су да гледају како њихов народ у властитој
држави постаје мањина у Словенији, Хрватској и Босни и Херцеговини,
да почиње његово поновно страдање, већ раније виђено кроз историју,
посебно XX вијека у два рата.
Одлука српских официра, на челу са генералом Ратком Младићем, да
организују патриотске снаге и стану на чело свог народа, да га бране од
поновног геноцида и истребљења које је већ почело у Купресу, Броду,
страдања у Сарајеву и Tузланској колони. То мора ући у историју и да
младе генерације уче и памте најсвјетлије примјере патриотизма и
оданости народу и родној груди.
Чињеница да су с часни српски официри ставили на чело одбране
свог народа преузимајући команде над јединицама ништа не би значила
да српски народ није био чврсто опредијељен да брани своја вјековна
огњишта. Не може се ни заобићи велика улога Српске демократске
странке, која је била свесрпски народни покрет који је непосредно пред
почетак рата указивао на предстојећу опасност и који је пуно урадио на
мобилизиацији народних маса, од којих су најбољи синови и кћери
попунили редове Војске Републике Српске.
Исувише скупо смо платили стварање Републике Српске. Оно је
плаћено животима најбољих синова и кћери које је српски народ имао, и
то се не може, нити смије заборавити. Наша историја даје нам за право
да будемо изузетно поносни на свој народ, његову одлучност да буде
свој на своме, да је храбар и неуништив и да није узмицао ни пред далеко
надмоћнијим непријатељским снагама.
Међутим, у свјетској политици све више доминирају интереси, док
су мали народи, какав је српски, жртве превелике моћи великих сила.
Ратови су постали начин и средство владања свијетом. Рат нам је
наметнут, и нисмо га уопште жељели, то су учиниле стране силе, тзв.
међународне заједнице, разни непријатељи страни и домаћи, уништили
су земљу и донијели рат.
Рат је највеће зло човјека против човјека. У протеклог грађанском
рату у БиХ услиједила је невиђена мржња међу народима, и то у земљи
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заснованој на братству и јединству њених народа. Данас смо свједоци да
су посљедице рата огромне: десетине хиљада погинулих и још више
рањених, стотине хиљада избјеглих, расељених, протјераних. У БиХ
ратовао је свако са сваким, па чак и муслимани против муслимана у
Цазинској крајини.
Стварање Републике Српске је наша највећа историјска тековина.
Први пут у историји Срби с ове стране Дрине имају свој државотворни
ентитет, који је, без обзира на оспоравања, наша држава у најширем
смислу, и то морамо увијек имати на уму.
Република Српске мора опстати вјечно, она је гарант опстанка
српског народа на овим просторима. Срби на босанско-херцеговачким
просторима никад до сада нису били организвани у неком државноправном смислу, а у протеклих 100 година доживјели су највећи
геноцид, прогон, готово истребљење. Али су се поново дигли и сада,
стварањем Републике Српске, српски народ добио је државни гарант да
се историја на овим просторима неће поновити.
Зато они који су створили Републику Српску, а то су прије свега
Војска Републике Српске, мора бити уважена и поштована, а млади
нараштаји требају учити, да знају како је крваво створена, да је воле и да
је чувају за будуће генерације.
Оно што се мора имати у виду и што сваком припаднику сpпског
народа у Босни и Херцеговини мора бити јасно, је да није створена
Република Српска, а тиме и Војска Републике Српске, српски народ би
доживео судбину Срба у Хрватској. То је био пројекат којег су зацртале
велике свјетске силе и Ватикан, али који је одлучношћу српских бораца
и патриота онемогућено.
Узимајући у обзир шта је српски народ на овим просторима доживио
у прошлом вијеку, немамо право да заборавимо. Наша је историјска
обавеза да на све начине штитимо, бранимо и изграђујемо Републику
Српску, као једини услов опстанка српског народа на овим просторима.
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СТВАРАЊЕ И РАЗВОЈ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ТОКОМ ОДБРАМБЕНООТАЏБИНСКОГ РАТА 1992. ДО 1995.
Манојло Миловановић, генерал-пуковник1
Апстракт: Република српског народа у Босни и Херцеговини проглашена је 09.
јануара 1992. године, под називом Српска Република Босна и Херцеговина (СР БиХ).
Према том називу, именована је и Војска новостворене државе. Одлуком Народне
скупштине РС, од 12.маја исте године, када је било очито да су друге двије националне
заједнице у БиХ (муслимани и Хрвати) формирали своје војске, приступило се
формирању Војске Српске Републике БиХ. Непотпуно (крње). Предсједништво СФРЈ,
08. маја 1992. године, доноси одлуку да се преостали дијелови ЈНА повуку са простора
БиХ до 19. маја иако је раније договорено да остану наредних пет година – до 1997.
године и да једнако штите сва три народа, док се не постигну политичка рјешења. Одлука
је извршена до 20. маја, исте године. Незаштићени Срби, морали су организовати своју
Војску, јер нису имали другу заштиту. На 19-ом засједању Народне скупштине РС, 12.
августа 1992. године, Српска Република БиХ мијења име у Република Српске, што
захтијева и промјену имена Војске, која се од тада, па до њеног укидања (31. децембра
2005. године), зове Војска Републике Српске.

ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ НАСТАНКА ВРС
Рат који је букнуо на просторима претходне СФРЈ 1991. године, био
је опомена српском народу у БиХ да слиједи наставак пограма из
периода 1941. – 1945. године (Други свјетски рат). До рата у БиХ, дошло
је по жељи страног фактора, и због неспремности и неспособности
политичких руководстава бивших југословенских република, и оних у
савезним органима, да путем преговора нађу прихватљива рјешења
унутрашње кризе. Подржана спољним фактором, превладала је
сецесионистичка искључивост. Словенија и Хрватска, а затим и
1

Генерал пуковник Манојло Миловановић, ратни начелник Главног штаба ВРС и
замјеник команданта Главног штаба, бивши министар одбране РС
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мулиманско-хрватске коалиције у БиХ, почели су грађански рат у
Југославији. Срби на Балкану нису једини кривци за ратне сукобе како
им се приписује, а Србима у БиХ рат је наметнут.
Након отцјепљења Словеније, Хрватске и Македоније, муслиманско
и хрватско руководство у БиХ одустаје од тражења мирног рјешења за
живот у заједничкој држави и одлучује се, супротно вољи српског
народа, за независност по сваку цијену, укључујући и рат, до чега су и
довели „Суверена, цјеловита и независна“ држава БиХ настала је по
диктату Запада и против воље већине етничких становника, конкретно
Срба, већег дијела Хрвата и „осталих“. Призната је од Европске
заједнице, САД већине исламских земаља 06. априла 1992. године, с тим
што су муслимани и Хрвати извршили општу мобилизацију свог
становништва у БиХ, прогласом од 04. априла, како би спремно дочекали
„независност“. Тако мобилисане војске, могле су бити (и биле су)
усмјерене против Срба у БиХ.
Политичке потезе разбијања дотадашње сложене државе СФРЈ, на
неуставан и нелегалан начин и уз употребу пара војне силе, подржаване
од центара моћи западних и исламских земаља, пратила је једнострана
медијска кампања. Антисрпски медијски рат вођен је професионалним,
научно разрађеним методама и концептима високих, технолошки
усавршених ефеката. Карактеристичан је и под далекосежној, тоталној
спрези медија и војно-политичке моћи, која је добила димензије
међународног савеза по управом САД-а и Европске заједнице, преко
НАТО пакта. Током 1992. године у медијима и политичким круговима
Запада, сугерисано је предузимање међународне оружане тзв.
Хуманитарне интервенције против Срба у БиХ. Одустало се због краха
такве „хуманитарне“ акције у Сомалији. Ни једна страна није могла бити
агресор у својој земљи, што није спречило муслиманске и хрватске
политичаре и њихове медије да све Србе у БиХ називају агресорима и
„четницима“. Нажалост, западни и исламски медији прихватају и
проширују такве неистине, те свјетски политички моћници одлучују на
основу таквих лажи, као што је то учинила Бадинтерова комисија у
извјештају Савјету Безбједности УН о „резултатима“ референдума
муслиманско-хрватске коалиције, одржаном 29. фебруара и 01. марта
1992. године. И касније, током рата, већина резолуција Уједињених
Нација и Савјета Безбједности донесене су на основу неистинитих
извјештаја из БиХ, што од политичког и војног руководства Муслимана
и Хрвата, што од разних војних и цивилних „миротвораца“ УН-а и
међународних „невладиних“ организација. Једноставно, Срби у БиХ и на
Балкану сматрани су „лошим момцима“.
У новонасталим државама, Срби су преко ноћи од констутивног
народа деградирани у националну мањину, а у Словенији, Хрватској и
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БиХ, чак не ни у националну мањину европског типа, већ у
обесправљену етничку групу, лишену основних људских, националних
и вјерских права, као што су права на самопредјељење, самоодбрнау,
рад, образовање, вјеру, језик и културу, па ни на личну имовину.
Тадашње политичко руководство БиХ није имало снаге и воље да
спријечи вршљање и дивљање разних паравојних формација и
наоружаних банди по својој територији. Такво руководство ни код
једног од три најбројнија народа (Муслимани, Срби и Хрвати) није било
способно да спроведе ни једну сопствену одлуку. Према горе наведеном,
признавање БиХ као државе, у то вријеме је нелогично, нелегално и
опасно по саму БиХ, Европу и Свијет (тероризам). Призната је
апстрактна држава у којој нема стварне власти, јединствених оружаних
снага и која не може сама контролисати становништво и територију. У
ствари, створена је погодна ситуација за безакоње, пљачку,
разбојништво, образовање паравојних снага и која не може сама
контролисати становништво и територију. У ствари, створена је погодна
ситуација за безакоње, пљачку, разбојништво, образовање паравојних
снага и других незаконитих групација, што је погодовало избијању
грађанског рата. Просто, у први план избијају ранији криминалци,
бивши робијаши и други друштвено декларисани елементи. Срби су
почели да страхују и за своје животе, а не само за територију и имовину,
што је довело до само организовања за одбрану, посебно послије одлуке
о повлачењу ЈНА из БиХ.
ВОЈНИ КОНТЕКСТ НАСТАНКА ВРС
Крајем 1991.године и почетком 1992.године ЈНА није извршавала
своје задатке по доктринарним и стратегијским претпоставкама. Није
имала спољног агресора, а због вишенационалног сопственог састава
није могла да очува јединство и компактност територије СФРЈ, борећи
се против унутрашњег непријатеља, односно разбијача државе. У
осталом, није ни конципирана, а ни оспособљавана да се бори против
било које нације у Југославији. Ипак, присиљена је да води борбе на
територији своје државе – СФРЈ, против унутрашњих снага, које јој до
тада нису биле супростављане. Нападнута је и од снага републичких
територијалних одбрана Словеније, Хрватске и БиХ, којима је и сама
припадала по Уставу из 1974.године и Законима о одбрани, служећи у
ЈНА и Оружаним снагама. У тим наметнутим борбама, јединице и
команде ЈНА се боре само за што већу компактност јединица, а
првенствено за животе својих припадника и материјалне ресурсе,
спречавајући да ратни потенцијали падну у руке сецесионистима. И у
таквим условима борбе, настоји се испоштовати правилан однос према
цивилном становништву, без обзира на нацију.
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Руководства Словеније, Хрватске и муслиманско-хрватске коалиције
у БиХ траже да војници њихових националности буду отпуштени из
ЈНА. Са Словенијом, Хрватском и Македонијом, ријешено је
споразумно, а руководства муслимана и Хрвата у БиХ наговарају
припаднике својих нација да самовољно напусте ЈНА, уз обећање да у
матичној републици неће одговарати за почињено кривично дјело
дезетерства. Напуштањем ЈНА, мобилисани војни обавезници, војници
на одслужењу војног рока и добар дио старјешина са собом односе лично
наоружање, муницију и опрему, а старјешине складишта, фабрика
муниције и наоружања аеродрома и слично (Муслимани и Хрвати)
предају комплетне објекте у руке пара војсци. Већина старјешина ЈНА
свих националности на служби у БиХ, били су опредјељени за
спрјечавање међунационалних оружаних сукоба, али су муслиманске и
хрватске политике, пара војске и друге наоружане банде, мислиле и
радиле другачије. Почели су напади, прво на поједина војна лица,
чланове њихових породица и имовину, а затим на команде, касарне,
складишта, болнице, домове ЈНА и издвојене војне објекте – складишта,
репетиторе и чворишта везе. Људство и други ресурси ЈНА у БиХ, као и
раније у Словенији и Хрватској, нашли су се у непријатељком окружењу,
са циљем да се изазове борбено дјеловање јединица како би се оправдало
одцјепљење од СФРЈ. Изузетак су гарнизони смјештени међу већинско
Српско становништво. Нападе на касарне и војне колоне изводиле су
добро организоване муслиманске и хрватске пара војне и пара
полицијске снаге, али и наоружани цивили. Тако су, по признавању
„независности“ БиХ већ 02. маја, нападнути команда 2. Војне области,
дом ЈНА и војна болница у Сарајеву. Сутрадан, 03. маја у сарајевској
„Добробољачкој“ улици, измасакрирана је колона команде 2. Војне
области која се по споразуму извлачила из града, а 15. маја и колона 17.
корпуса ЈНА, такође при споразумном повлачењу из Тузле. Још у априлу
су нападнуте сарајевске касарне „Маршал Тито“, „Виктор Бубањ“,
„Јусуф Џонлић“, те касарна „Бусовача“ и војни полигон Пазарић, гдје су
смјештени питомци војних школа. У нападнутим касарнама су биле
јединице ЈНА у којима је остало људство, углавном православне
вјероисповијести, са члановима породица и држани су у блокади до краја
маја, све док их снаге Сарајевско-романијског корпуса ВРС нису
ослободиле. Одмах по извлачењу заточеног људства, муслимани ове
касарне претворили у затворе за Србе и нешто Јевреја. За читаво вријеме
рата у граду Сарајеву функционише 126 таквих затвора, а на цијелој
територији БиХ, коју контролишу снаге муслиманско-хрватске
коалиције, ради 536 таквих логора – затвора кроз које је „прошло“ око
55.000 Срба свих полова и узраста.
Референдум о независности БиХ, на предлог Бадинтерове комисије,
одржан је 29. фебруара и 01. марта 1992. године, без сагласнсоти српског
67

Манојло Миловановић: СТВАРАЊЕ И РАЗВОЈ ВОЈСКЕ РЕПУБ. СРПСКЕ

дијела руководства и без учешћа Срба на референдуму. Свега 63%
муслимана и Хрвата, изашлих на референдум, гласало за „независност“
БиХ, што није уставна двотрећинска већина, а Срби уопште нису
гласали. То не смета Бадинтеревој комисији да лажно извијести Савјет
безбједности УН-а, како су сви у БиХ изашли на гласање и да је
двотрећинском већином изгласала „независност“, те Запад, на основу
лажи, доноси одлуку о признавању БиХ. Документа штабова
Територијалне одбране (ТО) из 1992. године доказују да су се муслимани
увелико спремали за рат. Дана 04. априла, Предсједништво БиХ без
српских чланова, објавило је општу мобилизацију за цијелу БиХ, 08.
априла, проглашава стање непосоредне ратне опасности, а 12. априла,
Алија Изетбеговић издаје директиву Главног штаба ТО БиХ о општем
нападу на касарне ЈНА. Истог дана, Алија укида досадашњи штаб ТО,
мијења ознаку припадника ТО у стари босански грб (љиљане)
разрјешава досадашњег команданта ТО, Србина и поставља муслимана,
пуковника Хасана Ефендића. Све то, дешава се више од мјесец дана
прије Одлуке о формирању ВРС. Без сагласности Срба донијета је и
одлука о промјени назива Социјалистичка Република БиХ у Република
БиХ (РБиХ), што је уставна категорија, а не надлежност било ког
предсједника. И коначно, 24. августа 1992. године, руководство
муслиманско-хрватске коалиције заводи ратно стање у БиХ.
Муслимани чисте села од Срба, називају то „ослобођењем“, праве
спискове њуди који нису ангажовани у ТО и прикупљају оружје и
муницију. За непријатеља су прогласили Србе, називајући их
„четницима“ и „агресорима“, тврдећи да је територија читаве БоХ само
муслиманска. Сви остали су сматрани странцима, а ако су се бранили,
проглашени су агресорима, нападачима, злочинцима и слично. У
појединима општинама и регијама са већинским српским
становништвом, убрзано се стварају кризни штабови и јединице ТО под
руководством Српске Демократске Странке (СДС). Послије одлуке о
повлачењу ЈНА из БиХ, српско политичко руководство је принуђено да
приступи формирању сопствене војсјке, ради заштите српског народа и
територија, јер муслимани и Хрвати већ имају своје националне војске.
ФOРМИРАЊЕ ВРС
На основу већ наведене Одлуке Скупштине од 12, маја, а у духу
Устава РС приступило се формирању ВРС, као седме (последње)
оружане силе на просторима претходне СФРЈ. За команданта Главног
штаба (ГШ) именован је генерал потпуковник Ратко Младић, који добија
и овлаштења да постави своје помоћнике и ГШ-у те команданте и
начелнике штабова у командама корпуса и Ваздухопловства и
противваздушне одбране (ВиПВО). Војска РС, формирана је од остатка
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ЈНА у БиХ и постојећих јединица ТО по општинама и регионима са
већинским српским становништвом и од разних страначких пара војних
формација, који су се добровољно ставиле под команду деполитизоване
ВРС. Пара војне формације које се нису ставиле под команду ВРС,
разбијене су, протјеране или похапшене и суђене.
Дан уочи доношења одлуке о формирању ВРС 11. маја, формиран је
ужи дио Главног штаба будуће Војске, састава четири генерала, седам
пуковника и један капетан - сви професионална војна лица, већ бивше
ЈНА. Та група старјешина одредила је принципе (доктрину) на којима ће
се заснивати ВРС и то:
1. Искористити све потенцијале у људству и материјалнотехничким средствима, заостале од ЈНА и ТО БиХ на просторима РС и
учинити их окосницом будуће Војске.
2. Све пара војне формације, затечене на територији РС, укључити
у организацијске јединице ВРС, а оне које одбију разбити и протјерати.
3. Постојеће кризне штабове по општинама и регионима,
искључити из система командовања јединицама ВРС.
4. Искључити већ заживјелу четничку стратегију ратовања, али и
тежње појединих официра ка партизанском начину ратовања, односно ни четници ни партизани, већ борци за одбрану РС.
5. Не измишљати нову ратну вјештину - тактику, оператику и
стратегију, већ потребама ВРС прилагодити упутства и борбена правила
бивше ЈНА.
6. Ратовати, искључиво у духу међународног ратног права и
позитивних прописа Уједињених нација, којим се регулишу поступци
зараћених страна.
7. У ВРС имати строгу војну субординацију, а старјешине на
командне и друге дужности постављати системом „одозго", а не избором
„одоздо".
8. Војска РС мора бити деполитизована као организација, а
командни кадар и појединачно - подофицири, официри, генерали и
цивилна лица на служби у ВРС, не могу бити чланови ни једне политичке
партије.
9. Морал ВРС градити и развијати на српској прошлости,
традицији, патриотизму, свијести за што се боре, вјери, стручности
командног кадра и бораца и осјећањима праведности и хуманости у
односу према рањеним, погинулим и заробљеним борцима и члановима
породица.
10. Снабдијевање ВРС вршити преко Владе РС, ослонцем на
регионе, општине, радне организације и донаторе, а основа у
снабдијевању оружјем, борбеном техником и муницијом је активирање
затечених капацитета војне индустрије.
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Организацијско-формацијска структура ВРС одговарала је
савременој војној организацији у свијету, прилагођена материјалним
могућностима РС, понашању непријатеља (узвраћати на изазове) и
захтијевима територије. Замишљена је и била је чисто одбрамбена
војска, намијењена за одбрану већ заокружених српских територија.
Треба знати да су, прије рата, 32% Срба у БиХ, били катастарски
власници 66% територије БиХ, јер су претежно живјели по руралним, а
муслимани и Хрвати у урбаним срединама. У току рата, ВРС је
неправедно „оптуживана'' како контролише 72% територије БиХ. Тај
податак су користили српски политичари ради хвалисања, а
непријатељи и њихови савезници да би нас могли приказати агресорима.
Никада ВРС није контролисала више од 66% територије, управо
онолико колико Србе припада по катастру. Војска Републике Српске,
као и армија Македоније, је оружана сила створена не да осваја
политичку власт као што је то случај са армијама Словеније, Хрватске и
муслиманско- хрватске коалиције у БиХ, већ да одбрани оно што су
народ и политичко руководство већ створили. У томе је битна разлика
између ВРС и тзв. А РБиХ и ХВО у БиХ. Док ВРС брани српски народ
и српске територије, оружане снаге тзв. А РБиХ боре се за освајање
јединствене политичке власти на цијелој територији бивше БиХ
(унитарна БиХ), гдје ће по принципу - један човјек један глас,
доминирати муслимани као најбројнији народ. У почетку, тијесно им
садејствује ХВО са циљем да заједнички униште Србе, протјеривањем,
заробљавањем и убијањем. Дакле, раде по шеми Павелићеве НДХ-а из
времена Другог свјетског рата, стим што изостаје покрштавање, односно
исламизација Срба.
Међутим, Хрвати раде паралелно на два колосијека. Заједно са
муслиманима раде на елиминисању Срба из политичког живота БиХ,
али упоредо са тим раде и на стварању сопствене државне творевине
„Херцег Босне“. Намјеравали су да се, по елеминисању Срба, одвоје од
својих савезника муслимана и да „Херцег Босну“ прикључе матици држави Хрватској. Ако им свијет не дозволи стварање „Велике
Хрватске“, онда ће основати сопствену државу на територији БиХ, гдје
би са муслиманима ушли у некакву конфедерацију или неки други
облик сложене државе. Пошто, послије једногодишњег ратовања,
увиђају да не могу елиминисати Србе из БиХ, а Запад не дозвољава било
какву самосталну државну творевину муслимана било гдје на тлу
Европе, ХВО предузима очајнички подухват. Уз помоћ и ангажовање
оружаних снага државе Хрватске, ХВО почиње рат против свијих
савезника - муслимана у БиХ. Помаже им чак и ВРС, предузимајући
хуманитарне акције у спасавању, евакуацуји и збрињавању хрватског
цивилног становништва, па и војних јединица у централној Босни и
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западној Херцеговини. Тачно годину дана касније 01. марта 1994.
године, Америка и западна Европа, у Вашингтону, силом прекидају рат
између њих и стварају неприродну државну творевину - Муслиманскохрватску федерацију (МХФ), коју ће Дејтонски мировни споразум
преименовати у Федерацију БиХ (Ф БиХ), само да исламисти не би
имали самосталну државну организацију на територији БиХ.
За разлику од муслимана и Хрвата, Срби остају дослиједни својим
почетним циљевима. Пошто нису могли ући у састав Треће Југославије
- СРЈ, настављају да се боре за своју равноправност у БиХ, успјешно
бранећи своје територије, уоквирене у виду уставне државе Републике
Српске, проглашене 09. јануара 1992. године. Наравно, главни терете
одбране носи Војска Републике Српске, уз помоћ српског народа,
државног руководства, Полиције РС и Српске православне цркве.
ПОПУНА ВРС ЉУДСТВОМ
Попуна ВРС људством, регулисана је Законима о ВРС и Одбрани РС
и подзаконским актима. Јединице и команде су попуњаване
држављанима РС, без обзира на националност, али нормално, јединице
попуњене су великом већином војних обвезника српске националности.
У јединице ВРС примљени су професионални подофицири и официри
ЈНА - Срби, рођени на територији бивше БиХ и дио истих, рођених на
просторима осталих република бивше СФРЈ, који су то хтјели. Учешће
у ВРС узело је 52% професиналних старјешина, поријеклом из РС, што
је и највеће учешће једне професије у рату. Од укупног броја старјешина,
у рату је учествовало 21% професиналних (активних) и 79% „резервних"
старјешина, па се може закључити да су „резервни" подофицири и
официри поднијели главни терет рата. Већину командних дужности од
команданта бригаде, па навише и специфичне дужности у оперативним
и стратегијским командама, обављали су професионалци, мада је и 32
„резервна" официра командовало бригадама, а далеко више их је
обављало одговарајуће штабне дужности. Истакнутији „резервни"
официри су, током рата, примани у професионалну војну службу, ако су
то хтјели и имали одговарајућу школску спрему.
Борачки (војнички) састав био је попуњен војним обвезницима,
војницима на одслужењу редовног војног рока, питомцима војних
школа на школовању у Београду и Бања Луци и војници по уговору.
Максимално, укупно бројно стање ВРС достигнуто је крајем рата и
износило је близу 210.000 мушкараца и жена од чега, не рачунајући
војнике на одслужењу редовног војног рока и питомце војних школа
(бројчано и временски промјенљиве категорије), свега 2% чини стални
састав, а чак 98% је из резервног састава (мобилисани). Борци су
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различитих специјалности, често неодговарајућих и различитог степена
оспособљености, старосне доби од 18 до 55 година. Било је и јединица
ранга пук - бригада, без иједног професионалног официра. Попуна
ратних јединица резервним саставима, вршена ја на територијалном
екстериторијалном принципу, припадници приштапских јединица ГШа, команди корпуса и комплетног (ВиПВО), који су попуњавани
екстериторијално, са територије цијеле Републике Српске.
Уставом РС, утврђена су права и дужности свих грађана Републике
да бране и штите суверенитет, територијалну цјеловитост, независност
и уставни поредак, а одговарајућим Законима предвиђени су и начини
остварења истих. Приликом ступања у ВРС, сва војна лица су давала
заклетву, чији текст је, према члану 6. Закона о Војсци гласио: „Ја (име
и презиме), заклињем се чашћу и животом да ћу бранити суверенитет,
територију, независност и уставни поредак своје отаџбине и вјерно
служити интересима њених народа. Тако ми Бог помогао". Прво
организовано полагање Заклетве припадника ВРС, извршено је на
Видовдан - 28. јуна 1992. године, са централној свечаноти у Сокоцу, гдје
присуствују чланови Предсједништва, Владе и ГШ-а. Тада је Видовдан
узет за крсну славу ВРС.
ОРГАНИЗАЦИЈА ВРС
Организација ВРС успостављена је након одлуке Народне
скупштине о формирању исте. Војска РС, била је организована слично
организацији бивше ЈНА, уз уважавање посебности условљених
демографским, просторним и материјално-техничким факторима,
потребама и могућностима РС. У односу на ЈНА, јединице ВРС су биле
мањег бројног стања, са релативно малим бројем професионалних
војника, слабије материјално-техничке опремљености везане за
територију (региони и општине) на којој су формиране, јер је
снабдевање јединица везано за матичну територију. Све ово је изазвало
слабију покретљивост јединица са једног на други простор ратишта,
што је приморало Главни штаб и команде корпуса да формирају јаке
приштапске јединице, а корпуси чак и оспособљавају поједине бригаде
из свог састава за маневар на другим просторима, чиме се колико толико побољшавала маневарска способност ВРС као цјелине.
Развученост територије РС и велика дужина фронта од преко 2.500
километара, често двосмијерног, који се на многим мјестима фронта
прострељује и малим калибрима артиљерије, као и одређена политичка
(не)схватања, утицали су да је организовање јединица тактичког нивоа
извршено на територијалном принципу, што се одразило на њихову
слабију и неуједначену опремљеност и борбену способност, зависност
од матичне територије и, смањену маневарску способност. Према
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економском стању општине, мјерила се и борбена способност „њене"
бригаде. Због немогућности уредног интендантског обезбјеђења купања, пресвлачења, обезбјеђења одјеће и обуће, редовне исхране и
одмарања, сви припадници ВРС су добијали, до седам дана одсуства у
мјесецу, за обилазак породице, ради задовољавања наведених личних
потреба, које им командовање није могло обезбиједити. Произилази да
је свакодневно, у току читавог рата, са фронта одсутно по 25% бораца,
док их је 75% било у зони борбених дејстава.
Првих дана, па и мјесеци, по настанку, Република Српска није имала
представу, прво, да ли ће уопште ратовати, па самим тим ни како ће
водити рат. Прије формирања ВРС, одговарало се на изазове
непријатеља расположивим општинским јединицама ТО и постојећим
полицијским снагама рубних општина. Ни формирањем ВРС није
учињен видан напредак у планирању рата, него је и Војска наставила
одговарати на изазове, што је трајало читав рат. Добро у томе је што
ниједна јединица ВРС, од оделења до корпуса и ВРС као цјелине, није
прва почела борбено дејство, а да претходно није изазвана од стране
непријатеља. Све војне акције ВРС имају своје покриће, изазвано од
стране непријатељских војски. Повод за операцију пробијања
„Коридора живота" и спајања бањалучке регије са Семберијом и
Србијом је смрт 12 бањалучких беба, јер им се није могао дотурити
кисеоник из Београда. Операција „Подриње-93", изведена је ради
заштите српског становништва у источној Босни, јер су муслиманске
хорде Насера Орића, само у Подрињу, побиле више од 3.200 српских
цивила, свих узраста и полова у другој половини 1992. и почетком 1993.
године. Ослобађање Трнова и комуникације Сарајево - Калиновик у
операцији „Лукавац-93", у јулу и августу 1993. године, изведено је због
претходне бруталне муслиманске окупације тог градића и прекида
копнене везе српског дијела Херцеговине са осталим дијеловима РС.
Противудар ка Бихаћу, крајем 1994. године, изведен је као ослобађајућа
операција, пошто је 5. муслимански корпус из „безбједносне" зоне
Бихаћа за десетак дана окупирао око 250 квадратних километара
подгрмечких и грмечких српских села, разорио, спалио и на друге
начине уништио сву инфраструктуру, а све живо на што је наишао људство и стоку, побио и опљачкао. И тако редом, свако „зашто", имало
је своје „зато". Нажалост, до краја рата ВРС није имала јасан
територијални циљ, јер никада политика није одредила линије
разграничења са друга два народа унутар БиХ, па се није знало докле
треба стићи, а шта препустити непријатељу. Границе су утврђене тек
Дејтонским мировним споразумом, када је међународно призната и РС
као ентитет и ВРС као легална Војска.
На основу свих наведених услова, докумената, борбених правила,
упутстава и општег циља рата - одбранити српски народ од уништења,
урађена је формација ВРС, која је дефинисана по централистичком
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принципу уређења, са субординацијом одозго на доље и
једностарјешинством - претпостављени и потчињени, старији и млађи.
Предсједник Републике, као Врховни командант Оружаних снага, био
је надлежан за утврђивање организације и формације ВРС, што је и
учињено Организацијским наређењем о формирању ВРС од 21. маја
1992. године. Тог дана је издат и проглас за општу мобилизацију
борбено способног становништва и материјалних добара РС. Пошто је
завршена општа мобилизација у року од мјесец дана, сматра се да је
ВРС у потпуности формирана 23. јуна 1992. године. Формирање ВРС,
крунисано је побједом стратегијског значаја - пробијањем „Коридора
живота" од стране јединица 1. крајишког и Источно-босанског корпуса,
дана 26. јуна 1992. године. Завршетак ове операције окарактерисан је
као видовдански поклон ВРС својој домовини - Републици Српској.
Војска РС била је организована у четири нивоа командовања и то:
1. Стратегијски ниво - Врховна команда и Главни штаб ВРС.
2. Оперативни ниво - шест корпуса копнене војске и ВиПВО.
3. Оперативно-тактички ниво - оперативна група „Добој" и 30. лака
пјешадијска дивизија у саставу 1. крајишког корпуса, Центар војних
школа (ЦВШ) у Бања Луци и привремени састави, као што су
тактичке и оперативне групе, формиране и расформиране по
потреби за извршење временски ограничених задатака у саставу
корпуса, и
4. Тактички ниво - бригаде, пукови и самостални батаљони, који су у
саставу сваког корпуса и ВиПВО. Четири Позадинске базе (ПоБ) и
приштапске јединице ГШ-а, директно су везане за ГШ ВРС.
Све јединице и команде имале су одобрену организацију и
формацију и правилима утврђену намјену, а команде и утврђене
надлежности. Зависно од нивоа организовања и врсте јединица, њихове
команде су имале одговарајуће оперативно-штабне органе, органе
родова, обавјештајне и органе безбједности, позадине, за морал, вјерске
и правне послове, те персоналне и финансијске органе. На челу јединице
и њене команде налазио се командант, коме су били потчињени и
одговарали за свој рад сви органи команде и нижи команданти
(командири), а на челу штабова и органа у командама, налазили су се
начелници органа.
Основне одлике организовања ВРС у најопштијем смислу су:
командни однос, једностарјешинство и формалне везе.
Командни однос као основни друштвени однос у ВРС, који
изражава суштина односа на релацији претпостављени - потчињени у
систему руковођења и командовања, заснован је на принципима
јединства, једностарјешинства и субординације, а утврђен је на
релацијама претпостављени и потчињени, старији и млађи. Носиоци
командовања су команданти и командири.
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Једностарјешинство представља основно начело руковођења и
командовања ВРС у систему командовања јединицама, које се заснива
на недјељивом праву и одговорности, искључиво у надлежности
команданата (командира) јединица који, по начелима јединства, има
искључиво право командовања свим формацијским и придатим
јединицама и одговоран је за њихово стање, борбену готовост и
употребу, као и за правилно, тачно и благовремено извршавање
добијених задатака, одлука и наређења претпостављених у рату и миру.
Војска РС, поред полиције и цивилне заштите, чинила је Оружане
снаге РС и њима је, као Врховни командант, командовао председник РС,
др Радован Караџић. Командант ГШ-а ВРС био је генерал-пуковник
Ратко Младић, а начелник Штаба и замијеник команданта, генералпотпуковник Манојло Миловановић. На челу сектора за морал, вјерске
и правне послове је генерал-потпуковник Милан Гверо. Сектором за
организацијско-формацијске, мобилизацијске и персоналне послове
руководио је начелник сектора, генерал-мајор Мићо Грубор до августа
1994. године, када је пензионисан, а замијенио га је генерал-мајор Петар
Шкрбић. Начелник сектора позадине је генерал-потпуковник Ђорђе
Ђукић, а начелник сектора за обавјештајно-безбједносне послове је
генерал-мајор Здравко Толимир. Директно за команданта ГШ-а, везана
је Управа за ВиПВО, на челу са генерал-мајором Јовом Марићем,
погинуо фебруара 1996. године, а замијенио га је пуковник Радослав
Панџић и Управа за финансије ВРС, на чијем челу је генерал-мајор
Стеван Томић. Сви наведени начелници, аутоматски су били и
помоћници команданта ГШ-а, сваки за свој ресор. Комплетна, наведена
постава Главног штаба, смијењена је Указом вршиоца дужности
предсједника РС, госпође Биљане Плавшић, дана 07. новембра 1996.
године, послије 1.687 дана постојања. Дио виших официра је
прераспоређен на друге дужности, дио је пензионисан, а неколико
генерала је стављено на располагање ВРС или Војсци СРЈ. Главни штаб,
преименован је у Ђенералштаб, ВРС на челу са пензионисаним
пуковником Пером Чолићем, официром по уговору.
Формалне везе у ВРС, заснивале су се на организованој структури
односа, а персоналне на личном контакту и међусобној солидарности
старјешина, војника и цивилних лица на служби у ВРС. Формалне везе
су испред персоналних, јер су регулисане Правилом службе у ВРС, као
подзаконским актом. Од нивоа команде бригаде па ниже, доминирале
су персоналне (личне) везе над формалним, јер су ти дијелови ВРС били
формирани, углавном, од мјесног становништва. У структури ВРС,
постојала су два вида војске - копнена војска (КоВ) и ВиПВО. Сваки вид
ВРС се састојао од родова и служби, а у њима су одговарајуће
специјалности. Родови су: пјешадија, артиљерија, оклопномеханизоване јединице, инжињерија, веза, атомско-биолошко-хемијска
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одбрана (АБХО) и авијација, а службе: техничка, ваздухопловнотехничка, интендантска, санитетска, ветеринарска, саобраћајна,
грађевинска, правна, геодетска, финансијска и музичка.
САСТАВИ ВРС
1. Главни штаб ВРС, са приштапским јединицама, читав рат био је
лоциран у Црној Ријеци, девет километара с/и од Хан Пијеска.
2. Први крајишки корпус (1. КК), чија команда је лоцирана у
Бањалуци, а имали су истурено командно мјесто (ИКМ), прво у Старој
Градишци, а затим у Прњавору.
3. Други крајишки корпус (2. КК), са командним мјестом, прво у
Крњеуши, затим у Дрвару, а по губитку истог у Санском мосту, чијим
падом се корпус расформира.
4. Источно-босански корпус (ИБК), у почетку са командом у
Угљевику, а затим у Бијељини.
5. Сарајевско-романијски корпус (СРК), са командом у Лукавици
– Сарајево.
6. Херцеговачки корпус (ХК), команда у Билећи, а ИКМ у Ластви.
7. после формирани Дрински корпус (ДК) команда у Власеници и
8. Ваздухопловство и противваздушна одбрана са командом у
Бањалуци, а аеродромима у Маховљанима, Залужанима, Братунцу и
Гламочком Пољу.
9. Дрински корпус је формиран накнадно, јер се указала потреба за
посебним оперативним саставом у Подрињу од Зворника до Рудог и
Чајнича, на истоку и према Кладњу и Олову, на западу. Заживео је 01.
новембра 1992. године. Идеја о формирању овог корпуса зачела се у
Главном штабу ВРС још крајем јула 1992. године. До тада, доње и
средње Подриње од ријеке Саве, па до планине Сушица, између
Сребренице и Жепе, браниле су снаге Зворничке и Бирчанске бригаде
из ИБК-а. Простор од Сушице, са пра- ваца Жепе, Горажда и Олова,
бранила је 2. романијска бригада из СРК-а, док су горње Подриње од
Вишеграда до Чајнича браниле самосталне Вишеградска, Рогатичка,
Руђанска, Чајничка и 1. и 2. фочанска бригада, организоване у
привремени оперативни са- став, као Оперативна група „Дрина". У
центру Подриња, смјештен је Главни штаб ВРС, па хтио или не, мора се
ангажовати у командовању јединицама, колико због одбране
цјелокупног Подриња, толико и због сопствене одбране.
10. 65. заштитни моторизовани пук (змтп).
11. 67. пук везе.
12. 89. ракетна бригада (Бањалука).
13. Као нова приштапска јединица ГШ-а, априла 1993. године,
формирана је 1. гардијска моторизована бригада (гмтбр) а лоцирана је у
Калиновику и Хан Пијеску.
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14. Центар војних школа, формиран је августа 1993. године у
Бањалуци, због указане потребе за школовањем и попуном нижим
старјешинским кадром. Наиме, од укупних губитака ВРС у борбама
(17.437 погинулих и око 53.000 рањених - око 38.000 инвалида), 38% су
губици у старјешинском кадру, а познато је да искуствена свјетска
норма, у минулим ратовима, износи око 8%. Центар је директно везан
за Главни штаб и, поред обуке питомаца, служи и као борбена
оперативна резерва Војске Републике Српске.
15. Управа за ВиПВО.
16. Управа финансија.
17. Четири Позадинске Базе и то: 14. ПоБ у Бањалуци, 27. ПоБ у
Хан Дервенти код Пала, 30. ПоБ у Билећи и 35. ПоБ у Бијељини.
Почев од 1993. године, па до престанка рата, Врховна команда и
Влада Републике Српске су, скоро сваких шест мјесеци покушавале да
притиском на Главни штаб, реорганизују ВРС само у циљу смањења
њеног бројног стања, односно ради смањења трошкова рата. Почело је
са захтјевом Врховног команданта да се расформира ВиПВО, или
евентуално да прелети на аеродроме у СРЈ. Пошто је Врховна команда
Оружаних снага то захтијевала под притиском Запада, кроз уста
тадашњег предсједника СРЈ, Добрице Ђосића, ГШ ВРС се није смио
упустити у ту авантуру, очекујући да ако авијација прелети у СРЈ,
никада више неће бити у оперативној употреби ВРС. Савезна Република
Југославија се на међународном плану бори против уплитања у рат у
БиХ, да наша борбена авијација туче циљеве по БиХ, а полијећући са
њихових аеродрома. Са друге стране, сви припадници ВиПВО су били
огорчени на овакве захтијеве, па ГШ није ни хтио да им одузме право
да бране отаџбину. Тако је ВиПВО читав рат остало у саставу ВРС.
Истина, често су били ограничавани у борбеним летовима, али били су
ту и без обзира на забране, узимали су учешћа у одбрани земље у
ваздушном простору, нарочито у одбрани од НАТО пакта на РС.
Што се тиче смањења бројног стања ВРС, Главни штаб то никада
није могао извршити. Наши непријатељи су далеко бројнији од нас, па
однос снага на ратишту захтијева повећење, а не смањивање ВРС. Са
друге стране, материјалне резерве у наоружању, муницији, гориву и
свему осталом се из дана у дан смањују. Сама РС економски пада у
сиромаштво, па не може набављати војну опрему, а и донације се полако
смањују. Уласком НАТО пакта у рат против РС, у потпуности је
обесмислила смањење српских оружаних снага, али је ВК-да остала
упорна у својим захтијевима. Прва оружана акција из ваздуха против
ВРС, изведена је 11. априла 1994. године у околини Горажда, а последња
у непрекидном трајању од 17 дана, од 29. августа до 14 септембра, када
је ВРС координирано тучена из Ваздуха од стране НАТО-а, а са земље
77

Манојло Миловановић: СТВАРАЊЕ И РАЗВОЈ ВОЈСКЕ РЕПУБ. СРПСКЕ

снагама европског корпуса за „брзе интервенције" (корпус Европске
Заједнице, састављен од шпанске и француске војске под командом
француског генерала Собируа из Дувањског Поља и америчког генерала
Силвестера са планине Игман). Други облик покушаја реорганизације
ВРС састојао се у жељи ВК-де, а на предлог команданта 1. КК-а,
генерала Момира Талића да се формирају двије Армије ВРС. Прва
Армија би имала зону одговорности од ријеке Уне, па негдје до
Зворника, а Друга одатле, па на југ, укључујући и Херцеговину.
Команде обе Армије би биле директно везане за ВК-ду, чиме би ГШ био
сувишан. Таква жеља није могла бити испуњена због облика територије
РС (банана држава), материјалне (не)могућности Републике и далеко
већих трошкова ратовања. Само број генерала би, уместо 24
формацијска мјеста, био повећан на 56, што је бесмислено. Ова
последња чињеница је принудила Врховну команду да одустане од тога.
ЗАКЉУЧАК
У току рата, а и послије њега, становништво РС је стално „нагађало"
о сукобу ГШ-а и ВК-де, што је „преведено" као лични сукоб др Радована
Караџића и генерала Ратка Младића. Истина, сукоб институција
политичког и војног руководства је постојао, управо због покушаја да
се и онако слаби капацитети ВРС још више смање. Војно-политичка
ситуација на ратишту у БиХ то није дозвољавала, иако је политичко
руководство РС на то приморавано од стране дијела Међународне
заједнице, али и од руководства СРЈ. Врхунац сукоба Војске и политике
показао се на 50-ом засједању Народне скупштине РС, 15. априла 1995.
године у Санском Мосту. Главни штаб је добио задатак од ВК-де да за
ту сједницу припреми генерални извјештај (експозе) о стању у Војсци
РС. Експозе је садржавао двије цјелине - материјални положај ВРС и
војно-стратегијски проблеми на ратишту. Међутим, парламентарна
већина посланика из владајуће СДС, категорички одбацује први дио
извјештаја, а други дио нису хтјели ни да саслушају. Извјештај прихвата
опозиција, мања група независних посланика на челу са послаником
Милорадом Додиком, али ВРС од тога нема користи, јер већина
одлучује. Сви чланови ГШ-а и команданти корпуса су фронтално
политички нападнути од стране владајуће странке и Врховне команде.
Практично, на тој сједници, Народна скупштина је од деполитизоване
ВРС направила себи политичку опозицију, чиме су ојачали групу
независних посланика. Генерали ВРС, нису попустили и нису одустали
од даље борбе, јер други, не саслушани дио експозеа управо говори о
томе да према ВРС стоје четири савремено опремљене непријатељске
војске, које из дана у дан јачају (регуларна војска Републике Хрватске,
тзв. А РБиХ, ХВО и НАТО пакт). Са друге стране ВРС све више
материјално слаби, а губи и дотадашње савезнике. Српска Војска
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Крајине је у тежем положају од ВРС и налази се пред расулом, а СРЈ се
већ одрекла ВРС, уводећи санкције Републици Српској још 04. августа
1994. године, због одбијања плана Контакт групе.
Познато је да је тај план одбила баш ВРС. Значи, ВРС сопственим
снагама мора рат привести крају, сада напуштена и од сопствене власти
и Врховне команде. Ипак, послије хрватске операције „Бљесак" и пада
западне Славоније у мају 1995. године, Врховна команда је наставила да
колико, толико „брине" о својој Војсци, која јој је обезбиједила да се у
Дејтону избори за признање Републике Српске и њене Војске.
.
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УЛОГА СТАРЕШИНА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ У ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОМ
РАТУ
Мр Петар Шкрбић, генерал потпуковник1
Апстракт: Појам „старешина“ је у широкој употреби и означава лице које се стара
да организација у којој је на челу функционише у складу са наменом. Старешина са
чином је војни старешина, али има и старешина у војсци или над војском који немају
чин. У Војсци Републике Српске су постојали активне и резервне војне старешине али
су у току рата третирани као јединствена целина уколико су се налазили у Војсци.
Старешине и војници су основни носиоци ратних делатности ВРС и њихова улога је била
недељива. Главну улогу су имале старешине. Они нису у потпуности задовољни односом
својих стручних војних знања и њиховом реализацијом што је последица околности у
којима си били, друштво, држава и Војска. Поред тешких материјалних услова рата,
постојао је и непримерен однос власти према старешинском кадру.
Кључне речи: старешина, официри, подофицири, напади, командовање, генерал
Ратко Младић.

УВОД
Због ширине употреба појма старешина, обрађује се његово кратко
историјско наративно значење према оном што подразумева и
објашњава српска лексика.
Општесловенска реч „војвода“ се односила на војне старешине.
Временом се изгубила и због тога што је кориштена за означавање
врховних чинова у војсци која је имала велике успехе у ратовима.
Познате су српске војводе из Првог светског рата.
У раду се користи термин старешина без потребе да се додаје атрибут
војни. Старешина у Војсци је лице које има чин у распону од водника до
генерала. Њих чине официри и подофицири који су били припадници
Мр Петар Шкрбић, генерал потпуковник, помоћник Команданта ГШ ВРС за
организацијско-мобилизацијске послове
1
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ЈНА или су у војним школама у Савезној Републици Југославији и у
Републици Српској оспособљавани за старешински кадар. Виши нивои
школовања нису практиковани због тога „што је рат најбоља школа“.
Политичка криза с којом су били суочени створила је нејасну
ситуацију у току самих оружаних напада у Словенији, Хрватској и Босни
и Херцеговини. Дојучерашњи поштоваоци армије нападали су ЈНА и
њене припаднике. ЈНА је распарчана на националне војске које су
увучене у међусобни сукоб. Старешине ВРС носе ратне искуства из тих
догађаја. Оружани напади на њих настављају се и у Босни и
Херцеговини. Они више брину за своје војнике и породице него за себе.
У току рата, били су изложени великим оптерећењима, социјалним
проблемима, погибијама и неодговарајућим третманом органа власти
који су понекад слично деловали као и у Словенији и Хрватској.
Старешине ВРС били су непосредни учесници борбених дејстава и
личним примером покушали да делују на своју војску.
Управо су старешине допринеле, заједно са својом војском, да
амерички министар одбране Вилијам Пери изјави 13. фебруара 1995.
године „Муслимани су изгубили рат“. Представник УНПРОФОР- а у
исто време у Уједињеним нацијама тражио да се Муслиманима помогне
да би под повољним условима прихватили капитулацију.
Сломљене су непријатељске пролећне офанзиве 1995. године, након
чега се укључује НАТО потпомажући војнополитички савез Муслимана
и Хрвата. Тотална блокада Југославије, пацификовање Русије,
наоружавање Армије БиХ, довели су Војску и њене старешине у веома
тежак положај, дубоко егзистенцијално и социјално угрожен. Сви порази
преписивани су старешинама. Ниједна војска у српској историји није
издржала оно што је издржала Војска Републике Српске, која је након
рата заборављена, а 2005. године укинута.
ПОЈАМ СТАРЕШИНЕ
Милош Обреновић је кнезове постављао за сеоске старешине како би
умањио значај титуле у Народној канцеларији.2 Београдски везир је
поједине кнезове именовао за старешине у нахијама.
У средњим школама употребљава се појам одељенски старешина
чија је дужност одговорна и важна. У Србији је сачињен водич за
одељенске старешине, а обично их зову разредни старешина. Игуман је
старешина манастира.
2

Наш језик: стр. 181
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У припреми за коначни обрачун са Турцима војно министарство
штампа стручне приручнике намењене „старешинама“, преводило војне
текстове са страних језика. Задаци и циљеви обуке у Првом светском
рату падали су на терет војних старешина. Зависно од броја људи којима
је на челу био старешина изводили су се називи чинова у српској војсци
– „старешина над стотином људи, одговарао би данашњем чину
капетан“3 Општесловенска реч „војвода“ у општем значењу је „војни
старешина“, али се она касније изгубила. Појам старешина се временом
све више веже за војску још од Првог српског устанка када је старешина
значио онај који командује војском свога краја.
Командант је заповедник, старешина веће војне јединице, а командир
заповедник, старешина мање војне јединице (вода или чете).4 Касније се
том појму додаје чин. Старешина који командује десетином има најнижи
чин. Сви су старешине који имају чин. На основу тога се додају и
придеви: главнокомандујући, дежурни, надређени, потчињени.
„Старешина“ постаје општи појам који се користи у војсци.
Разумљиво да означава категорију војних лица која имају чин. У Војсци
има старешина који немају чин. Председник републике је старешина
највишег ранга јер обавља дужност врховног команданта. Председник је
по правилу цивил. Министар одбране је такође старешина и онда када је
на тој дужности цивил. Међутим, те нијансе се у војној терминологији
занемарују где се старешином називају само војна лица. Термин се
употребљава у законима, правилима, правилницима, уџбеницима и у
свакодневном говору.
СТАРЕШИНЕ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ПОЧЕТАК
Након Титове смрти 4. маја 1980. године старешине ЈНА све више
постају неповерљиви према Територијалној одбрани. Њихов страх се
обистинио јер су републике од Територијалне одбране већ 1990. године
створиле своје војске које су се почеле супротстављати Југословенској
народној армији.5 Политичка криза с којом су суочени створила је
нејасну ситуацију у току самих оружаних напада у Словенији, Хрватској
и Босни и Херцеговини. Дојучерашњи поштоваоци армије почели су да
је нападају са захтевом да напусти територију њихових република. У
пропаганди су је називали „агресором“.
Владан Јовановић, Српска војна лексика и терминологија., Институт за српски
језик САНУ, Монографија 25, Београд, 2016.
4 Шире: В. Јовановић, стр. 174
5 Шире: Митар Ковач: Извештај о командној надлежности генерала Ратка Младића
у рату у Босни и Херцеговини (1992. – 1995. војна експертиз 3
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Старешине муслиманске и хрватске националности у Босни и
Херцеговини напустили су ЈНА и сврстали се у редове њихове
паравојске док нису формиране националне војске. Било је Муслимана
старешина и у Војсци Републике Српске.
Војна област која је покривала Босну и Херцеговину пре рата је 2.
војна област. Пред сам рат престала је да функционише по правилима
војне области (сарадња са територијалном одбраном, са цивилним
друштвом, контрола територије) и почела да делује као армијска војна
формација. Формацијска места у команди ове области била су попуњена
старешинама пореклом из Србије, Црне Горе, БиХ и Македоније.
Муслиманска власт је позвала своје официре да напусте све јединице
ЈНА, па према томе и јединице и команде из 2. војне области.
Са искуством борбе који преносе из Словеније и Хрватске
старешинама није било тешко да уочавају све елементе политичке кризе
у Босни и Херцеговини који воде у ратне сукобе. С таквом проценом
били су кооперативни са политичким руководиоцима Муслимана
настојећи да спрече сукобе и одрже јединство Армије. Командант
генерал Кукањац настојао је да се понаша неутрално, а следио је
инструкције из Савезног секретаријата за народну одбрану и
Генералштаба ЈНА.
Од команде 2. војне области није настала команда Војске Републике
Српске (ВРС). На главне дужности Главног штаба ВРС дошли су и
постављени: Ратко Младић и Здравко Толимир из Книна; Манојло
Миловановић из Штипа (Македонија); Милан Гверо, Ђорђе Ђукић и
Мићо Грубор из Београда (Србија) Стеван Томић из Словеније, Јово
Марић из Задра. Сви су они Срби из Босне и Херцеговине. Истине ради
Председништво СФРЈ је 25. априла 1992. године као надлежни орган
поставило генерал-мајора Ратка Младића за начелника штаба 2. војне
области у коју су истом наредбом постављени генерал-мајор Милан
Гверо, генерал-мајор Ђорђе Ђукић и пуковник Здравко Толимир.
Повлачењем Југословенке народне армије и савремене војне опреме
отежало је формирање и припрему Сарајевско-романијског корпуса,
Источно-босанског корпуса и Дринског корпуса. Због близине Србије и
многе професионалне стручне старешине прешле су у Савезну
Републику Југославију. Последице су се осећале током целог рата.
У Требињу 1992. године одржан састанак војног руководства ЈНА.
Заузет је став: Тражити старешине Србе рођене на простору БиХ. Они
који су других народности не доводити ради заштите тајности, а и њих
самих. Старешине које прихвате пут у Српску Републику БиХ третирати
као у ЈНА, а који не прихвате одузети чин на суду части и као борце
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упутити на фронт. Привремено обуставити повлачење старешина који су
држављани СРЈ док не дођу замене.
Генерал Манојло Миловановић је тврдио да је децембра 1993. године
договорено на нивоу Лилић-Караџић, а разрађено у војскама да се
унапређење у чин не условљава са нивоом школовања јер је рат најбоља
школа о чему је говорио и генерал Ратко Младић.
Школовање на високим војним школама после рата било је више
добровољно него обавезно. У неке класе Школе националне одбране
ишли су официри који су већ раније били унапређени у чин генерала.
Због учешћа у борбеним дејствима нису полагали пријемне испите, а
у школу су могли ићи и они који су по годинама престарели. Овакви
критеријуми важили су само три године.
За више школовање у Бањалуци предвидели наставничку гарнитуру:
Нишић Станко, Милетић Радивоје, Скочајић Милутин, Гверо Милан,
Толимир Здравко, Шкрбић Петар, Ђукић Ђорђе, Грубач Радован, Попара
Недељко. Са оваквим наставничким кадром могли смо школовати бар
неколико класа Школе националне одбране. Школа није формирана.
НАПАДИ НА СТАРЕШИНЕ
Крње Председништво Босне и Херцеговине, председавајући Алија
Изетбеговић, наређује 4. априла 1992. године да „Зелене беретке“
нападну на старешине и војнике ЈНА, на њихове породице и да им
отимају опрему. Старешине су биле изложене одговарајућем страху и
фрустрацијама јер су морали да брину за своје војнике и за своје
породице више него за себе лично.
Нападе на касарне и колоне ЈНА у БиХ су изводиле муслиманске и
хрватске снаге. Напади на колону 2. војне области у Добровољачкој
улици у Сарајеву и на колону бившег 17. корпуса у Тузли, уследила је
вишемесечна блокада и напади на касарне Маршал Тито, Виктор Бубањ
и Јусуф Џонлић у Сарајеву, на касарну Бусовача, полигон Пазарић. У
вези тих активности постоји и наређење Министра одбране РБиХ о
нападима на објекте и колоне ЈНА. Где је овде српска национална
фракција? Није ли у питању принцип: Срби су криви, а ако их не можеш
саме окривити, онда их стави у исту раван са другим странама.6
Сведок Манојло Миловановић у сведочењу 29.5.2007. године говори
о једном од таквих напада.7 Он каже да се команда 2. армије повлачила у
Ковачевић Видосав, Експертиза у предмету ИТ-05-88-ПТ, Тема: Милан Гверо, с 52
Prevod svedočenja generala Milovanović Manojla, 29.05.2007. str. 3 (12150)
..\dokumenti\svedok mane 10.29.05.2007.doc
6
7
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журби јер је била нападанута. О нападу на команду 2. армије постоји
одређен видео снимак.8
Управо су старешине допринеле, заједно са својом војском, да
амерички министар одбране Вилијам Пери изјави 13. фебруара 1995.
„Муслимани су изгубили рат“. Представник УНПРОФОР- а у исто време
у Уједињеним нацијама тражио да се Муслиманима помогне да би под
повољним условима прихватили капитулацију.
У току рата све старешине су биле изложене огромним напорима.
Младић је говорио „ничији патриотизам се не проверава него
патриотизам официра“. Укидање плата старешинама 1994-1995, блокада
верификације унапређења, прекид школовања, заустављање премештаја
у ВЈ и ВРС и обрнуто била је провера тог патриотизма. Родољубље
осталих се не проверава. Вукли су старешине од Словеније. Генерал
Младић мисли да смо сами криви што смо то дозволили.
Младић Ратко је био превише популаран у народу. Многи
политичари су хтели да га направе губитником, чак и по цену да изгубе
и људе и државу. Познато је да таква бескрупулозност постоји од
давнина и да је неуништива. Спремни су били да користе било каква
средства да га учине губитником. Једноставно не желе да постоји нови
Живојин Мишић. Заправо желе да га униште јер он већ постоји као јунак
у српском народу и то се никаквим мјерама не може промјенити.9
Ишао сам 11. октобра 1994. године у Генералштаб ВЈ. Ходао по
просторијама без резултата. Сви су били спремни за сарадњу, али
неефикасни. Чудим се сам себи где сам ишао, а заправо знам колико и
шта могу. Тотална бирократска блокада која се у овом случају правда
„стицајем околности“. Слично је било и у Министарству одбране СР
Југославије.
Повећан је био број захтева за прелазак у ВЈ од официра виших
чинова, потпуковника и пуковника, од подофицира заставника 1. класе.
Генерал Младић је знао и ценио огроман посао персоналаца али се
љутио због неефикасности и немогућности да се решавају тешка
статусна, социјална, материјална и персонална питања због блокаде и
недостатка старешина.
8 Шире: Павловић Милорад, Поповић Новак, Сецесија у режији великих сила,
Институт за политичке студије, Београд, 1996.
9 У току рата, неколико пута су покушали да смене Ратка Младића. Након што је
смењен генерал Ратко Младић са дужности команданта Главног штаба (1996), са њим је
заједно стављено неколико генерала на располагање. Они су изразили жељу да о свом
статусу разговарају са начелником Генералштаба Војске Југославије. Након неколико
година, статус им је решен пензионисањем у зависности од година старости и година
пензионог стажа. Релативно млади и борбено искусни генерали су пензионисани. Нико
се није интересовао за њихово искуство.
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Припремљен је био аналитички текст за Народну скупштину
Републике Српске о статусним питањима припадника Војске Републике
Српске. У Главном штабу је оцењен као добар аналитички материјал.
Остало је добро слово на папиру.
Записао сам у свој рачунар 1995. године:
„Део професионалних лица ВРС доведени су у незавидну позицију, не
својом кривицом нити својим радом. Војска Југославије их је одбацила,
ова држава (Република Српска, прим. П.Ш.) их није прихватила. У
историји ратовања то се још није десило ниједној војсци, а камоли
српској. Из такве позиције руше се морални темељи будуће војске, те
позиција ове и других категорија старешина ВРС има не само тренутне
последице него дугорочне и далекосежне. Огледају се у томе што ће
српски народ, гледајући како се ради са официрима и подофицирима
омрзнути тај позив. Неће ни Србија имати много кандидата за тај
позив уколико сама не увиди шта се сада чини са људима који у раду
улажу оно што им је највредније, своје породице и своје животе. А за
узврат шта добијају?
Српски генерали имају мању плату од чистачица по
министарствима. Поређење је илустративно и разочаравајуће због чега
га користимо. У противном ту категорију лица не би у овом материјалу
који третира статус свих припадника Војске не би ни помињали, јер се
не ради само о њиховом статусу.“
Већина генерала ВРС и Војске Југославије изведена је пред Хашки
трибунал и друге судове и то је био завршни прецизан ударац у мету која
се зове демотивација.
Што се тиче погибија, светски просек, у рату гине 8% старешина од
укупног броја војних губитака, док је у Војсци Републике Српске 32%
укупних губитака чиниле старешине. Деловали су личним примером, а
као да су хтели правдати пред екстремистима своје припадање
„пропалој“ ЈНА и „изгубљеној држави“ пред којом су положили заклетву
и показати да нису „комуњаре“.
САСТАВ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Војску Републике Српске (ВРС) сачињавали су војници и старешине
који су пре рата живели у Босни и Херцеговини.
Војска Републике Српске формирана је као Војска Српске Републике
Босне и Херцеговине након повлачења бивше ЈНА са територије
некадашње Босне и Херцеговине. Закон на основу којег је формирана
Војска је компилација закона из бивше СФРЈ где је Савезни Секретаријат
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имао одлучујућу улогу у политици одбране, развоју и уређивању Војске.
Годинама таква компилација није у свему одговарала стварности у којој
је Војска Републике Српске водила борбу и уједно се формирала и
дограђивала. Наиме, није Министарство одбране РС имало такву улогу
у стварности каква му је била одређена у Закону. Главни Штаб ВРС имао
је одлучујућу улогу у вођењу оружане борбе а тиме и у командовању и
руковођењу Војском. Али, та двојност између одредби закона и
стварности у којој су се морала доносити брза решење имала је
импликација и на односе између Министарства одбране и Главног
штаба Војске што је изискивало неблаговремено извршавање
задатака и тиме имало непосредног утицаја и на дисциплину.
Министарство одбране Републике Српске није имало кадрове који би
реализовало законске надлежности овог ресорног органа Владе.
Неке старешине српске националности на распореду у јединицама
ЈНА у БиХ нису пристали да се заједно са осталима повуку из БиХ у СР
Југославију, а известан број старешина Војске Југославије српске
националности рођених у БиХ се одазвао на позив српских политичких
и војних власти РС и ступио у редове ВРС. 10
У Војсци Југославије било је око 2000 официра који се нису одазвали
позиву да оду у ВРС и поред честих убеђивања и молби, препорука. Нико
није сносио последице због тога иако је било и законских запрећивања,
попут „одузећемо им чин и наоружати за прву борбену линију у улози
обичног борца“. Мени није познат ниједан такав случај.
ВРС је народна војска са елементима стајаће војске. На нижим
нивоима командовања је имала милицијски тип војне организације.
Концепција је била дефанзивна, јер није претендовала на целу
територију БиХ, војнички није хтела да порази противника иако је имала
моћ да то оствари све до 1994. године.
Старешине различитих војностручних, и моралних вредности су
имали положаје командира, команданта или штапских официра у војној
структури одређене формацијом.
У Војсци РС старешине су своје дужности извршавале у дијапазону
од строге обавезности до широке произвољности. Постојао је сталан
сукоб између жељеног и дозвољеног понашања. Тај сукоб могао је да се
реши једино кроз систем командовања.11
10 Ковач, Митар, Извештај о командној надлежности генерала Ратка Младића у рату
у Босни и Херцеговини (1992. – 1995.) - војна експертиза, 2013, стр. 50
11 Антић, Бошко, контраадмирал: Зворничка пешадијска бригада у операцијама
“Криваја-95” и “Ступчаница-95” - војна експертиза, стр. 29.
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„Командовање
су
омогућили:
професионалне
старешине
Југословенске народне армије, оспособљене за одговарајућа
формацијска места, старешине из резервног састава, школовани у
школама Југословенске народне армије за резервне старешине12,
старешине који су стекли одређени чин из редова војника постављањем
на одређена формацијска места официра или подофицира, старешине
које су стекли чин школовањем на разним курсевима током рата у
организацији Војске Републике Српске и старешине које су завршиле
једногодишње школовање током рата у школама Војске Републике
Српске. Војностручна оспособљеност набројаних група старешина била
је веома различита.“13
Дакле, ВРС је попуњавана људством сталног и резервног састава.
Стални састав сачињавали су официри, подофицири, војници по
уговору, војници на одслужењу војног рока, питомци војних школа и
радници у војсци. Резервни састав сачињавали су војни обвезници
(војници, подофицири и официри). За старешине се водио досије
персоналних података: лични подаци и образовање; кретање у служби –
унапређења, дужности у служби, додељена одликовања и признања,
учешће у рату, престанак службе, подаци о породици и здрављу.
Удео сталног састава у ратним јединицама ВРС (без војника на
одслужењу војног рока и питомаца војних школа) је износио свега око
2%, а резервног састава 98% различитих специјалности (добрим делом
неадекватних) и различитог нивоа оспособљености, старосне доби од 18
до 65 година. Максимално бројно стање ВРС достигнуто је октобра 1995.
године, након проглашења ратног стања 209.000 припадника.
Било је јединица ранга пук-бригада без иједног припадника сталног
(професионалног) састава. Попуна ратних јединица са резервним
саставом била је искључиво на територијалном приципу.
Због честих прекида струје, онемогућено је уношење података у
рачунар за које је пуковник Велибор Јеремић направио добре програме.
Статистички гледано ти подаци нису потпуно прецизни јер су
неблаговремени, али могу дати податке за општу представу о стању и
кретању старешинског кадра (наравно и војничког састава). И поред
потешкоћа, приметили смо да од рачунара има велике користи, те да се
без уложеног рада не могу очекивати добри резултати.
Резервне старешине, су биле изједначене са свим војним обвезницима и
примали су плату по 20 динара. Касније је направљена разлика па је за резервне
старешине повећан износ на 70 динара за официре и 60 динара за подофицире, а за
војне обвезнике на 50 динара. Исплата новчаних накнада, углавном је била нередовна.
13 Антић, Бошко, контраадмирал: Зворничка пешадијска бригада у операцијама
“Криваја-95” и “Ступчаница-95” - војна експертиза, стр. 31
12

88

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Средином 1995. године бројно стање ВРС у целини:
-

Официра ............................................ 1.479
официра по уговору
.............
54
укупно официра ……………..…. 1.533
подофицира
.............................
963
подофицира по уговору .............
138
укупно подофицира
……….
1.101
војника по уговору ................................. 292
Укупно ПВЛ
………………..
2.532
цивилних лица
.............................. 1.688
УКУПНО ------------------------------4.614

-

резервних официра ................
7.556 ..... 44%
резервних подофицира
.............
14.487..... 104%
укупно рез. старешина
………
22.043
војника (в/о)
............................. 184.144..... 77%
УКУПНО ---------------------------

206.187..... 77% 14

Мобилизацијски потенцијал је процењен на 284.000 бораца.
Располагали смо са подацима који су упоређивани са бројем становника.
Око 70.000 бораца, дакле није мобилисано. Власти су приговарали
Војсци да тражи много.
За официре и подофицире школовани су припадници ВРС и током
рата у Центру војних школа „Генерал Рајко Балаћ“. Са њима је склапан
уговор о служби. За 603 таква лица уговор је раскинут 1997. године
Главни штаб је сугерисао да се они приме у професионалну службу у
Војске Републике Српске.
Официри и подофицири из ЦВШ "Рајко Балаћ"
-

Подофицири (подофицирска школа):
1. класа...... 88 (школска 92/93)
2. класа...... 73 (школска 93/94)
3. класа...... 24 (школска 94/95):
УКУПНО

......... 185

Извор: лична евиденција у рачунару вођена током службовања у Главном штабу
ВРС. Сачињена на основу извештаја потчињених јединица (корпуса и ВиПВО).
14
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-

Официри (официрска школа):
1. класа........ 96 (школска 93/94)
2. класа........ 47 (школска 94/95):
Укупно до 1995. године:

-

подофицира............ 161
официра.................... 96
УКУПНО

….... 257

На школовању:
-

подофицира
официра

......... 24
......... 47

УКУПНО

…….. 77

У 1995. години…… 334
Лица која су упућена на школовање у ЦВШ „Рајко Балаћ“, нису често
унапређивана по критеријима јер су на школовање упућивана лица која
не испуњавају прописане услове. Команде потчињених јединица као
надлежне за покретање предлога за унапређивање често нису поштовале
прописане критеријуме за унапређење у виши чин. Такви предлози нису
прихватани од Колегијума команданта ГШ ВРС јер нису били израз
реалности што је изазивало непотребно незадовољство код појединаца
па и појединих команданата корпуса.
У свим случајевима где није поштована надлежност о покретању
предлога за унапређење, предлози су враћени надлежном команданту,
али то говори о степену познавања прописа и поштовању дисциплине у
надлежностима. Било је и случајева да поједине старешине носе наредни
виши чин чим се покрене предлог о унапређењу, што ствара одређене
дисциплинске и моралне проблеме нарочито када се предлог не
прихвати у Главном штабу.
Поред тога, унапређивања у ВРС нису често на време верификована
на надлежном месту у ВЈ па ни у Министарству одбране РС што је то
изазивало негодовање. Међутим, једна категорија подофицира која је
унапређена у чин официра није била верификована због непостојања
законских могућности. Али није било сметњи да они носе чинове у ВРС.
Сваке године попуњавали смо ВРС са потпоручницима који су
завршили Војну академију. Дочекивали смо их са речима да је то частан
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и мукотрпан посао и одмах слали на фронт. После промоције користили
су годишњи одмор до 1995. године када смо их одмах упутили у
јединице, са великом бојазни од погибије првих дана војне службе.
ОДНОСИ У ВОЈСЦИ
Ословљавање је било регулисано са „господине“ додајући чин.
Односи у Војсци били су уређени уставом, законима о одбрани и о војсци
и Привременим прописима о служби у војсци. Наређење претпостављеног старешине било је услов функционисања војске у рату.
Дејство тог основног услова било је најмање. Пажња је током рата била
окренута борбеним дејствима. Услов за успешност и тим дејствима је
дисциплина. Дисциплина је кључни чинилац понашања војске у
борбеним дејствима, а тиме и у укупном рату. Недисциплина је била јача
од дисциплине. Непоштовање ватре, непотребно трошење муниције,
неконтролисана артиљеријска гађања, пљачкање и неправилно
понашање према ратним заробљеницима били су основни индикатори
недисциплине.
Старешине су наређивале да се без одобрења не отвара ватра. Давали
су упуте да се према прекршиоцима предузму ригорозне мере, смене са
дужности, удаљавање из јединице, укључујући и упућивање на судску и
кривичну одговорност.
Командовање
Кључна функција старешинског кадра је командовање и руковођење.
Носиоци командовања су команданти и команде (штабови).
Командант је главни субјект командовања. »са искључивим правом
доношења одлуке и наредјивања (заповедања) (...)«.15. Штаб се сматра
главним делом команде. Командовоање је инокосна а не колективна
функција, што је обележје војске.
Стратегијски ниво командовања представљала је Врховна команда.
Оперативни ниво ГШ, а оперативно-тактички ниво представљали су
(корпуси и бр.). »Највиши субјект војног руководјења или стратегијског
руководјења (ратоводства) био је председник државе (...)«.16
У тада расположивим правним документима Републике Српске
(Уставу и законима) помиње се појам “командовање” и синтагма
15
16

Митар Ковач и Божидар Форца, Историја рат. Вешт., (период 1920-2000). стр. 145.
Исто. стр. 145-146.
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“руководјење и командовање”. У Уставу РС стоји да “Војском Републике
Српске у миру и рату командује Председник Републике, на основу
Устава и закона”.17 У члану 7. Закона о одбрани стоји да Председник
Републике “руководи и командује Војском у миру и у рату”.
Главни штаб је стручни штабни орган Врховне команде у рату. ГШ
је надлежан за послове и задатке који се односе на:
руковођење и командовање Војском у складу са овлаштењима
и/или наређењима Врховног команданта;
- припрему ВРС за оружану борбу;
- праћење и проучавање снага непријатеља и усклађивање планова
употребе ВРС;
- организовање укупног позадинског обезбеђења Војске;
- праћење, изградњу и одржавање морала Војске;
- обављање управно-правних, организацијско-формацијских,
персоналних и кадровских послова;
- организовање безбедносног обезбеђења Војске;
- реализовање и контролу мат.-финансијског обезбеђења Војске;
- организовање оперативног дежурства, прикупљање информација
и достављање извештаја о стању у Војсци;
- предлагање, предузимање и спровођење мера о изградњи и
употреби Војске у оквиру овлашћења.
ГШ је имао на челу команданта Глабног штаба чије су надлежности
регулисане Законом.18 Сви органи Главног штаба, као и команде
јединица и установа Војске, су били потчињени команданту.
У складу са принципом једностарешинства, командант Главног
штаба је командовао свим командама и јединицама Војске, а преко
тих органа и свим припадницима Војске.
Професионалне старешине на највишем командном нивоу били су
малобројни али довољно стручни кадрови за: оперативне послове,
позадинско обезбеђење, безбедносне и обавештајне послове, морал и
верске послове, организацијско-мобилизацијске и персоналне послове,
финансије и ратно ваздухопловство и против-ваздушну одбрану (у овом
виду ВРС концентрација стручних кадрова, односно старешина налазила
се у самој команди и јединицама овог вида).
-

17 Устав Републике Српске и амандмани (Треће издање), члан 106. став 1, Глас
српски, Бања Лука, 1998. година, стр. 61.
18 Закон о одбрани и Закон о војсци – са коментаром и прилозима, Министарство
одбране Српске Републике Босне и Херцеговине, Сарајево, јуна 1992., чл. 10 стр. 65.
(Закон о Војсци).
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Иако малобројни старешине на главним дужностима су скоро
свакодневно учествовали или на други начин командовали и управљали
борбеним дејствима, иако нису имали на располагању огромну војну
инфраструктуру ЈНА у Босни и Херцеговини која је остала на територији
коју су контролисали Муслимани и Хрвати.
Главни штаб је имао мали број старешина па није могао радити по
тимовима. Одласком дела старешина Главног штаба у јединице,
(појединачно или методом екипних обилазака), које су водиле
интензивна и значајна борбена дејства штаб је остајао само са неколико
старешина углавном оних који су били задужени за техничко
функционисање основног командног места и позадинског командног
места Главног штаба. Кључни недостатак старешинског кадра, ипак, био
је у четама и батаљонима. Схватили су да је одбрана српског народа од
геноцида муслиманско-усташких снага, главни циљ оружане борбе без
које овај задатак не би могао бити реално извршен.19
Старешине ВРС сматрају да нису имали све што је потребно за рат.
Ричард Батлер, експерт Тужилаштва Хашког трибунала међутим сматра
да „Glavni štab VRS-a je stoga najveći dio svojih napora mogao da usmjeri
na uspješno vođenje rata u Bosni.“20
Принцип једностарешинства и субординације није доследно
поштован. Од команди бригада до најнижих командира више је важио
договорни принцип. Командовање није функционисало беспрекорно.21
Повратно деловање са нивоа бригада није било у складу принципима
командовања. Команданти бригада су се борили да задовоље и помире
захтеве виших команди и потребе борбене ситуације, као и захтеве
локалне заједнице. Били су суочени са нестручности властитог кадра и
неспремности војничког састава и нижих старешина да се понашају у
складу са принципима руковођења.22
Анализа борбене говотовости 1992, стр. 8
Батлер, експертиза, стр. 10
Richard J. Butler: Извјештај о командној одговорности у Главном штабу ВРС-а 9.
јуни 2006.
21 Упореди: Антић: 17. лака пешадијска бригада, експертиза, необјављени текст.
22 Стевиловић, пуковник је убијен под непознатим околностима? Припадник бригаде
из ИБК покушао је да у Бараћима у лето 1995. пуца на генерала Јову Марића који им је
наређивао да крену према непријатељу. Заштитио сам га својим телом. На Купресу 24.
априла 1994. пуцали су припадници бригаде на команданта бригаде Божидара Ракића.
Команданта батаљона Милована у 17. кључкој бригади 29. октобра убио борац ВРС зато
што га је командант заустављао да не бежи.
19
20
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„Бригада је организована искључиво на територијалном
принципу - чете и батаљони су формирани искључиво од
војноспособног становништва са подручја одређених месних
заједница. Екстериторијални распоред је био скоро непознат, осим
одређеног броја резервних и активних старешина и неких
војноевиденционих специјалности.
Формација је била прилагођена територијалном распореду
становништва, географском положају, угрожености српских насеља,
материјалним могућностима, наоружању и војним ресурсима.
Персонална попуна је била у складу са бројем резервних старешина,
бројем активних старешина који су се јавили у Војску Републике Српске
и утицајем органа власти општине.“ (Антић)
У Главном штабу је оцењено да је крајем 1992. године успостављено
јединствено командовање у Војсци, да је превазиђени почетни период у
којем је било различитих војски и паравојски. 23
Недостатак професионалног кадра пресудно је утицао на цјеловито
руковођење и командовање. „Професионални официри су били реткост.
То су били обично командант и начелник штаба. Због овакве структуре
старешина на појединим нивоима командовања долазило је до низа
проблема у командовању на скоро свим нивоима. Главни штаб и команде
корпуса су деловали у складу са основним принципима руковођења и
командовања и очекивали су такво деловање и на нижим нивоима.
Међутим, повратно деловање са нивоа бригада није било у складу са
тим принципима. Команданти бригада су се борили да задовоље и
помире захтеве виших команди и потребе борбене ситуације, као и
захтеве локалне заједнице. Били су суочени са нестручности властитог
кадра и неспремности војничког састава и нижих старешина да се
понашају у складу са принципима руковођења као друштвеног односа и
руковођења као процеса рада старешина и команди24.“
„Принципи једностарешинства и субординације су функционисали
на нивоу Главног штаба и на нивоу команди корпуса, делимично на нивоу
команди бригада. На нижим нивоима командовања била су присутна
честа одступања од наведених принципа. Добијена наређења и задаци
су филтрирани кроз призму личних нахођења старешина на које су се
односила та наређења и кроз призму прихватљивости тих наређења од
Анализа, стр. 8
Познат је пример да је у Рудом (град јужно од Вишеграда, око 60 километара)
убијен командант бригаде Војске Републике Српске потпуковник Радивоје Вучковић,
који је покушао да успостави ред у бригади у складу са "Правилом бригада". Њега су
убили његови војници. То је било у октобру 1992. године.
23
24

94

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

стране војника. Сваки задатак је био под снажним утицајем локалне
заједнице, односно њене власти. Уколико би неко наређење било
тренутно неповољно по локалну средину из које долази јединица, та
наређења су тешко извршавана (напр: када је требало јединицу
покренути изван њеног места лоцирања).“25
„Утицај локалних политичких руководстава на избор командног
кадра био је велик. Идеолошка блискост са руководећом Српском
демократском странком била је од великог утицаја на избор и
постављење појединаца на одредјена командна места...“26
„Локални политичари су често доводили "паравојне" формације
супростављајући их професионалним старешинама, бившим
припадницима Југословенске народне армије, желећи да покажу да су
неспособни да командују, јер су били официри у време, бившег,
комунистичког режима. Због свега овога, врло често је долазило до
смена команданата бригада. Тако се нпр. у Зворничкој бригади
променило седам команданата, почев од команданта територијалне
одбране до команданта бригаде и вршилаца дужности. Број промена на
нивоу командира чета и водова и команданата батаљона не може се ни
набројати. С обзиром да су материјалне и животне ресурсе бригаде
црпиле са подручја општина, биле су у великој зависности од милости
општинских моћника. Команданти који су настојали бригаде
осамосталити у смислу војне организације и командовања у складу са
основним принципима долазили су врло често у сукоб са општинским
лидерима. Они су тај сукоб пројектовали и на више нивое војног и
политичког деловања.“27
Основна обележја командног односа у Војске Републике Српске су:
(1) моћ и право одлучивања на нивоу Војске Репубике Српске били су
централизовани у једном лицу (команданту Главног штаба); (2)
командни однос није омогућавао проток политике врховног команданта
када он користи Војску као средство остваривања државног
интереса28; (3) у хијерхархијском повезивању свих нивоа командовања
није била увек обезбеђена непосредна одговорност командном лицу
вишег нивоа командовања; (4) командовање јединицама на појединим
Антић: 17. лпбр стр.25.
Шире: Антић: 17. лпбр, стр. 23-24
27 Антић, 17. стр. 26
28 Често долази до неразумевања између Врховног команданта и команданта Главног
штаба и Врховног команданта и помоћника команданта Главног штаба
25
26
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нивоима било је под снажним утицајем локалних органа власти; (5)
ауоритативност језика командовања није била посебно изражена,
посебно на нижим нивоима командовања, јер право претпостављеног
на лично доношење одлука није увек завршавало обавезношћу извршења
тих одлука од стране потчињених.„29
Старешинске дужности у ланцу командовања: командир је
формацијска дужност до нивоа чете-батерије; командант од нивоа
батаљона-дивизиона на више до Главног штаба.
„Велики број старешина који су напрасно постали командири и
команданти нису ни познавали принципе руковођења и командовања, па
нису знали да ли одступају од њих или не. Они су градили властити
систем руковођења и командовања који је био у уској вези са њиховим
стручним и људским квалитетима и који се темељио на условима
животног деловања.“30
Појединачне оперативне, управне и руководеће дужности обављао је
велики број старешина у ВРС. На пример у ваздухопловству и
противваздушној одбрани: пилоти, оператори, послужиоци и сл. Сви су
били у ланцу командовања иако су своје дужности у смислу вештина
обављали самостално. Њихове улоге у војној структури, као и осталих
старешина биле су дефинисане формацијом а рад на дужности разрађен
правилима или интерним упутствима. Стварно понашање се
разликовало и од формацијског места и упутстава, што је наметнуо рат
и свакодневна борбена дејства којима су поједине формације биле
различито изложене.
Улоге су се извршавале у распону од строге обавезности до широке
произвољности. Дужи период долазило је до изражаја понашање које је
резултат жеље и појединачног избора. Радикални делови Српске
демократске странке (СДС) омаловажавали су старешине као
„комунисте“ образлажући своје ставове неутралним ставом руководства
ЈНА у почетним фазама борбених сукоба у БиХ. С тог становишта
организована је и побуна септембра 1993. у Бањалуци.
Лично сам се уверио и у послератне приче радикалиста из СДС-a о
томе како смо ми старешине иако смо учествовали у борбеним
дејствима, они људи који су код Тита имали све, одмаралишта, станове,
кредите. Након рата, када су наставили да у миру владају Републиком
Српском, све су учинили да понизе и омаловаже, нарочито старешине
Главног штаба ВРС. Захваљујући управо старешинама Главног штаба
29
30
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ВРС сачуван је професионални кадар, извршени сви задаци у одбрани
српског народа и очувана Република Српска. Власт је била спремна да
се одрекне професионалног старешинског кадра и да сама уз помоћ
„незналица“ организује мирнодопску војску на тај начин да је укине, што
јој је и успело 2005. године.
Структура старешинског кадра је разнородна и она је утицаја на
руковођење и командовање. Стручна оспособљеност је била различита,
углавном је стечена у ЈНА. Део официра и подофицира добили смо и у
току рата школовањем у одговарајућим школама. Њихово прво искуство
је било ратничко, борбено искуство. На почетку своје војничке каријере
неки су изгубили живот.
ЗАКЉУЧАК
Страдао је српски народ у Хрватској и у Босни и Херцеговини.
Страдали су и старешине ЈНА и њихове породице који су били на служби
у тим републикама рачунајући ту и Словенију где су њихова страдања и
почела. Изгубили су станове, другу имовину скоро да нису ни имали,
смештај па су сместили породице у војним касарнама и онда поново
отишли на ратишта. Такве старешине су највећи страдалници.
Старешине су у овој научној сесији тема. Да није било војника, не би
било ни старешина и обрнуто. Статусна питања бораца ВРС била су
централна и главна питања, уједно и најтежа и тешко решива.
Американци придају велику важност личном саставу. То је поучно за
сваку војску. Све војске наравно немају исте могућности да реализују
добре идеје и одговарајуће планове.
У ВРС доста их је тражило да не буду борци. Да их ослободимо
Војске тражили су студенти, милиција, поштари, бирократски
службеници који нису завршили ни четврти разред нити су га икад
намеравали завршити, разни специјалци и сл.
Захтеви Главног штаба према држави да се решавају акутни
проблеми бораца оцењивани су као „мегаломански задаци“. Младић је
имао обичај да каже: „ако нема у Закону измисли услове“. Тражи, нађи,
реши били су скоро немогући захтеви. И било је тешко.
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ВАЗДУХОПЛОВСТВО И ПРОТИВВАЗДУШНА
ОДБРАНА У ОДБРАМБЕНОМ РАТУ
Ђуро Бероња, генерал мајор
Апстракт: Ваздухопловство и противваздушна одбрана (ВиПВО) Војске Републике
Српсске (ВРС), као вид војске, настало је у почетном периоду рата на просторима бивше
Босне и Херцеговине (БиХ), а развијало се и извршавало намјенске задатке током читавог
рата. У оружаној борби српског народа за слободу и заједнички живот са осталим делом
српског народа на просторима СФРЈ, извршавањем наменских задатака, дало је пуни
допринос одбрами.
ВиПВО је основном улогом да борбом оствари максимални степен превласти у ВаП
РС и на њеним прилазима те обезбеди повољне услове за дејство снага КоВ и других
структура друштва и истовремено да својим дејствима ватреним дејствима из ваздуха
ојача снаге КоВ у извршавању њихових задатака.
Кључне речи: Ваздухопловство, противваздушна подбрана, ваздушно осматрање
и јављање, ракетне јединице, ваздухоплови

УВОД
Иако је још у почетном периоду рата, 1992. године, доношењем
Резолуције о забрани летења изнад БиХ од стране Савјета Безбједности
УН-а (СБУН), уперене пре свега против ВиВО ВРС, јер АБиХ и ХВО
нису ни имали чиме да лете, а почетком 1993. године, под
покровитељством УН и применом силе од НАТО, ВиПВО ВРС није
прекидало са извршавањем наменских задатака.
Успешно извршавање задатака ВиПВО, у изразито неповољним
борбеним условима, од 1993. године до завршетка рата 1995. године,
када је непријатељ већ био остварио превласт у ваздушном простору
(ВаП) БиХ, ВиПВО је значајно допринело успешном вођењу оружане
борбе (ОБ). РС ( Републике Српске) и РСК (Републике Српске Крајине.
Изналажењем нових начина извршења борбених задатака основних
родова ВиПВО, (авијације и АРЈ ПВО) је успјело и супериорном
непријатељу наносити губитке.
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УСЛОВИ ФОРМИРАЊА, РАЗВОЈА И УПОТРЕБЕ ВиПВО ВРС
ВиПВО је основном улогом да борбом
оствари максимални степен превласти у ВаП
РС и на њеним прилазима те обезбеди повољне
услове за дејство снага КоВ и других
структура друштва и истовремено да својим
дејствима ватреним дејствима из ваздуха ојача
снаге КоВ у извршавању њихових задатака.
ВиПВО је формирано од делова РВиПВО
ЈНА, који су, углавном, у повлачењу са
простора република Хрватске и Словеније,
остављени на просторима БиХ, под српском
контролом. Услови формирања, развоја и
употребе ВиПВО у периоду 1992. - 1995. године су били изузетно
сложени и то прије свега борбени, кадровски и материјални.
Борбени услови
Борбени услови у којима је ВиПВО извршавало своје наменске
задатке у току рата су били променљиви, од релативно повољних у
почетном периоду рата 1992. године, преко сложених, завођењем
ограничења од стране НАТО-а, до сасвим неповољних, отвореним
сврставањем снага НАТО на страну непријатеља у извршавања борбених
дејстава против ВРС па и против ВиПВО. Снаге ВиПВО су тежишно,
биле груписане у западном делу БиХ, сем једне 1.ч и 4. ч ВОЈИН, које
су биле на Јахорини и у рејону Невесиња.
ВиПВО ВРС је у рат ушло са готовим снагама и то:
У систему ПВО
ПРЕГЛЕД ЈЕДИНИЦА И ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОЈИН
R. br

J E DINIC A

Osnovna

1. čVOJIN
JAHORINA

RRS
S-654
S-613
S-5013
S-5014B
S-654
S-613
S-654
S-613
TPS-63
S-605
TRP

1.

2.

2. čVOJIN
PLJEŠEVICA

3.

3. čVOJIN
KOZARA
4. čVOJIN
NEVESINJE

4.
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51. бВОЈИН (батаљон за ваздушно осматрање, јављање и навођење),
који је у свом саставу имао 4 ч ВОЈИН, од којих три на предратним
положајима и у раду, а једна у фази поседања радарског положаја и
припреми за рад;
155. рп ПВО (ракетним пук ПВО) са основним ракетним системом
„ВОЛХОВ“, који није имао ни изабране ни уређене ватрене положаје;
474. лард ПВО (лаки артиљеријскоракетни дивизион) у саставу 474.
вб (ваздухопловне базе), са поседнутим ватреним положајима у ПВО
аеродрома Александровац и аеродрома Залужани,
ПРЕГЛЕД СТАЊА РЈ ПВО
R.
Br.

1.

J E D I N I C A
DIVIZION
PUK
BATERIJA
rtd
1. rd PVO
155. rp
PVO
2. rd PVO

RAKETNI
SISTEM

VOLHOV

4. rd PVO
1.lab PVO

474. larp
PVO

2. lab PVO
3. lab PVO
2. lab PVO
1. lab PVO

PAT 20/3

4. lab PVO
lprb PVO

PAT 20/3

PAT 40 L-70
PAT 40 L-70

VATRENI
POLOŽAJ
Čelinac
U borbenom položaju na a.
Aleksandrovac
U borbenom položaju u s. Savići
U borbenom položaju na a. Zalužani
U borbenom položaju
32 pat 20/3

na A. Mahovljani
11 PAT
L-70
U borbenom

2.
položaju
na A. Zalužani

8 LM
S-2M

У систему ваздухопловне подршке располагало се:
238. лбае (ловачкобомбардерском авијацијском ескадрилом),
наоружана са авионима типа Ј-22 (ОРАО), Н-62 (СУПЕР ГАЛЕБ и Ј-21
(ЈАСТРЕБ), са аеродромом базирања Маховљани,
111. хп (хеликоптерским пуком), наоружан са хеликоптерима ХТ-40
(Ми-8), ХН-42/45 и Но-42/45 (ГАЗЕЛА).
У почетном периоду рата до 09.10.1992. године до доношења
Резолуције број 761 о забрани летења у ВаП БиХ, ВиПВО је извршавало
своје наменске задатке само са снагама ВОЈИН и ваздухопловним
снагама. Наследило је, од ЈНА, потпуну превласт у ВаП, коју је
одржавало до преузимања исте од стране ваздухопловних снага НАТО,
а у складу са донетним и прихваћеним резолуцијама.
Систем ВОЈИН је имао могућности да открива и прати циљеве у
ваздушном простору на целокупном ратишту и на његовим прилазима.
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ПРЕГЛЕД ВАЗДУХОПЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
R.
br.

J E D I N I C A

TIP
VAZDUHOPLOVA

1.

238. lbae
Aerodrom
ALEKSANDROVAC

J-22
NJ-22
N-62
J-21
NJ-21

2.

U K U P N O авиона
111. hp
Helidrom
ZALUŽANI
UKUPNO хеликоптера
UKUPNO ваздухоплова

HT-40
Ho42/45
Hn-42/45

BROJ
VAZDUHO
PLOVA
11
2
1
7
2
23
12
7
9
28
51

Електронским дејствима, од стране снага НАТО, могућности система
су знатно умањиване.
Радом ситема ВОЈИН ВиПВО, ВРС и ЦОиО (центри за осматрање и
обавештавање) били су обезбјеђени са потпуним информацијама о стању
у ВаП РС и на њеним прилазима.
Артиљеријско ракетне јединице ПВО (АРЈ ПВО), у току 1992.
године, сем једног ракетног дивизина „ВОЛХОВ“ и лард-а, практично
нису ни поседале ватрене положаје, јер за то није ни постојала стварна
потреба. Утоку 1993. године и на даље, АРЈ ПВО су јачале и њихове
ватрене, просторне и маневарске могућности су нагло расле, што је
налагала и ситуација у ВаП, јер су ваздухопловне снаге НАТО постале
присутне у ВаП РС и целе БиХ. Формирају се рдПВО система
"ВОЛХОВ" и ракетне батерије (рб) система КУБ-М те јачају јединице
наоружане са лпрс ПВО (лаким преносним ракетним системом).
ВАЗДУХОПЛВСТВО И ПРОТИВВАЗДУШНА ОДБРАНА
НЕПРИЈАТЕЉА
Ваздухопловство и противваздушна одбрана непријатеља су чиниле
ваздухопловне снаге и снаге ПВО АБиХ, ХВО, ХРЗиПЗО и
ваздухопловне снаге НАТО. АБиХ практично није имало ваздухопловних снага, сем нешто транспортних хеликоптера и авиона, а од снага
ПВО располагало је са малобројним лпрс ПВО и лај ПВО, које није
могао адекватно искористити.
Хеликоптери типа Ми-8 су кориштени за транспорт материјалних
средстава и људства тежишно у ВаП изнад територије под сопственом
контролом и за превожења у и из заштићених зона Горажде, Сребреница,
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Жепа и Цазинска Крајина. У почетном периоду рата тежиште је било
изражено на превожењима на релацији Загреб - Цазин, а касније је
повећан интензитет Битно је нагласити, да су превожења са
хеликоптерима, тежишно вршили ноћу и у СМУ (сложениим
метеоролошким условима), што указује да су располагали са, одлично,
обученим посадама и савременом навигацијском опремом.
Са транспортним авионом типа АН - 2, такође су у почетном периоду
рата вршили превожења на релацији Загреб - Цазин и обратно и то дању
и у ПМУ (повољним метеоролошким условима).
Хрватско ратно зракопловство и протузрачна обрана (ХРЗИПЗО)
ХРЗиПЗО је имало, почетком рата у БиХ, само 3 авиона типа МиГ21, до којих су дошли пребезима из ЈНА, које нису могли адекватно
искористити. Постепено су набављали авионне типа МиГ-21,
хеликоптере типа Ми-24, и Ми-8, па и остале типове летелица.
Извршавали су обуку пилота у Мађарској, да би почетак операције
„Олуја”, у августу 1995. године, дочекали са: борбених авиона 36 МиГ21, транспортних авиона 4 АН-26 и 21 АН-2, хеликоптера борбених 18
Ми-24, транспортних хеликоптера 22 Ми-8 и 4АБ-212, што су за наше
појмове у то време буиле респектабилне снаге.
Ваздухопловне снаге НАТО
Основни непријатељ из ВаП, ВРС, након доношења Резолуције 761,
биле су снаге НАТО пакта. Одпочињањем дотура хуманитарне помоћи
на аеродром Сарајево па до краја рата у ВаП БиХ снаге НАТО су
извршиле следеће ваздухопловне операције: дотур хуманитарне помоћи,
операција падобран, операција, заштите зона безбједности, операција
одлучна сила.
КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Одласком ЈНА са простора БиХ, ВРС па и јединице ВиПВО су остале
непопуњене са старешинама и војницима одређених ВЕС-ти
(војноевиденционих специјалности). Мобилизацијом се није могла
извршити адекватна попуна људством, јер на просторима са којих се
попуна могла вршити није било резервног састава са војноевиденционим
специјалностима (ВЕС-ти). Такво стање је налагало да се, што је могуће
пре, изврши обука људства одређених занимања за одређене ВЕС.
Попуна са пилотима је углавном вршена редовним школовањем у ВЈ
(Војсци Југославије). Бројно стање кадрова ракетне специјалности
поправљано је избором одређеног броја радника ваздухопловног
ремонтног завода (ВЗ) „КОСМОС“ и њиховом дообуком.
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Попуњеност ВиПВО ВРС је била промељива због промена
формације од једне до друге године. Код попуне са људством критичних
специјалности промене су најзначајније код пилота, јер су губици ове
специјалности међу официрима и подофицирима били највећи, а извори
попуне су били веома скромни.
Летачки кадар се није могао школовати у оквиру ВиПВО ВРС, већ је
исти школован у ВЈ.
Попуна људством је у просеку била са 315 официра, 518 подофицира,
2.932 војника, односно укупна са 3.765 припадника.
МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ
Током читавог рата, у односу на све друге услове, материјални
услови су били највећи ограничавајући фактор употребе ВиПВО.
Тежиште је на оне материјалне факторе који су имали непосредни утицај
на употребу основних борбених система ВиПВО ВРС, а то су:
- врста и количина основних борбених средстава
- инфраструктура за употребу основних борбених система
- убојна средства за борбене системе
- енергенати за употребу основних борбених система
Врста и количина основних борбених система
Основни борбени системи ВиПВО ВРС су ваздухоплови, АРС
(артиљеријско ракетна средства) ПВО и РРС (радарско рачунарска
средства).
ВАЗДУХОПЛОВИ
Ваздухоплови обухватају авионе и хеликоптере, које је ВиПВО
имало на употреби у току рата. Све борбене авионе и све хеликоптере је
наследило од ЈНА.
Из пописа, од аероклубова Приједор и Бањалука, ВиПВО је имало на
употреби 16 авиона разних типова, углавном спортских. Исти су узети
из пописа, ради тога да се сачувају од евентуалних отуђења и
злоупотреба, а затим и за обуку. У зимском периоду 1992/1993. године
из непознатих извора формирана је једна авијацијска јединица
наоружана са непознатим бројем авиона типа Ј-20 и 1 АН-2.
Број расположивих ваздухоплова је, реално, превазилазио
могућности употребе, због малог броја пилота и посада, а у самом
почетку рата и недовољне количине ВУМС (ваздухопловних убојних
материјалних средстава).
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СТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
R.

V A Z D U H O P L O V И

br.

T I P

1

J - 22

2

1992.

UKUPNI
GUBITCI.

Nabavlj
eno

1995

11

5

0

6

NJ - 22

2

1

0

1

3

N - 62

1

0

0

1

4

J - 21

7

5

9

11

2

1

2

3

UKUPNO BORBENIH AVIONA

23

12

11

22

6

16

5

NJ - 21
SPORTSKI AVIONI

16

UKUPNO AVIONA

39

12

11

38

6

HT - 40

12

6

2

8

7

Ho - 42/45

7

4

2

5

8

HN - 45

9

3

6

12

UKUPNO HELIKOPTERA

28

13

10

25

UKUPNOVAZDUHO-PLOVA

39

25

21

63

Базирање ваздухоплова
Борбени авиони су углавном базирали на аеродрому Маховљани,
спортски на аеродрому Залужани и летилишту Приједор и непознат број
авиона на летилишту Братунац. Са аеродрома Маховљани ЛБА није
могла подржавати јединице на фронту према дубровачком залеђу, због
тактичког радијуса авиона као и због тога што није било етапног
аеродрома. Хеликоптери су имали матични хелидром Залужани, а током
рата су базирали непосредно у рејонима употребе.
Након забране летење у ВаП Босне и Херцеговине, извршено је
пребазирање дела авиона на аеродрома Удбина Базирање на два
аеродрома је усложило ваздухопловнотехничко обезбеђење, али је
омогућило минимум летачке обуке.
РАКЕТНА СРЕДСТВА
Преостали ракетни системи од ЈНА средњег и великок домета били
су бројно толики да су обезбеђивали формирање 4 ракетана дивизиона
(рд) ракетног система (РС) “ВОЛХОВ" и на ремонту у ВРЗ „Космос" за
2 ракетне батерије (рб) ПВО „КУБ-М".
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Обзиром да је НАТО претио дејствима из ВаП по снагама ВРС и
објектима на територији РС, борбена ситуација је наложила одлучно
ангажовање целокупног кадра да се сва расположива средства ставе у
функцију. Тако се у току рата успело задејствовати у 155.рбр ПВО 4 рд
ПВО ВОЛХОВ и 1рд ДВИНАи 2 ссрб КУБ-М те 474.лап ПВО у
западном делу РС, те 172. ссрп ПВО О КУБ – М и 2 па батерије ПВО
20/3. Одржавање ових система је било релативно лако, обзиром на
расположиве индустријске и ремонтне капацитете у рејону употребе
система. ВРЗ „Космос" и предузећа „Чајавец" са расположивим
стручним кадрм и резервним деловима успешно одржавали у исправном
стању радарску и ракетну технику.
РАДАРСКО РАЧУНАРСКА СРЕДСТВА
Радарско рачунарска средства су наслеђена од ЈНА, на 3
фортификацијски уређена стационарна радарска положаја и на једном
неуређеном радарском положају. Средства су врлодобро одржавана, за
што је било довољно резервних делова, како у јединици, тако у
складиштима ВРЗ „Космос".
ИНФРАСТРУКТУРА ВИПВО
У Републици Српској су:
Аеродроми:
"А" категорије Маховљани
"Б" категорије Гламоч и Залужани
Летилишта: -Приједор, -Петровац, -Братунац и-Бијељина и
Хелидроми.
Поред наведених, од јесени 1993. године ВиПВО ВРС је имало на
употреби и аеродром "А" категорије Удбина.
ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ ЗА НАВИГАЦИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ЛЕТЕЊА
Расположива земаљска радионавигацијска средства нису
обезбеђивала ни минимум безбедности летења у сложеним
метеоролошким условима (СМУ).
Објекти инфраструктуре у систему ПВО
Јединице ВОЈИН су имале 3 веома добро уређена радарска положаја
са комплетним објектима, инсталацијама и резервним изворима напајња
са елеткричном енергијом, као и са прилазним путевима, а то су:
радарски положај 1. чВОЈИН на Јахорини, радарски положај 2. чВОЈИН
на Пљешевици и, -радарски положај 3. чВОЈИН на Козари.
Објекти инфраструктуре на ватреним положајима АРЈ ПВО
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ВП (ватрени положаји) РЈ ПВО нису били адекватно уређени, али
обзиром на начин употребе РЈ ПВО то није ни било потребно, јер смо
морали непрестално вршити премештање и поседање нових ВПСкладишни објекти
Складишни објекти се могу углавном поделити на објекте за:
погонско гориво и убојна средства и разну опрему, резервне делове и сл.
Складишни објекти за погонско гориво
ВиПВО је наследило од ЈНА једно условно складиште за ГМ-1
(млазно гориво) у с. Сводна. Док је једно складиште за ГМ-1 у
Семизовцу, било читав рат у рукама цивилних власти. На самом
аеродрому Александровац било је једно мало складиште за ГМ-1 чији
капацитет није обезбеђивао интензивније летење дуже од 3 дана са
авијациојом која је базирала на аеродрому.
Обзиром на мали капацитет тог аеродромског складишта, кориштено
је ванаеродромско складиште у с. Сводна и складиште Врбања. За МБ
(моторни бензин) и за Д (дизел гориво) постојећа складишта на
аеродромима Александровац и Залужани су у потпуности задовољили,
не може се рећи потребне већ расположиве количине тих горива.
Складишни објекти за убојна средства
За убојна средства ВиПВО није имало објекте, сем импровизованих
на аеродрому Александровац. Опаснот од дејстава авијације НАТО, нас
је приморала да се изврши дисперзија тих средстава у околини Бањелуке.
За смешај и чување ракета у систему ПВО није било одговарајућих
складишта, па су исте практично чуване на отворенм простору изван
насељених места недалеко од Челинца.
Убојна средства
Убојна средства се могу сврстати у две групе и то: ВУМС и ракете
Против ваздушне одбране.
ВиПВО је располагало са довољним количинама ракета за РС
“ВОЛХОВ". Потрошња истих је била релативно мала, обзиром на
дејства неприајтељеве авијације. Стога су највише утрошене за дејства
по објектима на земљи у оквиру ракетне подршке јединица КоВ.
За ракетни ситем КУБ-М у почетном периоду рата није било ракета,
па се каснило са формирањем (ракетне батерије) рб ПВО КУБ-М. У току
1993. године успеле се из СРЈ набавити прве количине ових ракета и
задејствовати две рб ПВО КУБ-М, а 1994. године још две ракетне
батерије ПВО КУБ-М.
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ФОРМИРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУШНЕ
ОДБРАНЕ ВРС
Команда ВиПВО је бимала задатак да формира јединице ВиПВО од
преосталих јединица РВ и ПВО СФРЈ и уз помоћ јединица ВЈ.
Формирање 51. бВОЈИН иПВО
51. бВОЈИН је формиран од постојећих јединица из састава 51.
БВОЈИН и 58. БВОЈИН бивше ЈНА. Командно место и оперативни
центар (КМ ОЦ) батаљона није прекидао рад, јер је 10. маја 1992.
године након задејствовања ОЦ у Бањој Луци, прекинуо је са радом ОЦ
на аеродрому Бихаћу. чиниле су га га команда 51. БВОЈИН са
потчињеним четама: 1. чВОЈИН Јахорина, 2. чВОЈИН Пљељевица, 3.
чВОЈИН Козара и 4. чВОЈИН Невесиње те
Формирање и развој 155. рп ПВО - 155. рбр ПВО
155. рп ПВО је формиран са основним задатком да борбом врши ПВО
ширег рејона Бањелуке, аеродрома Александровац и Залужани и снага и
обејакта у истима, а у помоћној намени да врши ракетну подршку
јединица КоВ, дејствима по циљевима на земљи. Формиран од
налсеђеног људства и ракетних средстава ЈНА. Средстава је било за 4
рдПВО и за 1 ртд ПВО.
Током рата пук је непрестално дограђивао формацију и вршио
попуну са људством и основним борбеним средствима, а 1993. године,
повећањем опасности од дејства НАТО авијације, преформиран је у 155.
рбр ПВО у чији састав улазе двије две ссрб ПВО РС КУБ-М. У борбеним
дејствима ваздухопловних снага није претрпео значајније губитке, тако
да је своју борбену готовост задржао до самог краја рата.
Формирање и развој 172. ссрп ПВО
172. ссрп ПВО је формиран 1993. године са основним задатком да
борбом врши ПВО ширег рејона ГШ ВРС и седишта државног
руководства РС, односно ширег рејона Хан Пјеска и Пала. Основна
борбена средства су прво издвојена из 474. ларп ПВО и формиане две
лаб ПВО 20//3 мм, а након добијања средстава РС КУБ-М од СРЈ,
формиране су две (средње самох. ракетне батерије) ссрб ПВО КУБ-М.
Јединица је током рата попуњавана са адекватним људством, а
основна борбена средства су остала она почетна. Крај рата је дочекала
борбено способна и са искуствима у (противваздушној борби) ПВБ.
Формирање и развој 474. ларп ПВО
474. ларп ПВО је формиан од 2 лака артиљеријсњкоракетна
дивизиона (лард) ПВО, изузети из састава 474.вб, са основним задатком
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да борбом врши ПВО аеродрома Александровац и Залужани. 474.ларп
ПВО је у свом сатаву имао 2 лаке артиљеријске батерије (лаб) ПВО
наоружане са пат 20/3 и 2 лаб ПВО наоружане са пат Л-40 „БОФОРС“
Пук је задржао формацију основних борбених јединица до краја рата
иако је она дограђивана и са људством адекватније попуњаван. Крај рата
је дочекао без значајнијих губитака са борбеним искуством у ПВБ.
Формирање и развој 92. мабр
92. мабр је формирана са основним задатком да врши ваздухопловну
подршку снага КоВ ВРС, а у помоћној намени са ЛБА и ловачке задатке
у систему ПВО.
Формирана је од преосталих авијацијских јединица из ЈНА и то од
238. лбае која је преформирана у:
- 27. лбае наоружану са авионима типа Ј-22 и
- 28. лбае наоружану са авионима типа Ј-21, те
- 89 мхе (мешовите хеликоптерске ескадриле) формиране од 111. Хп
наоружана хеликоптерима ХТ-40 (Ми-8) , ХН-42/45 и Хо-42/45 (Газела).
Бригада је током рата формацијски дограђивана и то углавном у
јединицама ВТСл и попуњавана адекватним људством. Претрпела је
најзначајне губитке у ваздухопловима и у летачком кадру, који нису
могли бити адекватно зановљени - надокнађени.
Формирање и развој 92. Левн
92. левн (лака ескадрила вишеструке намене) је формирана, јула
1992. године, са основним задатком да врши курирска превожења
рањених и оболелих. Формирана је од авиона из пописа и мобилисаног
људства и то пре свега из аероклубова Приједор и Бањалука.
Формирање 474.вб
474. ваб је преостала борбенопозадинска јединица РВиПВО ЈНА која
је предислоцирана из Словеније на аеродром Маховљани. Њен основни
задатак је био борбено позадинско обезбеђење дејстава јединица
авијације у чему је у потпуности задатак извршила. Ова јединица као
најсложенија тактичка јединица је била, тежишно, носилац борбених
дејстава у проптивпешадијским борбама у зонама К КоВ.
УПОТРЕБА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВАЗДУШНЕ ОДБРАНЕ
ВиПВО ВРС је вид ВРС чија је основна улога да борбом оствари
максималну контролу ВаП РС и тиме створи повољне услове за дејсвтва
снага КоВ и полицијских снага и за свеукупни живот и рад целокупног
друштвеног и привредног система државе. Истовремено, ВиПВО има
109

Ђуро Бероња: ВАЗДУХОПЛОВСТВО И ПВО У ОДБРАМБЕНОМ РАТУ

улогу да својим дејствима ојача снаге КоВ и полицијске снаге у
извршавању њихових задатка.
Улога ВиПВО ВРС је била изразито значајна у почетном и у
завршном периоду рата. У почетном периоду рата, до доношења
Резолуције о забрани летења у ВаП БиХ, када је својим дејствима
одржавало потпуну превласт у ВаП и ојачавало дејства снага КоВ и
полицијских снага на целокупном ратишту БиХ, као и у моралној
подршци тих снага и целокупног Српског народа.
У завршном периоду рата улога је такође била значајна, јер су снаге
ВиПВО, иако са смањеним интензитетом, ватреним дејствима, успешно
подржавале снаге КоВ на најугроженијем делу ратушта, чиме су поред
нанешених губитака непријатељу, пружиле неизмерну ватрену и
моралну подршку цјелокупном српском народу и доказале да се могу
изнаћи начини супроставаљања и јачем непријатељу.
НАМЕНА ВИПВО ВРС
У складу са улогом ВиПВО ВРС је имало двојаку намјену и то:
- противваздушна одбрана територије и главних снага КоВ и
- ваздухопловна подршка снага КоВ и полицијских снага у
извршавању њихових основних задатака.
ПВО територије и главних снага КоВ
Систем ПВО територије и главних снага КоВ обухвата сва
дефанзивна дејства снага ВиПВО која су се изводила у циљу заштите
територије од извиђања и напада из ВаП са тежиштем на заштити
привредних и демографских центара и обејакта важних за вођеђе рата.
Дејства у ПВО територије су имала стратегијски значај и самосталан
карактер, а изводила су се по јединственом плану ГШ ВРС за потребе
снага КоВ и вођење рата у целини. Ове задатке су извршавале јединице
ВОЈИН и АРЈ ПВО.
Општи циљ дејства је био да се током читавог рата обезбеде што
повољнији услови за дејства јединица КоВ и авијацијских јединица и за
друштвене и привредне активности у зонама где су за то постојали
остали оптимални предуслови, односно у зонама Бањалука-ЧелинацГрадишка-Приједор и Пале-Соколац-Хан Пијесак. Циљ је и постигнут.
Ваздухопловна подршка
Систем ваздухопловне подршке снага КоВ и полицијских снага
обухватао је сва дејства ВиПВО која су извршавана у циљу ојачавања,
потпомагања и стварања повољнијих услова за извршење њихових
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задатака. Снаге ваздухопловне подршке, део борбених задатака су
извршавале по јединственом плану Главног штаба ВРС, а већи део
борбених задатака по плану и по захтеву подржаваних К КоВ (корпуса
копнене војске) и полицијских снага. У почетном периоду рата,
интензитет борбених дејстава је зависио пре свега од расположивих
снага, а у даљњем току рата и у завршном периоду рата, од остварене
превласти у ВаП.
Ове задатке су извршавале јединице лоачкобомбардерске авијације и
ХеЈ у ватреној подршци јединица КоВ, Хеликоптерске јединице у
превожењу рањника и болесника, борбених делова јединица и
матријалнотехничких средстава како за потребе јединица ВРС тако и за
потребе јавних предузећа, те превожење људства у циљу ефикаснијег
командовања јединицама ВРС и управљања државом.
Реализација задатака РЈ ПВО у ракетној подршци снагаа КоВ
У условима забране летења у ВаП БиХ и, самим тим, немогућности
ваздухопловне ватрене подршке јединица КоВ, КВиПВО се определила,
почетком 1993. године, подржати јединице КоВ са РЈ, дејствујући по
циљевима на земљи, што је помоћна намена РС "ВОЛХОВ".
Тежиште ракетне подршке било на 2. КК дејствима по непријатељевим снагама и објектима у Цазинској крајини. Најчешће су циљеви
били пјешадија и објекти као на пример аеродром Ћиралићи, код Цазина.
У извршавању ракетне подршке, поред употребе РС “ВОЛХОВ", након
набавке РС "ДВИНА" пришло се употреба и тог система.
ЗАДАЦИ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА У СИСТЕМУ
ВАЗДУХОПЛОВНЕ ПОДРШКЕ
Ваздухопловна подшка је имала изразит значај током читавог рата, а
тежиште је било изражено у почетном али у завршном периоду рата на
подршци 1. и 2. КК, на западном делу ратишта и то тако што су у тим
периодима употребљене целокупне ваздухопловне снаге.
Авијација је у ствари употребљена, тежишно, у почетном и у
завршном периоду рата, са једним одступањем почетком 1994. године, а
ХеЈ су употребљаване током читавог рата, када са мањим, а када са
већим интензитетом, али у складу са интензитетом дејстава јединица
КоВ на читавом ратишту.
Ваздухопловну подршку је карактерисала способност авијације да са
2 коришћена аеродрома (Маховљани и Удбина) маневром, летом и
прелетом испољава дејство по непријатељевим снагама и објектима на
читавом простору РХ и МХФ БиХ. Брзо је преносила тежиште дејства са
једног на други део ратишта, што се посебно одражавало у почетном
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периоду рата, када су извођена интензивна дејства на простору
Херцеговине, Подриња, Мајевице, Српске Посавине, Јајца и Влашића.
ХеЈ из рејона базирања брзо су преносиле тешиште дејства са једног
на други правац и у кључним моментима значајно ојачавале јединице
КоВ, што се најпримерније показало у подршци јединица СВК 1993.
године на правцу Масленица - Обровац, где је дејством пара наоружаних
хеликоптера заустављено надирање усташких ОМЈ ка Обровцу.
Транспортним хеликоптерима је вертикалним маневром довлачено
појачање, у љидству и СРТ, снагама КоВ на угроженим правцима и
евакуисани рањеници, неријетко из првих борбених редова.
У оквиру ваздухопловне подршке, основни задаци ВиПВО су били:
извиђање из ваздуха, ваздухопловна ватрена подршка и превожење и
одржавање везе.
ВАЗДУХОПЛОВНА ВАТРЕНА ДЕЈСТВА
Ваздухопловна ватрена дејства јединица ВиПВО се огледају у
ватреним дејствима ЛБА и ХеЈ.
Дејства лаке бомбардерске авијације - ЛБА
ЛБА је намјењена, у оквиру ваздухопловне подршке снага КоВ и
полицијских снага, за ваздухопловна ватрена дејства у тактичкој и
оперативној дубини, пре свега изван домета ватрених система
подржаване јединице КоВ, а у оквиру офанзивне компоненте борбе за
превласт у ВаП за ваздухопловна ватрена дејства по елементима
инфраструктуре непријатељевог РВиПВО.
ЛБА се карактерише великим радијусом дејства, брзином и
способношћу за летење на екстремно малим висинама (30 м) до врло
великих висина изнад (10.000)м, у повољним и сложеним метеоролошким условима, дању и ноћу, а самим тим и брзим преношењем
тежишта дејства по оперативној дубини и по ширини фронта.
Разноврсна ваздухопловна убојна средства чине је способном за дејства
по разноврсним објектима на копну те, у ограниченом обиму, у ВаП, са
врло високим степеном ефикасности.
Задаци и циљеви дејства ЛБА
Борбена дјества у тактичкој дубини су се карактерисала великом
динамичношћу, јаком и компактном зоном дејства трупне ПВО и
снажним ватреним средствима јединица КоВ. Сложеност при ватреним
дејствима се огледала у веома отежаном проналажењу и распознавању
заданих објеката дејства, организацијом садејства са подржаваним
јединицама КоВ.
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Дејства у оперативној дубини карактерисала су се објектима дејства,
њиховом јаком непосредном ПВО. Сложеност у овим дејствима се
огледала у времену трајања лета изнад непријатељеве територије и
тежем постизању изненађења. Обзиром на географски облик ратишта и
оперативни распоред јединица КоВ ВРС, не може се ни приближно
повући граница између дејстава у тактичкој и оперативној дубини,
међутим њу је могуће јасно повући између дејстава тактичког и
оперативног значаја, како за ВРС у целини, тако и за непријатеља.
Најчешће су дејства у тактичкој дубини, у односу на предњи крај
јединица КоВ била и неколико пута удаљенија, од аеродрома базирања
ЛБА, у односу на објекте дејства у оперативниј дубини и од оперативног
значаја. Стога се не сме повлачити строга граница између дејстава у
оперативној и тактичкој дубини по дубини дејства у односу на предњи
крај јединица КоВ, већ пре свега по значају објеката дејства.Циљеви
ваздухопловних ватрених дејстава су били пре свега: наношење што
већих губитака непријатељевим снагама; и наношење што тежих
Најчешћи објекти дејства ЛБА су непријатељеве снаге КоВ у
борбеном распореду (пешадија и моторизоване јединице); командна
места (КМ) тактичких јединица КоВ те објекти наменске индустрије;
транспорти на комуникацијема које су изводиле из Хрватске преко
западне Херцеговине.
У току извршавања борбених задатак ЛБА авијација је претрпила
значајне губитке у људству и у авионима. Узроци губитака се могу прије
свега наћи у: одступању пилота од задатка, слабој процени
непријатељеве ловачке авијације од стране команде ВиПВО, слабог
садејства са сопственим АРЈ ПВО.
ДЕЈСТВА ХЕЛИКОПТЕРСКИХ ЈЕДИНИЦА
Дејства ХеЈ се огледају у дејствима наоружаних хеликоптера у
оквору ваздухопловне ватрене подршке и дејствима хеликоптера опште
намене и транспортних хеликоптера. Познато је од раније да су ови
хеликоптери били у наоружању 89. мхе (мешовите хеликоптерске
ескадриле) у саставу 92. мабр, са хелидромом базаирања на аеродрому
Залужани. Ескадрила је намјењена за непосредну ваздухопловну ватрену
подршку јединица КоВ и превожење ваздушним путем за потребе
ВиПВО, јединица КоВ и државног руководства. Објекти дејства
наоружаних хеликоптера су били: -тенкови, транспортна средства,
утврђења (бункери, зграде и сл), мостови и други.
Са транспортним хеликоптерима типа ХТ-40 (Ми-8), у наоружању
89. Мхе, извршавана су следећа превожења: превожење МТС,
превожење људства и превожење делова борбених јединица.
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Фактори који су утицали на употребу транспортних хеликоптера:
велике потребе за превожење ваздушним путем, облик и величина
ратишта, број и тактичкотехничке карактеристике и степен исправности
хеликоптера, број и обученост посада, и моућности базирања
хеликоптера у рејонима извршења задатака и други.
Транспортни хеликоптери са посадама су базирали као и наоружани
хеликоптери у зонама ККоВ, али о њиховој употреби нису одлучивали
команданти тих јединица, већ су за то морали тражити одобрење
комнданта ВиПВО или ГШ ВРС. Због облика и величине ратишта,
морали смо их груписати у најмање два дела и то на источном простору
РС и на западном простору РС.
У току рата за извршење задатака превожења превежено је 1.342 тона
разних терета. Најчешћа превожења рањеника су вршена од бригадних
санитетских станица до болница у Бањалуци, Добоју и на Палама, а
одатле, обрађени рањеници и до Београда.
Превожењем рањеника хеликоптерима значајно је смањена смртност
истих, јер је време од рањавања до најбоље санитетске обраде било од
30 мин до 2часа.
У току рата је превежено 3.179 рањеника.
У току рата је превежено укупно људства и борбених делова
јединица 22.135 људи.
За задатке превожења извршено је 17.316 летова.
Укупно у ВиПВО је погинуло 62 борца.
Од 62 погинула 20 су официри или 32,22%, а од 20 погинулих
официра 17 су пилоти или 85% од броја погинулих официра. 9
погинулих су подофицири што је укупно 29 старешина или 46,77% од
погинулих укупног броја погинулих. Пилоти, најелитнији део ВиПВО
па и ВРС су ти су претрпели највеће губитке.
КОМАНДОВАЊЕ
Командовање са и у ВиПВО се заснивало на поставкама Стратегије
оружане борбе о употреби ВиПВО и на систему командовања у ВРС.
Суштина командовања се огледала у целисходној употреби снага, којима
се обезбеђује њихово оптимално искориштење, као и примена решења
која у одређеним условима дају најбоље резултате.
У почетном периоду рата, у систему командовања у ВиПВО,
одступало се од свих принципа омандовања, јер су дза ејства авијације
наређења и захтеве издавали углавном команданти који или нису знали
или нису хтели да поштују начела употребе јединица авијације, што је
узроковало неефикасна борбена дејства и расипање ваздухопловних
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убојних средстава. Крајем септембра 1992. године командант ГШ ВРС
се сложио да авијацију треба употребљавати у складу са правилима
употребе исте, што је у кратком времену дало осетне резултате на
стратегијском ниву, па је већ у октобру 1992. године врховни командант
АБиХ затражио од међународних фактора да се забрани употреба
авијације, а ови су то проследили председнику СРЈ и председнику РС
који су на то пристали са прихватањем да се ЛБА премести у СРЈ. Ту
одлуку су пилоти на челу са командантом ВиПВО одлучно одбили и
авијација је остала на нашем аеродрому Маховљани.
Дејства ВиПВО су извршавана у веома сложеним војнополитичким
и оперативним условима. Било је, сем у почетном периоду рата
политичким одлукама СБ УН, ограничено у употреби расположивих
снага, пре свега ЛБА, а у даљем току рата, наметнутим одлукама, да
НАТО авијација слободно извршава своје задатке у ВаП БиХ и то за
потребе снага непријатеља.
Војнополитичка ситуација, наметана од стране тзв. мировних снага,
ни у једном периоду рата није била неутрална, већ је увек против снага
ВРС, самим тим и против ВиПВО.Забраном летења ЛБА, ВРС је лишена
стратегијске надмоћи у односу на непосредног непријатеља у почетном
периоду рата. Улазак ваздухопловних снага НАТО, у ВаП БиХ и њихово
стављање на страну АБиХ, ХВО и ХВ, непријатељ је остварио
стратегијску превласт у ВаП РС и БиХ. Извиђањм из ваздуха и
достављањем података непријатељу, НАТО је довео ВиПВО у ситуацију
да нам је принцип тајности у потпуности нарушен.
ЗАКЉУЧАК
Дејства ВиПВО су извршавана у веома сложеним војнополитичким
и оперативним условима. Било је, сем у почетном периоду рата,
политичким одлукама СБ УН, ограничено у употреби расположивих
снага, пре свега ЛБА, а у даљем току рата, наметнутим одлукама, да
НАТО авијација слободно извршава своје задатке у ВаП БиХ и то за
потребе снага непријатеља.
Војнополитичка ситуација, наметана од стране тзв. мировних снага
ни у једном периоду рата није била неутрална, већ је увек била уперена
против снага ВРС, самим тим и против ВиПВО. Забраном летења ЛБА,
ВРС је лишена стратегијске надмоћи у односу на непосредног
непријатеља у почетном периоду рата. Увођење ваздухопловних снага
НАТО у ВаП БиХ и њихово стављање на страну АБиХ, ХВО и ХВ,
непријатељ је остварио стратегијску превласт у ВаП РС.
Извиђањем из ваздуха и достављањем података о непријатељу,
НАТО је довео ВиПВО у ситуацију да не може вршити тајне припреме
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за предстојећа дејство по било ком задатку. Ступањем на снагу
Резолуције 761 ЛБА је престала са извршавањем борбених задата у
интензитету који је до тада постојао и који је био неопходан.
Хеликоптерске јединица су доведене у ситуацију да ни изнад
сопствене територије не могу извршавати задатке, без претњи и употребе
силе од стране НАТО авијације. Што је у првој половини 1993. године
свело употребу хелиокоптерских јединица на минимум и то тежишно на
превожење рањеника и болесника.
АРЈ ПВО нису могле уређивати и поседати ВП и бити у потребном
степену приправности, а у складу са начелима употребе, јер су
непрекидно биле објекти извиђања од стране НАТО авијације.
Наметнута економнска блокада целокупном српском народу, је
изузетно усложила материјално обезбеђење ВиПВО, посебно са
погонским енергентима, што је ограничавало припрему, маневар и
употребу јединица ВиПВО у целини.
Географски облик ратишта и величина фронта знатно су отежавали
организацију и извршавање борбених задатака јединица авијације, а на
делу фронта у Херцеговини, јединице КоВ-а су остале без непосредне
ваздухопловне ватрене подршке у време када је ЛБА могла да извршава
борбена дејства.
Кадровски услови су, у почетном периоду рата, ограничавали
употребу ЛБА, због малог броја пилота, а у даљњем току рата и АРЈ
ПВО. Расположива борбена средства АРЈ ПВО нису могла бити
стављена у функцију све док нисмо обучили довољан број квалитетних
људи за састав послуга.
У тако сложеним условима, ВиПВО је, уз изузетно залагање и напоре
команди, успело формирати, стално кадровски и материјално јачати и
извршавати наменске задатке. Тако да смо по завршетку рата имали
више људи свих војноевиденционих специјалности и више основних
борбених средстава него на почетку рата сем авиона типа Ј-„2 које нисмо
могли занављати.
У систему ПВО успело се одватити непријатеља – НАТО од дејстава
по снагама и објектима РС, а делимично му нанети и губитке.
У ваздухопловној подршци, дејствима ЛБА, у почетном периоду
рата, снагама КоВ непријатеља су наношени озбиљни губици и веома
снажно су подржаване сопствене снаге КоВ. ЛБА је током читавог рата
била стратегијска резерва ГШ ВРС и у завршном периоду рата је
употребљена у одсудној одбрани.
У превожењу ваздушним путем, борбених делова јединица у
критичним фазама одбране на одређеним правцима, значајно су
116

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ојачаване снаге КоВ у условима у којима би сваки други начин
превожења био неефикасан. Превожењем рањеника, значајно је смањена
смртност истих и извршено најхуманије дело у изувршавању борбених
задатака.
Превожењем МТС за потребе јединица КоВ, дат је пун допринос у
снабдевању јединица у условима, када се другим начином муниција и
храна нису могли доставити тим јединицама. Превожења за потребе
јавних предузећа, пре свега, дат је пуни допринос у обезбеђењу
електричне енергије, интензивирању производње и иформативнопропагандне активности.
Ракетном подршком, снага КоВ, знатно су ојачана и потпомогнута
дејства ових јединица у најсложенијим борбеним условима. Дејствима у
противпешадијским борбама, ВиПВО, је током читавог рата било
резерва ГШ ВРС, са којом је стално могао да интервенише на појединим
правцима на целокупном ратишту.
ВиПВО је, све до пада западних делова РСК, максимално
подржавало СВК у одбрани српских простора. ВиПВО ВРС је у току рата
успешно извршило све постављене задатке и дало пуни допринос у
борби за стварање и одбрану Републике Српске и из те борбе изашло јаче
него што је ушло.
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УЛОГА И ЗАДАЦИ ПРВОГ КРАЈИШКОГ
КОРПУСА ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бошко Келечевић, генерал-потпуковник 1
Апстракт: Место, улога и значај јединица Првог крајишког корпуса ВРС, његових
старешина и војника у стварању и одбрани Републике Српске био је у погледу деловања
правовремен, веома храбар, битан, значајан и за свако уважавање и похвалу. Истом тако
се може рећи и за све остале јединице и корпусе ВРС. Што је 1. КК био бројчано био
преко 120.000 бораца тражило је да брани већи простор територије РС, што је одраз
објективних околности. Бројне су јединице Корпуса које завређују посебно истицање у
борбама током протеклих четири ратне године, али је свакако операција Коридор она
која ће да се памти.
Кључне речи: Први КК, Операција коридор, патриотизам, борачка популација

УВОД
Пети, касније Први Крајишки корпус – Бањалука, има своју дугу и
значајну историјску и војну улогу, у саставу 7. Армије ЈНА – Сарајево, а
потом у саставу Прве војне области Београд, касније Друге војне области
Сарајево, а све до формирања ВРС (Војске Републике Српске) када се
налази у саставу ВРС, као Први крајишки корпус.
Распад бивше СФРЈ почео је по сценарију кога су дуго, тајно и
свеобухватнно припремале, планирале и извеле земље чланице НАТО
снага, преко својих обавјештајно-безбедносних служби, посебно САД
(ЦИА), Немачке, В. Британије, Француске, Италије и др. земаља,
потпомогнуте домаћим издајницима, предвођени лидерима (Туђман,
Кучан, Изетбеговић и др.) који су небирајући средства, методе и форме,
као и начине да остваре своје циљеве и дођу до своје етнички чисте и
независне државе. Најекстремнији, најупорнији и најбруталнији били су
лидери Словеније, Хрватске и БиХ (муслимански део), који су
1
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противуставно (Хрватска и Словенија) 25.06.1991. године, прогласиле
независност и отпочели са својим паравојним и полицијским снагама,
прогон, убијање, паљење кућа, верских објеката и свега оног што је
обељежава српско национално биће.
Посебно на удару биле су команде, јединице и објекти-складишта
ЈНА. На подручју Хрватске отпочела је несхватљива, невиђена и
брутална кампања и пропаганда, на старешине, војнике, грађанска лица
на служби у ЈНА, да напуштају јединице и да се враћају кућама.
Хрватским властима ишло је у прилог, већ раније донешен Закон о
народној одбрани, по којем је 25% - 30% служило војни рок у својим
републикама.
Након проглашења независности Хрватске и Словеније, њихови
парламенти донели су Декларације о раскиду државно-правне везе са
СФРЈ, а затим ултимативно затражили, да ЈНА напусти територију.
Срби, поучени геноцидним искуством из Другог светског рата, нису
хтели да признају нову власт Хрватске и изјаснили су се, да остану у
границама СФРЈ. Одмах на почетку ових бурних догађаја Хрвати су
отпочели са формирањем своје паравојске, у почетку на страначком
нивоу (ХДЗ), а када су откривени и донекле спречени, започели су преко
јединица МУП-а., мобилизацију, обуку, и формирање оружаних снага
РХ. Посебно на овом задатку били су ангажовани генерал пуковник
Мартин Шпегељ (министар одбране РХ) и Јосип Бољковац (министар
полиције). Они су већ тада одштампали око 55.000 службених
легитимација за резервне припаднике МУП-а и већ 21. марта 1991.
године извели први оружани напад у Пакрацу, а касније напад 31. марта
1991. године на Плитвицама и то на православни Ускрс.
Сва ова дешавања на северо-западном делу бивше СФРЈ, била су
добро смишљена и планирана увертира за пренос борбених дејстава и
рата са територије Хрватске на територију БиХ, где је требало дати
завршни ударац распаду СФРЈ, протерати Србе преко Дрине и из
Хрватске и учинити Хрватску и БиХ етнички чистим (од Срба), са
плановима да се Хрватска територијално прошири на рачун БиХ.
Командант 5. корпуса (Бањалука) генерал Никола Узелац, који је
у саставу Прве војне области (београдске ВО) дана 19. августа 1991.
године на основу праћења и процене стања и дешавања у Словенији и
Хрватској, а посебно сагледавањем стања у Западној Славонији
(Окучани, Пакрац, Дарувар, Липик, Бјеловар, Новска и др.)
самоиницијативно доноси Одлуку о упућивању дела команде и јединица
преко реке Саве (Бос. Градишка) у поменуте реоне, иначе зони
одговорности 5. војне области, са конкретним задатком:
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Раздвојити сукобљене стране.
Разоружати паравојне, наоружане – нелегалне групе.
Омогућити спровођење државних и војних решења и најављеног
доласка мировних снага (УНПРОФОР) на простору РХ.
Ова одлука генерала Николе Узелца имала је стратегијски значај у
заптити српског народа Западне Славније и показатељ је одлучности
српског патриоте да самоиницијативно предузме мере не хајући на
критике из Врховне команде у Београду.
БОСНА КЛИЗИ ОРУЖАНОМ СУКОБУ
Током 24. јануара 1992. године Скупштина БиХ донела је Одлуку о
расписивању референдума о независности БиХ. За одлуку су гласали
делегати свих странака осим СДС (Српска демократска странка), која је
напустила Скупштину. Пре референдума у Лисабону су одржани
преговори националних лидера из БиХ (Изетбеговић, Бобан и Караџић)
уз посредовање португалског министра Жозе Кутиљера. На састанку је
закључено: да БиХ остане у постојећим границама, тако што се оснивају
кантони националних јединица, које ће имати одређену самосталност.
Сва три лидера изразила су задовољство постигнутим договором,
очекивао се конкретан договор о кантонизацији БиХ, чак су и карте биле
нацртане. Одмах по повратку у Сарајево, муслимански лидер Алија
Изетбеговић је по наговору страних служби, посебно америчког
амбасадора у Београду Цимермана, одустао од договора из Лисабона.
Тиме се директно изјаснио за РАТ на територији БиХ.
Хрватски председник Фрањо Туђман у јавним наступима и
отвореним разговорима, стално се држао својих принципа и отворених
заговарања и изношења, посебно на Брионима, да независност Хрватске
може само да се оствари и постигне путем рата, никаквим преговорима,
у чему је имао пуну подршку од САД и НАТО пакта.
Колико су Муслимани били искрени најбоље говори податак, да су
25. фебруара 1992. године донели Директиву, Главног штаба
Патритске лиге БиХ, где се у првој тачки наводи:
 У Резолуцији није споменуто како ће се то обезбедити. Ко су
„главни непријатељи БиХ“.
 Ко су „главна упоришта и снага дезинтеграције БиХ“
(Бањалучка, Добојска, Источно и Западно-Херцеговачка регија).
 Главни носиоци ових активности (СДС са ЈНА и екстремним
крилом ХДЗ).
 У тачки Резолуције дефинишу сопствене снаге и кажу: наше
снаге су организоване у Патриотској лиги БиХ у формацији од
вода до одреда и бригаде, укупне јачине 120.000 људи.
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Са отпочињањем борбених дејстава, очекивати је већи прилив
добровољаца, припадника МУП-а БиХ, припадника ЈНА, као и
снага муслиманског народа, ван територије БиХ-а, што би
повећало јачину наших снага на око 150.000 људи.
Основни задатак Патриотске лиге је заштита муслиманског
народа и целовитости БиХ, „како би се обезбедио будући и даљи
заједнички живот свих народа и народности на територији БиХ“.

У Директиви и основној замисли, видљиво је да треба уништити и
протерати непријатеља са територије БиХ, а непријатељи су Срби.
Муслиманско руководство по повратку из Лисабона, а на наговор
САД-а, одустало је од договора из Лисабона и одлучило створити
унитарну државу, без права других народа на своје територијалне
целине. Због тога Срби нису изашли на референдум, али резултати
референдума су признати и без српског народа и проглашени ваљаним и
међународно признатим. Већ сутрадан, након завршеног референдума,
муслимански екстремисти су 2. марта 1992. године у Сарајеву напали
српске сватове, пред црквом на Башчаршији, где су убили старог свата
Србина Николу Гардовића. Била је то прва жртва рата у БиХ.
Извлачење команди и јединица, војне технике и опреме, са
северозападног дела Словеније и Хрватске, почело је одмах по њиховом
проглашењу независности, а посебно када су САД 07. априла 1992.
године признале независност БиХ. Под притиском међународних
кругова договорено је да ЈНА напусти БиХ до 20. маја 1992. године.
Повлачење је вршено уз велики отпор, ометање, блокаде гарнизона,
касарни, складишта муниције, минско-експлозивних средстава и опреме
и што је најтеже убиствима војника и старешина (Бјеловар, Копривница,
Крижевци, Вараждин, Ријека, Карловац, Госпић, Загреб и др.).
Драстични примери мирног повлачења ЈНА, са огромним жртвама, које
су им нанеле јединице Зелених беретки су, Добровољачка улица 03. маја
1992. год. и блокада Тузланске колоне и масакр 15. маја 1992. године.
ПЕТИ КОРПУС ЈНА ПОСТАЈЕ ПРВИ КРАЈИШКИ КОРПУС ВОЈСКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Српски чланови Скупштине БиХ на седници у Бањалуци 07. априла
1992. године донели су Одлуку о издвајању из БиХ и формирању Српске
Републике БиХ, а 12. маја 92. године донета је Одлука о формирању
Војске Српске Републике БиХ, а за команданта Главног штаба Војске
СР БиХ именован је генерал мајор Ратко Младић.
Током 01. јануара 1992. године, а по извлачењу 5. Војне области из
Загреба, формирана је 2. Војна област у Сарајеву, у чији састав су ушли:
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5. К (Бањалука), 2. КК (Дрвар), 4. К (Сарајево), 17. К (Тузла ) и 13 К
(Книн), за команданта 2. Војне области постављен је генерал
потпуковник Милутин Кукањац. Оваква војна формација остала је све
до 12. маја 1992. године, када је формирана Војска Републике Српске, а
19. маја 92. године ЈНА се повукла са територије БиХ – Српске
републике БиХ.
Током 03. марта 1992. године хрватске паравојне јединице, прешле
су мост на реци Сави, без већег отпора, оствариле шири мостобран и
заузеле Брод. У селу Сијековац, 27. марта 1992. године убили су 21
цивила српске националности опљачкали и попалили села. Напад су
продужили, готово без отпора, у правцу Дервенте и заузеле источни део
града (река Укрина пресеца град на источни и западни део, источни део
држале су хрватско-муслиманске снаге, а западни део снаге Републике
Српске), а 31. маја 1992. године по други пут заузеле су Модричу и
спојиле се са муслиманским снагама из Градачца, и тиме је прекинута
једина веза Крајине и РСК са источним делом Републике Српске,
Србијом и Главним Штабом ВРС. Прилог карта бр. 1.

Међународне мировне снаге, може се рећи намерно су одуговлачиле
са преузимањем територије Републике Српске Крајине у Хрватској, а
посебно простора Западне Славоније, где су се још увек налазиле елитне
122

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

јединице 5. К. Управо хрватска паравојска је то искористила и своја
борбена дејства пренели на просторе Посавине, према Дервенти, Оџаку
и Модричи. Циљ хрватско-муслиманских снага био је, што пре
искористити одуговлачење међународних снага у преузимању простора
дела Западне Славоније од јединица 5. К, тадашње ЈНА (део 1. окбр, 16.
мтбр, 2. крпбр, дела 43. мтбр, 5. козлпбр и 11. дублпбр) и немогућност
брзог извлачења тих снага из Западне Славоније и довођења на
најугроженијим правцима у Посавини и припремити се за извођење
нападне операције из окружења.
Посебно треба нагласити, да је (источни део од реке Укрине управо
угрожен правац Дервента – Добој, Оџак – Модрича – Добој) зона
одговорности Источно – босанског корпуса (раније 17. корпуса ЈНА), а
који се налази у веома тешкој ситуацији и немогућности пружања јачег
отпора, јер већину снага има на правцу Мајевица – Тузла.
До 14. јуна 1992. године хрватско-муслиманске снаге избиле су на
линију Дубочац - село Омерагићи - село Сочаница - село Јоховац - село
Которско – село Подновље – село Кулина – село Кладари – село
Марковац – село Крепшић. Карта – стање 14.06.92. г.

Овакав продор непријатељских снага, на око 10 км од Добоја, пад
источног дела Дервенте и Модриче, довео је у питање одбрану ширег
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простора Добоја и Озрена, а тиме и могућност потпуног пресецања
Републике Српске и довођење у питање њеног опстанка.
Командант 5. К, генерал Момир Талић, сада већ к-дант 1. КК, на
основу Извештаја НШ 1. КК и његове Оперативне групе, извјештаја
команданата јединица на угроженим правцима, посебно Оперативне
групе Добој, к-данта Прњбр, к-данта 327. мтбр Дервента, о веома тешкој
ситуацији и прекидом комуникација Брчко – Дервента, живот и опстанак
народа у западном делу РСК и бањалучко-добојској регији, постао је све
тежи и сложенији (умирање 12 бањалучких беба због недостатка
кисеоника и лекова – председник града Бања Лука обратио се за помоћ
Савету безбедности УН, али је остао без одговора). Потпуно је
обустављено снабдевање, западно од Брчког, дела Републике Српске и
дела РСК, лековима, храном, потрошним материјалом, производима
широке потрошње, а да се не говори о муницији, погонском гориву и др.
потребама. Саобраћај и везе били су у потпуном прекиду са источним
делом РС и Србијом. На привремено запоседнутој територији (Брод,
Оџак, Дервента Модрича и др. мањим местима) завладала је општа
паника и страх код становништва. Усдледила је масовнас пљачка и
паљење кућа, мучење, убијање и заробљавање цивила, деце и старијих
особа (логор у Дому војске у Дервенти, Броду и др. местима)
уништавање свега српског на терену.
Главни штаб ВРС управо је у то време био у формирању, а команда
2. ВО у расформирању и одласка са простора БиХ. Главни штаб
објективно није могао остварити неки већи утицај на рад ИБК ВРС.
У тако сложеној ситуацији, командант корпуса и део јединица 1. КК
се још увек налази на ширем простору, преко реке Саве у Западној
Славонији. Начелник штаба 1. КК, који је са оперативном групом
старешина на ИКМ, на споју са ИБК предложио је команданту 1. КК да
се зона одговорности 1. КК на линији: источно до реке Тиње –
комуникација Лончари – Пелагићево – (искључно Градачац) – Требава –
Озрен (Возућа) – река Босна – река Усора – Крњин – Теслић – Влашић –
Комар – река Уна – Дубица – р. Сава, изврши операцвију и споји корпусе.
Главни штаб ВРС одобрио је предлог команданта 1. КК и све
јединице у тој зони ушле су у састав 1. КК ( ОГ Добој у свом саставу је
имала: Доблпбр, Теслпбр, 1,2 3, 4 озренске лпбр.Трлпб).
ПРОБОЈ КОРИДОРА
По прихватању проширења З/О 1. КК, фронт одбране 1. КК износио
је око 1.160 км. Фронт је био северни од Дубице до реке Тиње, преко
Требаве, Озрен, Крњин, Влашић, Комар, река Сана, река Уна, Дубица.
Корпус је у свом саставу имао 54 самосталне ратне јединице,
еквивалента самостални батаљон, пук бригада. Бројно стање корпуса
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износило је 125.000 бораца. Корпус је током рата организовао и
реализовао броје операције и бојеве и тешко их је у овако кратком тексту
све побројати. Управо стога посебно место заузима припрема и
реализација Операције Коридор о чему ће бити више речи.
Треба рећи да је стање било променљиво и да сви борци нису били
стално у јединицама, око ¼ је била на одмору, обезбеђењу унутрашњег
дела територије, рањеници – повређени и сл. Попуна са људством и МТС
вршена је из 28 општина (63 у РС) из којих су попуњаване и јединице
ван формације корпуса (РВ и ПВО, 14. ПБ, НЦ Р. Балаћ, рбр. и др.).
У тако проширеној и одобреној З/О оговорности од стране ГШ ВРС,
командант 1. КК одобрава начелнику штаба да се са својом оперативном
групом премести у село Станари (расадник), на домаку Добоја и оформи
ИКМ 1. КК, са задатком да прикупи податке о непријатељу, борбеном
распореду, линији фронта, борбеним средствима, јачини и изврши
процену ситуације (наше снаге, снаге непријатеља, цео простор и време
као простор и метео услове), да припреми предлог Одлуке за
заустављање хрватско-муслиманских снага и припреми предлог Одлука
за извођење нападне операције, пробој из окружења, коју је назвао
„КОРИДОР - 92“ (било је и других предлога „коридор живота“, „ жила
куцавица“ и др.).
Начелник штаба 1. КК предложио је команданту 1. КК да се одмах
ојача фронт на правцу села Јоховац – село Которско, где су се снаге
непријатеља уклинуле и приближиле граду Добоју на око 10 км и
претила је опасност пада самог Добоја и пресецања Републике Српске.
Командант корпуса је одмах наредио да се део јединица из Западне
Славоније, где се и сам налазио, одмах упуте у састав ОГ Добој (У ОГ
улази: из 16. мтбр, тенкч; из 2. окбр, хауббат. 122 мм; из 1. окбр, тенкч и
чета милиције из МУП-а Добој). Команданту ОГ Добој, наређено је да са
својим саставом и ојачањима која улазе у његов састав, изврши
припрему, формира б/п јединице и најповољнијим поретком напада
одбаци непријатељске уклињене снаге и ослободи село Јоховац и село
Которско, што је и учињено 8. и 9. јуна 1992. године.
Највећи део припрема, планирања, прикупљања података о
непријатељу, својим снагама, замљишту, времену као простору и као
метео условима, облику и начину извођења операције „КОРИДОР 92“
имала је ојачана оперативна група на челу са пуковником Бошком
Келечевићем и пуковником Бориславом Ђукићем из РСК, која је имала
задатак да припреми предлог Одлуке к-данту 1. КК, за извођење
операције „КОРИДОР-92“ – пробој из окружења.
Тиме је добрим делом отклоњена опасност по Добој и могло се лакше
и безбедније приступити припреми и планирању извођења операције
„КОРИДОР - 92“. Карта бр 1.
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У доношењу предлога Одлуке команданту 1. КК за операцију
„КОРИДОР – 92“ имало се у виду веома тежак терен, слаба и ограничена
проходност кретања оклопно-механизованих јединица. Река Босна дели
земљиште на два дела. Лева страна проходнија и са бољом
комуникациском мрежом путева, десна страна реке Босне, преко Требаве
до Дугих њива била је теже проходна, али је била краћа и са могућношћу
постизања већег изненађења у нападу. У припремном делу,
инжињеријске јединице 1. КК и грађевинско предузеће „Добој путеви“
су у добром делу оспособили путеве за кретање и развој окл. мех.
јединица и средстава ватрене подршке. Предлог команданту за Одлуку и
извођење операције КОРИДОР – 92“ дефинисао је, између осталог, да
Г/С за напад иду левом страном реке Босне. Треба рећи да су оба правца
за извођење нападне операције била добро материјализована и ојачана
са окл. мех. снагама и средствима ватрене подршке.
Командант је саслушао предлог Одлуке, коју је поднео пуковник
Келечевић и рекао, у целини се слаж са предлогом, али наређује да Г/С
иду преко Требаве, јесте тежи правац али се постиже већи степен
изненађења, што је у оваквим операцијама кључно. Наредио је да се у
том духу предлог Одлуке препланира и групишу снаге и средства.
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Такође је наредио, „ХОЋУ КОРИДОР ЗА ИСТОЧНИ ДЕО РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ, ОДНОСНО СРБИЈУ ДО ВИДОВДАНА - 28.06.1992. ПА
МАКАР ТО БИЛА И КОЗЈА СТАЗА – НЕЋУ ДА ДЕЦА УМИРУ БЕЗ
ЛЕКОВА И КИСЕОНИКА“.
Предлог одлуке у том духу је и материјализован и израђена потребна
борбена документа и борбени распоред и поредак је тако и образован и
формиран. Допуњена Одлука за операцију „КОРИДОР – 92“ од стране
команданта 1. КК, одобрена је 18.06.1992. године око 20.00 часова на
ИКМ 1. КК у селу Станари (расадник).Почетак напада није објављен из
оправданих разлога. Карта од 18.06.92. г.
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Операцијом је командовао и руководио лично генерал Момир
Талић са својим оперативним штабом, на чијем челу је био пуковник
Бошко Келечевић и његов заменик пуковник Борислав Ђукић.
Циљ операције „КОРИДОР – 92“ био је да Г/С 1. КК што пре изврше
пробој из оперативног окружења на правцу: десна обала реке Босне,
преко Требаве (Дуге њиве) до Толисе, разбију снаге непријатеља на том
правцу и споје се са снагама Посавске бригаде из ИБК и тако привремено
обезбеди слободан пролаз моторних возила преко планине Требаве и
снабдевање војске и становништва потребним средствима за живот
(лекови, п/г, муниција и др.) и наравно за вођење оружане борбе, а потом
у садејству са другим снагама 1. КК ослободи Модричу, Оџак, Дервенту
и Брод и потом избије на реку Саву где ће стабилизовати одбрану на тој
јакој природној препреци.
Операцију извести у три фазе у трајању од 55 дана и то:




У првој етапи од 26.05 до 05.07.92 г. извршити пробој из
оперативног окружења и спојити се са снагама ИБК у рејону
Модриче.
У другој етапи од 06.07. до 20.07. 92. г. са Г/С избити на реку
Саву, преко Оџака до Велике Бруснице, осталим снагама избити
на линију: село В. Брусница – село Костреш – Бијело брдо.
У трећој етапи у трајању од 30 дана са јединицама ТГ – 3,
ослободити Брод и избити на ријеку Саву од Бруснице до села
Босански Дубочац.

Главни удар имати на правцу: Требава - Дуге њиве - Модрича Оџак. Помоћни напада имати на правцу: Цер - Дервента - Брод и
Подновље – Пећник – Доњи Свилај.
ИКМ 1 КК: село Осјечани. Осматрачница: Дуге њиве
КМ 1. КК за пробој у рејону Добоја, у раду од 19.06.1992. године у
20.00 часова. Оперативни поредак и груписање снага имати:
1. Снаге за пробој из оперативног окружења:
Пуковник Новица Симић – ТГ-1, правац: Добој – Модрича –
Оџак, снаге: 2/1. окбр., прњлпбр., 1/6. санпбр., 7/16. кмтбр., 1/1.
озлпбр., бат село Толиса, јединице подршке.
Пуковник Миле Новаковић – ТГ-2, правац: Подновље –
Пећник, снаге: бригада МУП-а РСК, длч., кордч, банч., личч.,
запсч., 1/1. дуббр., вучлпбр., вукови са Вучјака, 1/2/2. окбр.,
Пуковник Лисица Славко – ТГ-3, правац: Цер – Дервента,
снаге: 327. мтбр., 11. дубпб.(-1), ослпбр., вучлпбр., крњлпбр.,
срблпбр., грлбр., 2. рбр.(-1), хауббат. 122 мм.
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2. Снаге за дејство из непријатељске позадине: 2/2. посбр., маневб., и
бат. из Милошевца.
3. Снаге за заштиту и обезбеђење крила и бокова: ОГ Добој
(доблпбр., теспбр., 1, 2, 3, 4. озрбр., трпбр., 343. мтбр., санбр. И 5. козбр.
4. Снаге за ватрену подршку: 92. авбр., ракбр., мап 122 мм., тав 130
мм. Свака ТГ имала је своју артиљериску подршку – батерија 122 мм.
5. Снаге за ПВО: 1. лап ПВО 1. КК
6. Снаге за обезбеђење б/д: 1. инжп, 1. понтб и инжб ОГ Добој.
Операција „КОРИДОР – 92“ отпочела је у 07.00 часова 24. јуна 1992.
године, два дана пре планираног времена. Након полусатне јаке и
прецизне артиљериске припреме по циљевима на предњем крају
непријатеља из свих артиљ. тенк. и ПА оруђа. Главне снаге ТГ-1
отпочеле су пробој, а снаге ватрене подршке пренеле су ватру по дубини.
ТГ-1 имала је одређен успех и ослободила село Горње Кладаре и
окружила село Горенац. У јутрањим часовима 26.06.92. г., јаким снагама
у рејону села Корница и Чардак, на фарми Филомен, спојила се са
снагама 1. посбр. из ИБК, тако је пуковник Новица Симић два дана прије
Видовдана, извршио наређење команданта 1. КК, генерала. Момира
Талића и са својим ТГ-1 пробио коридор, како су га назвали „мали
коридор али већи од козје стазе“. Карта од 07.04.92. г.
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Даљи ток пробоја коридора, односно проширења и излазак на реку
Саву, ишао је по плану, посебно на правцу ТГ-1, на другим теже и
спорије. Дервента је ослобођена 07. јула 1992. године, а Брод ће бити
ослобођен тек 07. 10. 1992. године, због прегруписавања снага 1. КК на
западном делу фронта и ослобађања Јајца (ослобођен 29. новембра 1992.
године.). Карта 07.10.92. г.

Тиме је највећа, најуспешнија операција и битка за опстанак
Републике Српске, успешно пре плана завршена. Фронт одбране 1. КК
проширен је на скоро кружну одбрану, јер пролаз кроз град Брчко и веза
са западним делом, био је сведен на свега око 5 км, који ће тако остати
до окончања рата. У Дејтону су створена два ентитета, касније је
створен, уз огромне притиске међународне заједнице на РС, „Дистрикт
Брчко“, који и данас функционише, као посебна политичко-правна и
територијална јединица на нивоу БиХ.
ОРГАНИЗАЦИЈА КОРПУСА И СПЕЦИФИЧНОСТИ РУКОВОЂЕЊА
И КОМАНДОВАЊА
У току рата 1. КК је по својој формацији и бројном стању имати око
125 хиљада бораца био еквивалент армије, ако се има у виду да су
корпуси у ВРС били јачине од 15 – 20 хиљада бораца, а зона
одговорности била је врло неповољна. Управо због тако велике
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формацијске јединице (армије) и велике з/о, најтеже и најсложеније било
је обезбедити руковођење и командовање јединицама корпуса.
За извођење операције „КОРИДОР – 92“ укупно бројно стање
српских снага се кретало од 40.800 до 54.660 бораца односно: 2 (две)
оклопне бр.; 3 (три) моторизоване бр.; 2 (две) пешадиске бр.; 13
(тринаест) лаких пеш. бр.; 3 (три) самостална батаљона.
Снаге непријатељске оперативне групе „Источна посавина“
располагала је са: 11 (једанаест) бр. ХВО; 13 (тринаест) бр. ХВ из
оперативне групе Осијек. Укупно бројно стање кретало се од 20 – 25
хиљада бораца.
ГУБИЦИ У ОПЕРАЦИЈИ „КОРИДОР – 92“
ЈЕДИНИЦА
ПОГИНУЛО
РАЊЕНО
1. КК
293
1.129
ИБК
84
286
РСК
31
84
ВиПВО
5
6
УКУПНО:
413
1.505
Руковођење и командовање – РиК
Тај проблем решаван је на такав начин, тако што се ишло на
формирање већих тактичких и оперативних састава (ОГ, неке су бројале
и преко 10.000 бораца), тактичких и борбених група, односно
формирање појединих састава за одређени задатак.
За команданте оваквих привремених састава, одређиване су
професионалне старешине из команде и штаба корпуса који су се већ
раније потврдили. Било је предлога да се од 1. КК формирају два или три
корпуса, али се одустало управо што је то у току ратних и борбених
дејстава веома осетљива и рискантна радња.
Проблеми су били и што се већи број јединица, на инсистирању
политике, формирао на територијалном принципу, углавном
општинском, тако да је ту било покушаја да се у систем РиК укључују и
намећу и цивилни органи, од општине до републичког нивоа, па и кризни
штабови, преко „својих“ бригада. Срећа да се Војска углавном уз
потешкоће, успела одупрети таквим намерама. Колико је сложена
ситуација у РиК говори и чињеница, општина града Бањалука,
попуњавала је јединице ВРС са око 23.000 бораца (не само 1. КК, већ и
ВиПВО, ПоБ, Наставни центар, гарнизонске послове и др.)
Корпус, поред ове највеће и најзначајније операције „КОРИДОР –
92“ извео је и низ других веома важних и одлучујућих битака и борби,
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од којих треба истаћи борбене активности у приједорско-санској регији,
где су муслиманске снаге, у неколико наврата, покушавале преузети
власт и наметнути свој режим са крајњим циљем, да протерају Србе са
својих вековних простора. У већини случајева, пропадали су покушаји,
да Муслимани и Хрвати предају наоружање и да се укључе у регуларне
јединице, тада још ЈНА. Било је организованог напада на јединице,
колоне, па и убиства и заробљавања војника ЈНА – ВРС.
После пада 12 (дванаест) западно-крајишких општина (Грахово,
Мркоњић Град, Гламоч, Дрвар, Петровац, Шипово, Кључ, Сански Мост,
Јајце, Доњи Вакуф, Купрес и Крупа на Уни), разбијања и повлачења 2. К
(Дрвар) и пада РСК, правац преко Мањаче према Бањалуци био је
угрожен, посебно због беспилотног извиђања и дејства артиљерије и
авијације НАТО снага, Армије БиХ (5. и 7. К) и Хрватске војске преко
Мркоњић Града, кога су заузели 10. октобра 1995. године, којом
приликом је убијено 364 цивила, на кућном прагу.После Дејтона
Мркоњић Град је враћен у РС. Чињени су надљудски напори да се
затворе створене бреше, да се уз одсудну одбрану свих расположивих
снага заустави муслиманско-хрватска офнзива потпомогнута снагама
НАТО и спречи заузимање Бањалуке и других крајишких градова.
ЗАКЉУЧАК
Место, улога и значај јединица 1. КК ВРС, његових старешина и
војника у стварању и одбрани Републике Српске био је у погледу
деловања правовремен, веома храбар, битан, значајан и за свако
уважавање и похвалу. Исто тако се може рећи и за све остале јединице
и корпусе ВРС. Што је 1. КК био бројчано знатно већи и бранио је већи
простор територије РС, што је био одраз објективних околности, у првом
реду демографско стање на терену - већи број становника, боља
насељеност, боља развијеност инфраструктуре и проходности. Сама
чињеница да је корпус био бројчано далеко већи од формације, што је
имало одређених предности али и знатних потешкоћа, а исто тако од
њега се очекивао и већи учинак у активностима.
Већ су раније истакнуте потешкоће у РиК јединицама са мањом
попуном старешина него је формација предвиђала, што је изазивало веће
напрезање старешина и слабији квалитет. Ситуација је понекада
диктирала да су на официрске дужности, у појединим јединицама,
постављани и обични војници. Ти проблеми РиК су превазилажени и
надокнађивани стварањем и формирањем већих састава (борбених,
тактичких и оперативних група). Фронт одбране зоне одговорности 1.
КК, био је предугачак – 1.160 км а поред втога веома неповољан за
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значајније маневре снаге и био је скоро кружна одбрана (северни, јужни
и западни фронт).
Корпус је прибегавао и формирању већег броја територијалних
јединица и ван формације, у тим случајевима где се више осећао утицај
и мешање општинских органа власти посебно код ангажовања ван
територије општине. Територијални систем попуне има својих
предности, али много више слабости. Од корпуса се често пута тражила
помоћ и ван зоне одговорности и тада су се углавном јављале одређене
потешкоће. Приликом већих људских губитака у таквим јединицама,
морал опада и појављује се већа самовоља, удаљавање и напуштања
јединица. Посебан проблем се јављао у селима и местима, више
националним, где су били изражени и одређени међунационални сукоби
и обрачуни.
Фреквенција и кретање кроз з/о 1. КК, посебно запад – исток био је
повећан посебно при губљењу територија, нпр. код операције „Бљесак“
и „Олуја“, где је тада, само кроз Бањалуку прошло или остало у граду
90.000 људи.
Одређена слабост и проблем у систему РиК јединица, јавља се и
одражава на морал јединице и познавање људи, а то је још увек актуелно
и нерешен проблем рата, као и тражење несталих у рату. Тешко је и може
се рећи, односно не може се објаснити, пре свега, породици о нестанку
војника, борца, човека из јединице. У овом случају, највећа одговорност
је била на старешини основне јединице (вод, чета, батаљон – дивизион).
У јединици мора постојати систем субординације и контроле од оделења
– вода до чете – батерије. Бројно стање физички не може да прати
командат, као и нестанак, дезертерство, рањавање, погибију и сл.
Познавање људи у јединици је једно од основних начела РиК. Срамота
је да команданти и старешине, родитељу, супрузи, сину, кћери и др.
родбини, не могу да кажу, где им је њихов најмилији, који је отишао у
јединицу, на делу фронта и нестао .
Сваки рат завршава са народним херојима, носиоцима одликовања,
борцима различитих категорија. Треба се поставитити питање, пред
највише органе власти, као и сами себи, да ли смо се нашим борцима, а
посебно погинулим, инвалидима и њиховим породицама одужили, и
посветили потребну пажњу, за оно што су они дали и пружили за
ОДБРАНУ НАШЕГ НАРОДА И СТВАРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ?
Сада се може слободно и са много уважавања и доказа казати, да се
према онима који су своје животе дали, делове свога тела, као и онима
који су бранећи народ, завршили под кривичном одговорношћу, посебно
под оптужбом за командну одговорност, добили доживотне робије или
велике затворске казне, нико им се на одговарајући начин није одужио.
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Треба се питати, какав морал њихових синова и унука се може
очекивати у неком другом рату? Сигурно је да има незадовољства,
пропуста и неправде, према овој категорији људи аали се то може и мора
исправити.
На крају, не могу а да се не осврне на пропусте које смо направили у
току и након завршетка рата, а везани су за одбрану и безбедност РС и
функционисање Борачке организације.
Грешка је што је Борачка организација Републике Српске формирана
на територијалном принципу. Такав начин организовања БОРС-а довео
је на челна места БО, од општине до Републике, доста сумњивих бораца,
чак и дезертере. Невероватно је да данас поједине елитне јединице, у БО
нису заступљене са својим најбољим кадровима од команданта до
најбољих бораца.
Због доста површног рада БОРС, Министарства бораца и других
институција има лажних бораца и инвалида по разним основама. Било
би нормално да се ни један статус инвалида или статус борца није могао
регулисати без потписа к-данта РЈ, к-данта батаљона – дивизиона, к-дира
чете и к-дира вода. Мислим да је ту доста пропуста.
Поред тога стране у Републици Српској нису довољно водиле рачуна
при избору кадрова у Министарство одбране БиХ, од фузионисања
Војске Републике Српске у Оружане снаге БиХ до данас. То је врло
важно место за безбедност Републике Српске, па су с без адекватне
анализе и критерија, препуштале такве позиције нестручним и
маргиналним личностима из странака. Можда је управо њихов нерад
отежао положај свих припадника српског народа у Оружаним снагама
Босне и Херцеговине. Довољно је само површно анализирати кадрове
Бошњака и Хрвата у МО БиХ па да све буде јасно. Морају се сви субјекти
одговорно односити према Републици Српској па тиме и оствареним
резултатима одбрамбено-отаџбинског рата јер је то наш дуг и обавеза
према онима који су узидали своје животе у темеље наше заједнице.
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УЛОГА САРАЈЕВСКО РОМАНИЈСКОГ КОРПУСА
У ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА САРАЈЕВСКО
РОМАНИЈСКЕ РЕГИЈЕ
Благоje Ковачевић, пуковник
Апстракт: Током одбрамбено-отаџбинског рата Сарајевско-романијски корпус
извршио је све постављене задатке. Специфична ситуација у којој се налазио утицала је
на борбена дејства у којима је учествовао. Широка зона одговорности и недостатак
старјешинског кадра умногоме је отежао припреме и извођење борбених дејстава.
Сарајевско-романијски корпус се непрекидно нашао под оптужбама за гранатирање
Сарајева и намјерно изазивање страдања становништва иако је и сам био непрекидно
изложен снажним дејствима муслиманских снага. Прихваћена лаж сарајевских и
бјелосвјетских медија да су се „четници“, како су Србе погрдно звали, налазили по
брдима и планинама око Сарајева и да су одатле артиљеријом свих калибара у
неограниченом броју, варварски разарали мултиетничко Сарајево, лако се демантује у
линијама предњег краја одбране између зараћених страна. Сарајево је било подијељен
град, и то је остало до краја рата а имали су издашну помоћ бројних међународних
кругова.
Кључне ријечи: Сарајево, Сарајевско-романијски корпус, одбрана, борбена
дејства, злоупотребе заштићене зоне

ВОЈНО ПОЛИТИЧКА СИТУАЦИЈА У БИХ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ
1992. ГОДИНЕ И ЊЕЗИН УТИЦАЈ НА ФОРМИРАЊЕ САРАЈЕВСКО
РОМАНИЈСКОГ КОРПУСА
Почетком 1992. године рат који се до тада водио на просторима
Словеније и Хрватске и полако приближавао границама БиХ, републике
коју су многи називали Југославија у малом. Сви проблеми који су
оптерећивали СФР Југославију, вишеструко су се одсликавали и утицали
на политичко безбједносне прилике у БиХ.
На изборима 18.11.1990. године, у БиХ су убједљивом већином
побиједиле странке које су своје дјеловање заснивале на националним
програмима, а неријетко и на националистичким поступцима. Главну
снагу Муслимана у БиХ, којих је према попису становништва 1991.
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године било 1.902 956 ili 43,47 % чинила је Странка Демократске Акције
(СДА). Хрвати, којих је било 760.852 или 17,38 % окупили су се око
Хрватске Демократске Заједнице (ХДЗ), а Срби којих је било 1.366.104
или 31,21 %, организовали су се у Српску Демократску Странку (СДС).
Поред тога, за разлику од других република, гдје су то били спорадични
случајеви, 242.682 или 5,54 % становништва изјаснило као Југословени.
Послије завршених избора СДА и ХДЗ су симболично повезале своје
страначке заставе и удружиле се против СДС, боље рећи против
интереса српског народа у БиХ. Због неподношљивог стања и сталног
прегласавања по питању виталних интереса српског народа у
Скупштини, Предсједништву и Влади БиХ, посланици српске
националности су одлучили иступити из државних тијела и формирати
своје органе власти. Тако је 09.01.1992. године одржана Оснивачка
скупштина Републике Српске БиХ. У том периоду почиње се све више
назирати тежња муслиманског руководства за независност и
самосталност БиХ а тежња хрватског руководства о подјели и припајању
дијелова БиХ Хрватској. Руководство српског народа недвосмислено је
било за очување Југославије, па макар и у скраћеном облику.
Мимо воље српског народа, СДА и ХДЗ припремају референдум о
независности БиХ. На велику жалост српског народа референдум се и
догодио 29.02. и 01. 03.1992. године. Српски народ је бојкотовао
референдум, који није ни одржан у срединама гдје је власт била у рукама
српског народа. Муслимани и Хрвати су изишли на референдум и
гласали за „Самосталну и независну БиХ“. Службено објављени подаци
били су да је на Референдум изишло 2.073.568 или 63,6 %. За „Независну
и суверену БиХ“ гласало је 99,7 % а против је било 0,3 % гласача. Широм
БиХ а нарочито у Сарајеву настало је опште одушевљење међу
муслиманским и хрватским народом.
Паралелно са овим догађајима 01.03.1992. године на Башчаршији је,
испред Старе православне цркве убијен Никола Гардовић, стари сват у
сватовима свога братића и рањен свештеник. Овај гнусни чин, рањавање
једне особе и отимање српске заставе био је директан пуцањ у српски
народ и његова знамења. Тиме је недвосмислено показано шта српски
народ чека у „Независној и сувереној БиХ“ коју тек што су биле
прогласиле перјанице коалиције повезаних застава. И оно мало наде која
је тињала, да ће се доћи до компромиса и да се сачува мир у БиХ,
пиштољским пуцњима у српског старог свата срушио је криминалац из
Прибоја, настањен у Сарајеву, Зелене беретки, Рамиз Делалић Ћело.
МУП БиХ се није оглашавао, телевизија такође. Пронио се глас да ће
Зелене беретке, војно крило СДА, заједно са јединицама Патриотске лиге
која је формирана у току 1991. године, напасти српске дијелове града и
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извршити масовне злочине као што су то чинили 1914. и 1941. године. У
страху да се то не догоди дошло је до спонтаног окупљања српског
народа и подизања барикада на главним путевима који воде у насеља са
већинским српским становништвом. Према казивању Рајка Дукића,
високог функционера СДС, који се затекао у Сарајеву, руководство СДС
се налазило у Београду, на некаквим разговорима. Он је тада, након што
је информисан шта се догодило испред Старе православне цркве на
Башчаршији, са неколико нижих функционера СДС који су се затекли у
просторијама СДС покушао пронаћи неко решење и излаз из ове веома
тешке ситуације. На брзину су формирали „Кризни штаб“ који је требао
смирити ситуацију на барикадама и спријечи ескалацију сукоба.
Оформљени су захтјеви државном руководству БиХ, које је путем
државне телевизије, требало што прије саопштити грађанима БиХ и
објаснити шта се то догодило испред Старе православне цркве. Ово се
прије свега односило на МУП БиХ. Од осталих захтјева истиче се:
1. Хитно зауставити кампању за „Независност и сувереност БиХ“ и
њено међународно признање, док се не постигне задовољавајуће
рјешење за сва три конститутивна народа.
2. Без одлагања наставити конференцију под вођством Жозе
Кутиљера, о трансформацији и демократском преображају БиХ и
3. Да се одмах ухапсе извршиоци убиства старог свата Николе
Гардовића.
Наравно ништа од овога није прихваћено а догађаји почињу да
престижу једни друге. Иако је при подјели власти било договорено да у
МУП-у, Телевизији и Службама безбједности БиХ, све три стране буду
једнако заступљене и да се консезусом доносе све одлуке то није
функционисало. Настављена је срамна и безочна мајоризација, свега што
је долазило од српских представника у институцијама система БиХ.
Иако захтјеви Кризног штаба нису испуњени, након обраћања
команданта 2. војне области, генерал пуковника Милутина Кукањца,
путем телевизије и пријетњи да уколико се ситуација не смири, да ће
употријебити војску и силом успоставити нарушени поредак, српски
народ се повукао са постављених барикада. Била је то крхка нада
српском народу да ће га војска заштитити и да ће се пронаћи неко
прихватљиво рјешење за све супротстављене стране. Нажалост то је била
нада без покрића.
Према многим мишљењима а посебно актерима ових догађаја, међу
којима сам и ја, команда 2. војне области није правилно цијенила
ситуацију на терену, него је у исти кош сврставала све супростављене
стране. Подцијењена је чињеница да припадници свих националности,
осим српске и црногорске, убрзано напуштају јединице ЈНА и стављају
се на располагање, већ увелико развијеним паравојним формацијама:
Зелене беретке, Патриотска лига, ХОС, ХВО и сијасет других такозваних
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специјалних јединица и криминалних група. Иако је извршена
мобилизација дијелова јединица 4. корпуса, размјештених у и око
Сарајева, њихова употребна вриједност, због дезертерства, није била на
потребном нивоу. „Организација СК Покрет за Југославију“ наметнула
се као тумач догађаја и тенденциозно упирала прстом у све активности
руководства српског народа. Нарочито је инсистирано на опасности од
стварања такозване „Велике Србије“ и четништва. Веома свјесно и поред
огромног броја чињеница, благо или никако, није реаговано на
повампирење усташтва и очигледном настојању руководстава повезаних
застава да васкрсну НДХ. Аргумент за изречену тврдњу налази се у
каснијим догађајима, када је та команда опкољена, изолована од
стварних догађаја на терену и бавила се собом и својим проблемима. Њен
утица на говово да се није осјећао на терену.
Линија командовања била је нарушена. Најчешће, команданти
јединица морали су сами доносити одлуке, па и оне које су
превазилазиле њихове надлежности. Преостали Срби и још неки часни
изузеци других националности, који су остали у јединицама, били су
збуњени због непредузимања никаквих мјера против дезертерства и
очигледног непријатељског дјеловања, исчекујући шта ће се даље
догодити. Због слабог, боље рећи непостојања информисања, у нижим
јединицама није се знало шта се догађа у БиХ. Једине информације
долазиле су са медија а њима је у потпуности владала муслиманскохрватска коалиција.
Предсједништво БиХ, без српског представника, 06.03.1992. године
прогласило је 01. 03.1992. године као „Дан независности БиХ“ и
затражило међународно признање. Сутрадан су САД признале
независност, онда редом и све државе које су својим дјеловањем
разориле СФР Југославију и помагале бившим чланицама да се
осамостале. Већ 07.03.1992. године затварајући 15. сједницу Скупштине
Републике Српске БиХ, Момчило Крајишник, предсједник Скупштине
Републике Српске БиХ, потписао је документ о независности Републике
Српске БиХ.
Остатак мјесеца протекао је у преписци око међународног признања
БиХ и груписања муслиманских и хрватских снага око касарни и других
објеката ЈНА. Тамо гдје је већинско становништво било муслиманско
или хрватско, као што су били Кисељак, Пазарић, Крупањска ријека,
Зеница, Високо, Реновица те команде и јединице 2. војне области у
Сарајеву (Бистрик, Јајце касарна, Дом ЈНА, Војна болница, касарне
„Маршал Тито“, „Виктор Бубањ“, „Јусуф Џонлић“) били су опкољени и
почели су притисци да се предају.
На нову ескалацију немилих догађаја није се морало пуно чекати.
Дана 04.04.1992. године, извршен је напад муслиманских снага на
полицијску станицу у Новом Сарајеву, које је било већински насељено
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српским народом. Том приликом погинуо је један полицајац српске
националности Петровић. Овај датум многи узимају као почетак рата у
БиХ. Већ сутрадан, муслиманске снаге покушавају извући специјална
возила, Специјалних јединица МУП БиХ, на Кртељима код Бутмира.
Приликом интервенције полиције МУП РС дошло је до употребе оружја
и жртава на муслиманској страни. Послије неуспјелог покушаја на
Кртељима, сутрадан је услиједио свеобухватан напад на Школу
Унутрашњих Послова, на Врацима, такође у насељу које је насељено
скоро искључиво српским народом. Иако је у самој школи био мали број
припадника српског народа, они се нису уплашили него су пружили
жесток отпор нападачу. То је омогућило ангажовање специјалне
јединице МУП и локалних територијалаца па је напад успјешно одбијен.
Након ова два неуспјеха 22.04.1992. године муслиманске снаге
планирале су и спровеле убацивање веће диверзантско терористичке
групе (ДТГ), на Илиџу, на Институт Физијатрије, у сам центар српске
територије. Припадници ове групе овладали су Институтом и почели
насумичну паљбу по свему што се кретало у њиховом видокругу. Циљ је
био изазвати страх и панику код српског народа и натјерати га да
напушта родна огњишта. У почетку ова добро организована ДТГ имала
је почетног успјеха. За кратко вријеме убијено је десетак цивила, а
двоструко више је рањено. Након почетног шока, Кризни штаб Српске
општине Илиџа одлучио је да се супротстави убаченој ДТГ и наредио
јединици МУП-а и једној групи самоорганизованих припадника
Територијалне одбране Српске општине Илиџа, који су обезбјеђивали
више важнх објеката у центру општине да изолују и по могућности
униште ДТГ. Због неискуства у борби и у одсуству доброг командовања,
дошло је до одређених губитака, који су изазвали гњев и велику
одлучност српских бораца да се ово зло заустави и ликвидира. Након
извјесног времена, један дио ДТГ је ликвидиран а други се спасио
бјекством према Соколовић Колонији. Коначан биланс овог подмуклог
и злочиначког напада био је тринаест мртвих припадника српског народа
и двадесет осморо рањених.
Ово је био сигнал српском народу Сарајева и околине да се под хитно
војно организује. Требало је бранити голе животе и вјековна огњишта.
Јединице ЈНА које су се нашле на територијама претежно настањеним
српским народом испочетка су оклијевале да пруже помоћ и заштиту
српском народу, јер нису добијале наређења, али су, како је вријеме
пролазило, команданти јединица схватили да је непријатељ српског
народа уствари и њихов прави и једини непријатељ. Почела је сарадња
између команданата јединица на терену и српских органа власти, па је за
веома кратко вријеме формирана каква - таква Територијална одбрана
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српског народа. Из магацина Територијалне одбране БиХ преузете су
веће количине наоружања и муниције. Ове мјере помогле су враћању
изгубљеног повјерења у ЈНА и да се консолидује незавидна ситуација.
На велику жалост, умјесто смиривања ситуације, почетком маја
услиједили су још крвавији догађаји. Најприје је 02.05.1992. године,
приликом покушаја деблокаде Дома ЈНА, на Скендерији, из засједе,
убијен је капетан Лабудовић са још четири војника војне полиције а у
току дана погинуло је укупно једанаест припадника ЈНА. Тога дана, иза
поднева, приликом повратка Алије Изетбеговића из Лисабона, са којим
су били његова кћерка и Златко Лагумџија, након слијетања на
сарајевски аеродром, дошло је до њиховог упућивања у Команду 4.
Корпуса ЈНА у Лукавици. Циљ је био остварити договор, са
најутицајнијим човјеком Предсједништва БиХ, око деблокаде и
извлачења опкољених касарни из Сарајева и околине. Посредовањем
команданта УНПРОФОР за БиХ, канадског генерала Мекензија, договор
је и постигнут. Сутрадан 03.05.1992. године требало је да се деблокира и
евакуише Команда 2. војне области а да се паралелно са тим, када колона
ЈНА изађе на Српску територију, Алија Изетбеговић и његова пратња
испрате у зграду Предсједништва БиХ. Шта се тога дана догодило,
познато је широј јавности, па не треба шире елабирати овај догађај.
Колико је он, сам по себи трагичан догађај, изазвао тугуи и бол у српском
народу Сарајевско-романијске регије, мени се чини, да је вијест да се
ЈНА мора повући са територије БиХ најкасније до 18.05.1992. године,
изазвала још већи шок и невјерицу.
У недостатку правих информација кружиле су дезинформације,
најмање оних које су истинито приказивале стање на територији. Народ
није знао шта се догађа, па је у страху од рата почела насумична
бјежанија. Најприје из Сарајева, а онда и са свих других простора између
Сарајева и Зенице, гдје је српски народ био мањинско становништво.
Тих дана владале су невиђене гужве на сарајевском аеродрому,
жељезничкој и аутобуској станици. Предњачило је градско имућније
становништво, интелигенција, јавне личности и понеко од нижих слојева
друштва, ако је имао неко уточиште у избјеглиштву. Дио становништва
задржао се код родбине, на простору око Сарајева, рачунајући да ће
криза брзо проћи и да ће вратити у своје домове. Нису могли
претпоставити шта их чека, и у што ће се све ово претворити. Дио
српског народа у Сарајеву и неким општинама око Сарајева, из њему
знаних разлога, остао је на милост и немилост Алијиним бојовницима.
Сарајевом су харале банде предратних криминалаца који су се сада
нашли на челу најелитнијих сарајевских јединица Армије БиХ. Као
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илустрацију треба навести Јуку Празину, који је добио чин генерала и
био главни Алијин човјек од Али Пашиног поља, негдје око половине
Сарајева, па преко Игмана све до Иван седла. У Старом граду, у центру
Сарајева, за команданта 9. брдске бригаде постављен је Мушан
Топаловић Цацо, сарајевски криминалац, а за команданта 10. брдске
бригаде, већ увелико озлоглашени Рамиз Делалић Ћело, убица српског
Старог свата, пред Старом црквом на Башчаршији. Наступио је невиђени
терор над преосталим српским народом. Оптуживани су за невјероватне
ствари а најчешће као српски снајперисти и српски обавјештајци. Дио
народа систематски је одвођен у државне затворе, пресуђиван без доказа
а један дио одвођен у приватне затворе, горе поменутих команданата,
гдје им се касније губи сваки траг. Истог момента када би неко од Срба
био одведен, његова имовина била би систематски опљачкана. У свом
злу које је снашло преостале Србе у Сарајеву и околини, у насељима под
муслиманском контролом најгоре су прошле лијепе српске дјевојке и
млађе жене. Оне су одвођене у приватне затворе да тамо задовољавају
најпрљавије страсти крвожедних Алијиних бојовника. Услијед
невиђеног иживљавања, вишеструког силовања и батинања, многе од
њих, ако су преживјеле ту стравичну тортуру остале су са трајним
последицама. Није намјера да се елаборира само патња српског народа,
на просторима гдје је власт обављала Алијина СДА, него треба указати
на зло које је снашло српски народ и шта га је натјерало да се
самоорганизује и супротстави.
На просторима на којима је послије избора 1990. године била
успостављена српска власт и на којима је српски народ био у већини,
није било великог колебања. Формирани су кризни штабови, који су
обављали власт на терену. Било је много проблема, али се живот и рад
становништва ипак колико – толико нормално одвијао. Још док је
функционисала ЈНА била је извршена мобилизација једног дијела
јединица 4. Корпуса, који ће по одласку ЈНА на простор СР Југославије
наслиједити Сарајевско-романијски корпус (СРК) Војске Републике
Српске (ВРС) БиХ. Мобилизација која је била извршена у претходном
периоду била је неуспјешна. Тај неуспјех се огледао у томе да су се само
Срби одазвали позиву на мобилизацију, док су је припадници осталих
народа бојкотовали и одлазили у паравојне формације које су формирале
СДА и ХДЗ. Био је то спектар разних јединица, окупљен у формацију
Армије БиХ, коју је контролисало Предсједништво БиХ, на челу са
Алијом Изетбеговићем. Други табор чинили су Хрватско Вијеће Обране
(ХВО), под директном контролом ХДЗ БиХ и Хрватске Оружане Снаге
(ХОС), под контролом Хрватске Странке Права (ХСП) из сада већ
самосталне државе Хрватске. Но, и од неуспјеле мобилизације извучена
је значајна корист. Та корист се највише огледала у рушењу дотадашњих
догми о: „братству и јединству – као зјеници ока“, „суживоту братских
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народа“, „ЈНА – као четвртој сили у Европи“ и сличним заблудама
којима је српски народ до тада робовао. Била су ово болна тријежњења.
Међутим, није се смјело а ни могло више живјети са овим заблудама.
Упражњена мјеста у формацијама јединица, којих је било значајно више
од половине, почела су се попуњавати припадницима српског народа. На
жалост, није било довољно оспособљених војника да попуне упражњена
мјеста и тај ће проблем остати до краја рата. Највећи проблем је
недостатак старјешинског кадра, свих профила, па се ово питање
рјешавало и постављањем страначког кадра, гдје је СДС имала утицаја
на стање у јединицама.
Поред свих наведених проблема, које је требало хитно рјешавати,
одлуком да се ЈНА повуче на простор СР Југославије, дошло је до
проблема око извлачења опкољених касарни и војних објеката у
Сарајеву и околини. Да би се овај задатак извршио ангажован је
пуковник Неђо Бошковић, тек постављени Начелник Управе
Безбједности у Генералштабу Војске Југославије. Он је требало да,
преговорима са руководством БиХ под контролом Муслимана и Хрвата,
обезбиједи миран излазак и одлазак у СР Југославију, опкољених
јединица и установа ЈНА, из Сарајева и околине. Одмах на почетку,
запело је око наоружања које је било у посједу јединица ЈНА.
Преговарачи са БиХ стране, под контролом Предсједништва БиХ,
захтијевали су да јединице и установе ЈНА безусловно предају сву
опрему и наоружање и тек онда им се гарантује безбједно напуштање
локација. Пуковник Бошковић захтијевао је да јединице и установе ЈНА
понесу сву своју опрему и наоружање и да тако напусте своје локације.
Преговарачи БиХ то нису прихватили и наступио је један веома мучан
период. То се поклапало са периодом хитног напуштања територије БиХ,
од стране јединица ЈНА и њиховог пребацивања на простор СР
Југославије. Мучне сцене када старјешине остављају своје јединице и
одлазе. Један дио јединица ЈНА Сарајевско-романијску територију
напустио је са цјелокупном опремом и наоружањем, док је опрема и
колективно наоружање већих калибара остало у јединицама Војске
Републике Српске БиХ, које су раније мобилисане и већ посједале ту
технику. Нажалост, мора се констатовати да је било заговарања да се сва
опрема и наоружање у посједу ЈНА, повуче на простор СР Југославије.
Било како било, од људства и наоружања које је остало од 4. корпуса 2.
војне области ЈНА, након напуштања Сарајевско-романијске територије
и јединица Територијалне одбране са тог терена 19.05.1991. године
започело је формирање Сарајевско-романијског корпуса (СРК) Војске
Републике Српске (ВРС) БиХ. Одлуку о његовом формирању донио је
Главни Штаб (ГШ) ВРС БиХ, који је формиран у периоду од доношења
одлуке о формирању ВРС БиХ , на скупштинском засједању у Бањалуци
дана 12.05.1991., а формиран је 19.05.1991. године.
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СТРУКТУРА СРК, ЛОКАЦИЈЕ КОМАНДНИХ МЈЕСТА
КОРПУСА И ПРВОПОТЧИЊЕНИХ ЈЕДИНИЦА

1.

НАЗИВ ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЦИЈА

КОМАНДАНТ

НАПОМЕНА

Команда Сарајевскороманијског корпуса
(СРК) ВРС БиХ

Касарна
„Слободан
Принцип Сељо“ у
Лукавици

пук. Томислав Шипчић

СРК је наследник

ген. мај. Станислав
Галић

осуђен у Хагу

4. к 2. во ЈНА

ген. мај. Драгомир
Милошевић

осуђен у Хагу

2.

Команда стана СРК

Касарна
„Слободан
Принцип Сељо“ у
Лукавици

цивил Ново Чорлија

умро 2014.г.

3.

Извиђачко
диверзантски одред
СРК „Бели вукови“

Пале

цивил Срђан Кнежевић

Oдред формиран
1993.г.

4.

Батаљон везе СРК

Касарна
„Слободан
Принцип Сељо“ у
Лукавици

кIк Грачанин

5.

Батаљон војне
полиције СРК

Касарна
„Слободан
Принцип Сељо“ у
Лукавици

кIк Томшић Момир
пор Лиздек Недељко
мајор Вуко Чворо

Ауто транспортни
батаљон СРК

Касарна
„Слободан
Принцип Сељо“ у
Лукавици

кIк Јосип Валентић

8.

Санитетски батаљон
СРК

Тилава

пук.Тончи Поша

9.

Инжињеријски пук
СРК

Касарна
„Слободан
Принцип Сељо“ у
Лукавици

кIк Михајло Вујасин

10.

Лаки арт. рак. пук
ПВО

Лукавица

пор. Ћосовић Горан

11.

Мјешовити
противоклопни
артиљеријски пук СРК

Пале

ппук Драгољуб
Тошовић

12.

Мјешовити
артиљеријски пук СРК

Мокро

ппук Јован Бартула

1. Сарајевска
моторизована бригада

Касарна
„Славиша Вајнер
Чича“ у Лукавици

7.

13.

погинуо 1994. г
умро 2016. г.

мајор Миро
Милинковић

пук Цветковић
мајор Саво Симић
мајор Вељко
Стојановић

наслиједила 49.
мтбр ЈНА,
преименована у
механизовану
1992.г.
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14.

2. Сарајевска лака
пјешадијска бригада

Војковићи

мајор Милан
Маљковић
ппук Милорад
Шеховац

15.

Илиџанска
пјешадијска бригада

Илиџа

мајор Перо Деспотовић
мајор Милан
Маљковић
ппук Зоран Боровина

погинуо 1992.г.

ппук Владо Радојичић

16.

Блажујска лака
пјешадијска бригада

Блажуј

кIк Благоје Ковачевић
мајор Велемир Дуњић
ппук Спасоје Чојић
мајор Љубиша
Петричевић

17.

Илијашка пјешадијска
бригада

Илијаш

преименована у
Игманску лпбр
1993. г
.

цивил Ратко Аџић
кIк Драган Јосиповић
кап Божо Савић

18.

19.

Рајловачка лака
пјешадијска бригада

Рајловац

Вогошћанска лака
пјешадијска бригада

Вогошћа

кIк Михајло Вујасин
ппук Милош
Голијанин

кIк Миладин
Трифуновић
цивил Горан Тробок
мајор Драган
Јосиповић

почетком 1993.г.
ушла у састав
новофотмиране 3.
Сарарајевске
пјешадијске
бригаде
почетком 1993.г.
ушла у састав
новоформиране 3.
Сарајевске
пјешадијске
бригаде

20.

Кошевска лака
пјешадијска бригада

Пољине

кIк Миро Крајишник

почетком 1993.г.
ушла у састав
новоформиране 3.
Сарајевске
пјешадијске
бригаде

21.

3. Сарајевска
пјешадијска бригада

Вогошћа

мајор Драган
Јосиповић

формирана
почетком 1993.г.
од Вогошћанске,
Рајловачке и
Кошевске лаке
пјешадијске
бригаде

22.

1. Романијска
пјешадијска бригада

Соколац

пук Драгомир
Милошевић

осуђен у Хагу
умро

пук Владо Лиздек

23.
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2. Романијска
моторизована бригада

Хан Пијесак

пуковник Радисав
Крстић

од новембра 1992.
г. у саставу
Дринског корпуса
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Рогатичка лака
пјешадијска бригада

24.

4. Сарајевска лака
пјешадијска бригада

25.

Рогатица

Пале

цивил Рајко Кушић

од новембра 1992.
г. у саставу
Дринског корпуса

мајор Стеван Вељовић

формирана од
Јахоринског,
Паљанског и
Прачанског
батаљона из 1.
Романијске пјеш.
бригаде

ПРЕГЛЕД НАЈОДГОВОРНИЈИХ СТАРЈЕШИНА У КОМАНДИ СРК ВРС БИХ
Р.БР.

ФОРМАЦИЈСКА
ДУЖНОСТ

ЧИН

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1.

Начелник штаба корпуса

пук

Драган Марчетић

пук

Драгомир
Милошевић

пук

Чедомир Сладоје

осуђен у Хагу

пук

Чедомир Сладоје

мајор

Стеван Вељовић

Помоћник команданта за
позадину

пук

Бошко Пашић

пук

Алекса
Крсмановић

4.

Помоћник команданта за
безбједност

пук

Марко Лугоња

5.

Помоћник команданта за
организацијско
мобилизацијске послове

пук

Алекса
Крсмановић

6.

Помоћник начелника
штаба за обавјештајне
послове

ппук

Зоран Боровина

погинуо 1992.г.

7.

Начелник артиљерије

пук

Тадија Манојловић

умро 2017.г.

8.

Начелник артиљеријско
ракетних јединица ПВО

мајор

Милан Угрешић

умро

2.

3.

Помоћник начелника
штаба за оперативно
наставне послове

НАПОМЕНА

9.

Начелник ОМЈ

ппук

10.

Начелник инжињерије

мајор

погинуо 1992.г.

11.

Начелник везе

пук

Тришић

умро 1992.г

12.

Помоћник команданта за
морал, вјерска и правна
питања

пук

Лука Драгичевић

од 1994. г.

Михајло Вујасин
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БРОЈНО СТАЊЕ СРК ВРС
Одлуком Главног штаба ВРС БиХ о формирању Сарајевскороманијског корпуса, поред структуре корпуса и других битних
елемената, одређено је и његово приближно бројно стање. Обзиром да је
ситуација на терену била неизвјесна, да је српски народ бјежао са
територија које нису биле под контролом српских органа власти,
наступило је неприродно премјештање становништва, негативно
утичући на мобилизацијски потенцијал Сарајевско-романијске регије.
Велики број Архива мобилизацијских докумената остао је на територији
под контролом муслиманско-хрватске власти. Људство које је било
оспособљено за извршење мобилизацијских задатака једноставно се
расуло. Тек формирани Кризни штабови српских општина Сарајевскороманијске регије реално нису могли успоставити ефикасну власт и
контролу територије. Због таквог општег стања на територији,
мобилизација је извођена у тешким условима и у потпуности је зависила
од посвећености Кризног штаба и умјешности лица која су је
спроводила. Срећа је да је дио јединица извршио мобилизацију, као 4.
корпус ЈНА те мобилизација 49. мтбр у Лукавици, 216. ббр у Хан
Пијеску, 4. мап, 4. мпоап и 4. ларп ПВО на својим локацијама и те су
јединице значајно помогле у формирају осталих јединица корпуса.
Истина, и те су јединице, послије напуштања јединица од стране
муслиманских и хрватских припадника а потом и од других припадника
који су са јединицама ЈНА одлазили у СРЈ остале са смањеним бројним
стањем. До краја рата ни једна јединица није успјела да се попуни према
предвиђеној формацији. Болна тачка био је и остао недостатак
командног кадра свих врста и обучених војника за сложенија борбена
средства. Такође, старосна структура јединица била је неповољна.
Предвиђено бројно стање корпуса је око 15.000 припадника.
Просјечно корпус је бројао око 13.000 бораца.
У једном моменту прије издвајања људства у радну обавезу број
рањених и погинулих бораца био сразмјерно мали, бројно стање корпуса
достизало је цифру око 18.000 бораца.
Укупан број евидентираних погинулих бораца прелази цифру од
4.000. Један дио се још увијек води као нестао. Број рањеника још никада
нико није званично објавио а реалне процјене су биле десетак хиљада.
ЗОНА ОДГОВОРНОСТИ СРК ВРС БИХ
Зона одговорности СРК одударала је од уобичајеног начина
одређивања зона одговорности, по начелима употребе јединица ЈНА.
Веома тешко је схватити, да би неко ко познаје војне науке могао
наредити тако неправилну конфигурацију зоне одговорности. Но, нужда
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законе мијења и на терену je успостављeна скоро идеална линија подјеле
територије, према већинској структури становништа. Дакле, пресудно је
утицала ситуација на терену, настала након подизања барикада у
Сарајеву почетком марта мјесеца 1992. године. Тамо гдје је српски народ
био у већини, дошло је до самоорганизовања и успостављања српске
територијалне одбране. Истина, тако успостављене јединице, без
значајнијег колективног наоружања, нису представљале гаранцију да
могу сачувати територију на којој су се налазиле али су веома добро
послужиле као основа за формирање јединица, након одлуке о
формирању ВРС БиХ. Ове јединице су представљале структуру
становништва на терену, диктирале су линије одбране према Сарајеву
(унутрашњи прстен) са једне стране и линије одбране СРК према
вањском прстену, којим је корпус био окружен са друге стране. Зона
одговорности СРК имала је излаз само према Романијском платоу и све
јединице које су се налазиле у Сарајевској котлини биле су у
стратегијском полуокружењу.
Опште прихваћена лаж сарајевских и бјелосвјетских медија да су се
„четници“, како су Србе погрдно звали, налазили по брдима и планинама
око Сарајева и да су одатле артиљеријом свих калибара у неограниченом
броју, варварски разарали мултиетничко Сарајево, лако се демантује
управо линијама предњег краја одбране између зараћених страна.
Једноставно и једино истинито, од самог почетка сукоба, Сарајево је
било подијељен град, и то је остало до краја рата. На дан када је
донешена одлука о формирању СРК 19.05.1992. године, линија
унутрашњег прстена око Сарајева била је веома изломљена и требало би
доста времена и простора да се она прецизно дефинише. Треба навести
већа градска насеља, која је контролисала српска Територијална
одбрана. На сјеверној страни града: насеља Мрковићи, Радава и Пољине
као дијелови општине Сарајево Центар. Цјелокупна општина Вогошћа
без насеља Кобиља Глава и Горњи и Доњи Хотоњ, те насеља Пофалићи
у општини Ново Сарајево и Бућа Поток у општини Нови Град. На сјеверо
западу цијела новоформирана општина Рајловац. На западу и на југу
скоро цијела општина Илиџа, око три четвртине цијеле општине, без
насеља: Храснице, Соколовић Колоније, Бутмира, Добриње III и V,
Ступа и Доглода које су контролисали Муслимани и Хрвати. На
југоистоку Сарајева: Насеље Старосједилаца из општине Илиџа,
Лукавица, Враца, Шанац, Грбавица I и II, Ковачићи, Миљевићи и
Златиште из општине Ново Сарајево. На истоку сва села из општине
Стари Град до Козје Ћуприје и на сјевероистоку насеља Нахорево,
Хреша и Булози, такође из општине Стари Град. Срби Сарајевскороманијске регије потпуно су контролисали све општине око Сарајева
(Пале, Илијаш, Хаџићи) осим Трнова и Високог које су контролисали
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Муслимани и Кисељака који су контролисали Хрвати. На Романијском
платоу, Срби су скоро у потпуности контролисали терторију општина
Соколац, Хан Пијесак и Рогатицу која се налази источно од Романијског
платоа, ближе ријеци Дрини. Спољни прстен, у којем су се налазиле
јединице СРК, такође је био кружна и веома неправилна линија која се
ако пођемо од сјевера протезала линијом: Вучја Лука – Висојевица –
полукружно границама општине Илијаш са сјеверне, западне и
југозападне стране – Палеж – Вела – Кобиљача – Рудник – Легња –
Тиново брдо – Касетићи – Ступник – Голо брдо – Врело Босне. Ту се
линија прекида и поново почиње: Јужном страном Војковића преко
Страишта, Очађела, Oглавка, Добре воде, јужним падинама Јахорине,
Средњег, Страна до Месића, гдје се прекида и наставља линијом:
Бранковићи – Борике – Доња Лијеска – Ријеке – Велики Жеп. Доста
сложена зона одговорности.
Зону одговорности СРК карактерише велика густина насељености у
градском дијелу Сарајева и веома ријетке насељености у брдско
планинском дијелу. То се значајно одражавало на неуједначеност попуне
јединица као и на сам квалитет попуне, о чему је већ раније говорено.
Следећа битна карактеристика зоне одговорности СРК била је веома
развијена индустрија у Сарајевском базену и велика шумска богатства
на просторима општина Соколац и Хан Пијесак. Треба поменути већа
предузећа на територији под контролом српског народа: жељезара у
Илијашу, ТАС и УНИС у Вогошћи, ДЦ у Рајловцу, Енергоинвест – ТАТ,
Хотелски комплекс у центру Илиџе, фабрика воде Бачићи, Ћилимара и
Ласта на Илиџи, Босанка Блажуј, фабрика кока коле и терминали горива
у Блажују, Бјелашница у Хаџићима, ГП Пут и Будућност у Касиндолу,
РАОП у Лукавици, ФАМОС на Корану, Дрвна индустрија Соколац,
Планинско Хан Пијесак и још много других мањих радних организација.
Непосредна околина Сарајева, прије рата, била је позната по
развијеној војној индустрији. Од самог почетка сукоба у БиХ, на
територији коју су контролисале муслиманске снаге, остале су фабрике
муниције у Коњицу и Горажду, које су наставиле производњу. У самом
Сарајеву, под муслиманском контролом, остала је војна фабрика „Зрак“,
која је читаво вријеме рата несметано радила. Такође, у Храсници, под
њиховом контролом, остао је и већи дио „ФАМОС - а“. На српској
страни остали су: дио „ФАМОС - а“ у Храсници, „ФАМОС“ на Корану,
ТРЗ „Орао“ у Рајловцу, ТРЗ „Хаџићи“ и „ПРЕТИС“ у Вогошћи. За
разлику од Срба, који нису ни покушавали да овладају простором на
којем су се ове фабрике налазиле, Муслиманима је то била опсесија до
последњег дана рата. Много напада је организовано на територију на
којој су се ови привредни субјекти налазили, између осталог и ради
преузимања ових фабрика.
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Привредни потенцијали у зони СРК, имали су проблем ангажовања
на радној обавези, великог броја војно способних обвезника. Међутим,
велики број ових предузећа није поштовао ни елементарне норме и
критеријуме радне обавезе, чак шта више, често су била уточишта за
војне обвезнике који су избјегавали војну обавезу. Ово је био и остао до
краја рата један од највећих проблема у СРК. Ништа горе није подривало
морал јединица, као неоправдано упућивање на Радну обавезу, не малог
броја војних обавезника. Скоро све јединице СРК мобилисане су
локално, на простору гдје су војни обавезници иначе живјели па се
људство међусобно познавало. Ни нагло богаћење појединаца из разних
Кризних штабова, распадања и пљачке предузећа са организованом
радном обавезом те великог нерада у тим предузећима. Несрећа је била
у томе, што су привредни субјекти, својим радом, требали обезбиједити
несметано функционисање војних јединица. На велику жалост, јединице
СРК у Сарајеву и околини, нису се окористиле од функционисања радне
обавезе, иако је снабдијевање јединица било децентрализовано и
обављало се највише из локалних извора. Док је било залиха, које су
остале послије одласка јединица ЈНА на територију СРЈ, снабдијевање
јединица СРК било је добро. Што је вријеме више одмицало, стање у
јединицама постајало је све теже а самим тим повећавало се и
незадовољство код војника.
ОСНОВНИ ЗАДАЦИ САРАЈЕВСКО РОМАНИЈСКОГ КОРПУСА
1. Одбрана српских дијелова града Сарајева и његова подјела на
српски и муслиманско хрватски дио;
2. Успостављање јединствене територије (повезивање општина
Хаџићи, Илиџа, Рајловац, Вогошћа и Илијаш са источним
дијеловима Сарајевских општина Стари град, Пале и Соколац)
Сарајевско-романијске регије;
3. Спречавање пробоја Армије БиХ из Сарајева према Зеници и
извршење спајања 1. и 3. корпуса Армије БиХ;
4. Успостављање широког коридора између Сарајевско-романијске
регије и Херцеговине;
5. Спречавање продора Армије БиХ, са Игманског платоа преко
Трнова, и избијање у долину ријеке Дрине;
6. Садејствовати Дринском и Херцеговачком корпусу у блокади и
контроли муслиманских енклава у долини ријеке Дрине.
ОПЕРАЦИЈЕ У КОЈИМА ЈЕ УЧЕСТВОВАО САРАЈЕВСКО
РОМАНИЈСКИ КОРПУС
Одбрамбене операције
Операција „Гром“ или „Битка за Пофалиће“. Покушај пробоја
јединица Армије БиХ из Сарајева према Високом.
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Муслиманске снаге:
Почетком маја 1992. године, под командом команданта
Територијалне Одбране (ТО) БиХ Хасана Ефендића и Салка Идриза,
команданта ТО града Сарајева формирана је Тактичка група
јединица ТО града Сарајева. Тактичку групу чинили су:
 Одред Пофалићи 1, командант Хабиб Идризовић;
 Одред Пофалићи 2, командант Јусуф Лошић;
 Одред Велешићи, командант Енвер Шеховић, поручник бивше ЈНА;
 Батаљон војне полиције, командант Џевад Топић.
Задатак ових снага био је да заузму српско насеље Пофалиће, затим
овладају насељем Бућа поток и продуже напад преко платоа Жуч ка
Паљеву и Високом. На тај начин, српске снаге на сјеверо западу Сарајева
биле би пресјечене и успоставио би се коридор између муслиманских
снага у Сарајеву и Високом. Тиме би се створили услови за уништење
српских снага по дијеловима и остварило јединство територије великог
дијела Сарајева са територијом западно и сјеверо западно од Сарајева.
Напад је изведен у 05.30 часова 16.05.1992. године. Остварено је
потпуно изненађење. Већ прије подне муслиманске снаге су разбиле
српску одбрану у Пофалићима и овладале насељем. До краја дана
овладале су српским насељем Бућа поток и избиле у реон платоа Жуч,
који доминира над општинама Нови Град, Рајловац и Вогошћа. Створени
су услови за наставак напада према Паљеву. Послије уласка
муслиманских јединица у Пофалиће, српском становништву које није
избјегло, наступили су црни моменти у њиховим животима. Наступила
је општа пљачка, паљевине имовине а преживјели кажу „живи су
завидили мртвима“.
Тек сутрадан српске снаге пружиле су организован отпор на плату
Жуч – Орлић – к. 850 и зауставиле муслиманско напредовање. Нема
поузданих података о муслиманским губицима. Mуслимански извори
наводе да су били минимални.
Српске снаге
Пофалиће су бранили дијелови Новосарајевске бригаде српске ТО.
Бригада је била подијељена на два дијела. Други дио бригаде налазио се
на Грбавици на другој страни града. Није постојала физичка веза између
ова два дијела. Командовање је очигледно било слабо организовано и
велико је питање како је функционисало. Ручног наоружања и муниције
било је довољно. Подршка је организована са водом МБ 82 мм (6 оруђа)
и још неколицином МБ 60 мм. Према изјавама учесника догађаја,
одбраном је руководио Кризни штаб, а како је то радио види се из
резултата битке. Одмах после испољеног дејства муслиманских снага
српска одбрана се потпуно распала и наступило је расуло и бјежанија.
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Измијешао се народ са борцима. Није било координације. Нико није ни
покушао, да кад се већ одбрана распала, макар организовано извуче
народ. Резултат ове краткотрајне борбе био је катастрофалан. Иако је
уложено много напора разних институција РС да се сазна шта се све, тих
дана, догађало у Пофалићима и околини, не може се са сигурношћу
тврдити да се зна права истина. Број погинулих Срба процјењује се око
300. Број рањених је већи али се не зна колико. Број несталих још није
утврђен и вјероватно никада и неће. Број запаљених кућа био је преко
500. Велики дио војне опреме и наоружања пао је у муслиманске руке и
сва непокретна имовина српског народа.
Био је ово страшан ударац за српску страну а огромни подстрек за
муслиманске јединице. Један тактички успјех претворио се у оперативни
и створио услове за стратегијски успјех коме се планери ове операције
сигурно нису надали, бар не тада.
Операција „Љето 92“, наставак операције „Гром“
Послије заузимања Пофалића и Бућа потока наступила је општа
еуфорија у муслиманским јединицама. Умјесто да енергично продиру на
изабраном правцу и остваре постављени циљ, они су се зауставили по
избијању на Жучки плато и стали да шрославе. То је дало времена
српским снагама да посједну доминантне висове на Жучком платоу
Орлић је (најдоминантнији), Голо брдо и к. 850. Одбрану ових објеката
организовали су дијелови лаке Вогошћанске и лаке Рајловачке бригаде.
Српске снаге подржане аком артиљеријском ватром успјеле су
зауставити муслиманско напредовање и ту је успостављена нова линија
додира.
Настојећи да оствари постављени циљ из операције „Гром“, команда,
тада већ 1. корпуса Армије Р БиХ, 08.06.1992. године покреће нову
операцију под кодним именом „Љето 92“. План напада сачинио је лично
начелник ШВК А Р БиХ Сефер Халиловић.
Муслиманске снаге
 Снаге Општинског Штаба ТО Ново Сарајево, 1. мтбр, командант
Енвер Шеховић;
 Снаге Општин. Штаба ТО Вогошћа, 2. мтбр, командант Сафет Зајко;
 Командант свих муслиман. снага, Мустафа Хајрулаховић Талијан.
Задатак ових снага је наставак операције „Гром“. Ради лакшег
извршења задатка организован је низ демонстративних напада, ради
везивања српских снага. Најжешћи напад је изведен према Пољинама,
локацији главне артиљеријске групе (ГАГ) СРК. На почетку напада, било
је почетног успјеха али су се српске јединице брзо организовале и
жестоко узвратиле. Муслиманске снаге доживјеле су дебакл. По
њиховим изворима, број погинулих био је преко 200 а рањених је било
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још више. На другим правцима није било никаквог успјеха. Напади
према Хаџићима и према Илијашу били су слабо координирани и
доживјели су неуспјехе.
На главном правцу напада, који је почео у 05,00 часова 08.08.1992.
године српске снаге пружиле су веома снажан отпор. Биле су подржане
јаком артиљеријском ватром, али су попустиле и муслиманске снаге су
овладале читавим Жучким платоом. Међутим више од тога нису могле.
Српске снаге:
 На платоу Жуч, дијелови Вогошћанске и Рајловачке лаке
пјешадијске бригаде;
 Остале јединице у својим рејонима одбране.
На овом дијелу сарајевског ратишта налазиле су се јединице СРК,
чију мобилизацију су извршили општински Кризни штабови. Формација
јединица није најбоље прилагођена задацима јединица и биле су скоро
без активних старјешина. Налазиле су се на важном дијелу ратишта у
смислу деблокаде Сарајева према Високом. У овом периоду рата трпјеле
су највеће ударе муслиманских снага у Сарајеву и околини. Команда
СРК била је на источној страни града, у Лукавици, и могло се доћи само
заобилазним путем, преко планине Висојевице није имала скоро никакву
улогу када су у питању јединице на сјеверо западној страни Сарајева.
Иако су се нашле у тешком положају, ове јединице, истина уз губитке и
територије и људства уз међусобну подршку успјеле су зауставити
операцију под кодним називом „Љето 92“.
Колико је муслиманској страни било стало до успјеха у овој
операцији говоре подаци о жртвама које су поднијели. Наиме њихови
извори кажу, да је у борбама за Жучки плато погинуло укупно 624
припадника 1. Славне и 2. Витешке мтбр, и да је додијељен 71 „Златни
љиљан“, за исказану храброст. Број рањених се не наводи али се
констатује да је веома висок. У борбама погинули су им начелник штаба
2. Витешке мтбр Сафет Исовић и командант бригаде Сафет Зајко.
Погинуо је и Енвер Шеховић, командант 1. Славне мтбр. Послије
претрпљених губитака командант је обуставио даље нападе и одбрана се
поново стабилизовала.
Операција „Коверат“ или „Слобода 92“, покушај деблокаде
Сарајева на правцу Трново - Требевић – Сарајево
Крајем јесени 1992. године на Игману је формирана Оперативна
група „Игман“. Задатак: Деблокада Сарајева правцем: Игман – Трново –
Требевић – Сарајево.
Састав снага:
 Дијелови 81. бригаде из Мостара;
 Дијелови јединица из Стоца;
 Дијелови јединица из Дрежнице;
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 Дијелови бригаде Неретвица;
 Дијелови невесињске бригаде;
 Дијелови бригаде Брегава;
 Дијелови јабланичке бригаде;
 Фочанска бригада;
 Полицијска јединица из Јабланице;
 Одред „Мудерис“ из Коњица;
 Одред „Црни лабудови“ и друге локалне јединице.
Укупне снаге јачине око 4.000 војника.
Због ангажовања јединица са територија којима је овај крај непознат,
ангажовани су локални водичи, који су познавали терен између Трнова
и Сарајева. Напад је почео у зору, на Никољдан 19.12.1992. године.
Одмах на почетку испољили су се недостаци овако састављених
јединица. У Сарајеву и околним планинама било је веома хладно а на
планинама је било и око пола метра нападалог снијега. Јединице из
Херцеговине нису навикле на овакве услове, биле су неадекватно
обучене и обувене и то је био огромни проблем у њиховом ангажовању.
И поред свих проблема, у почетку, напад се одвијао планираном
динамиком. Да тако буде, помогла је једна српска мјешовита јединица,
која је, зато што јој није дошла смјена, дан уочи почетка напада,
напустила изузетно важан положај испод Јахорине. Сусједне јединице
нису знале за овај догађај и нису предузимале никакве мјере. Већина
муслиманских јединица прошла је управо преко овог положаја и дошла
скоро за леђа јединицама које су биле орјентисане према Сарајеву.
Дио јединица напао је српске положаје на правцу Очађело – Кијево
и Делијаш – Кадино врело и фронтално везао српске снаге у додиру. Да
је било дисциплине и енергичнијег дјеловања овај план би вјероватно
успио. Међутим непотребно паљење кућа у селу Касидоли, на сјеверо
западним падинама Јахорине и убиство неколико старих особа били су
сигнал српској страни да се нешто крупно догађа.
Српске снаге нису имале посебне јединице за ову ситуацију, али су
муњевито реаговале. На брзину, из свих јединица, које су биле на
положајима на Требевићу, Јахорини и у лукавичкој котлини, издвојен
дио снага и упућен према селима Касидол и Дворишта. Дошло је до више
мањих сусједних борби у којима су се боље снашле српске јединице.
Муслиманске јединице биле већ уморне од марша, промрзле и потпуно
изненађене од српских јединица. Брзо су се деморалисале и почеле
панично да се повлаче назад. Сан о лаганој шетњи планинским висовима
и тријумфалном уласку у Сарајево претворио се у катастрофу.
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Неколико дана српске јединице су претресале терен и нашле доста
мртвих смрзнутих тијела. Било је и неколико заробљених бораца који су
касније размијењени.
Остат ће упамћено да је један, једини, војник извршио задатак. Наиме
Харун еф. Хоџић из јединице „Црни лабудови“ успио се провући кроз
српску одбрану и ући у Сарајево.
Према муслиманским изворима биланс ове Операције био је 52
погинула и нестала борца А Р БиХ.
Операција „Текбир“ или последњи покушај деблокаде Сарајева.
Према изворима А Р БиХ, почетком љета 1995. године донијета је
одлука да се уз помоћ НАТО авијације и Снага за брза дејства
УНПРОФОР – а, још једном покуша извршити деблокада Сарајева. За ту
операцију припремљене су посебне снаге и средства које су сачињавале:
 46.163 војника, подофицира и официра: 60.000 из 1. корпуса
(нису сви ангажовани), 10 – 15.000 из другог, трећег и седмог
корпуса и 5.500 из 4. Корпуса;
 43 артиљеријска оруђа без МБ;
 24 тенка и
 406 разних врста МБ.
Задатак: На изабраним правцима напада разбити српске снаге,
деблокирати Сарајево, повезати територију под муслиманском
контролом и створити услове за уништење РС.
Напад је почео у рану зору 15.06.1995. године.
Као што је бивало и приликом ранијих офанзива на почетку се
оствари одређени напредак. Овога пута то је било: пресијецање пута
Олово – Средње, пресијецање пута Лукавица - Пале у рејону Осмица и
неки ровови на мање важним дијеловима ратишта.
Српска страна није вршила посебне рокаде. На линијама и спољњег
и унутрашњег прстена налазиле су се снаге које су ту биле распоређене,
само овога пута у потпуној борбеној готовости. Српска страна, СРК и
дијелови Специјалне бригаде МУП-а, на располагању:
 Око 17.500 војника, подофицира и официра;
 41 артиљеријско оруђе;
 24 тенка и
 132 оруђа МБ разних калибара.
Из наведеног се види, да су муслиманске снаге оствариле велику
надмоћ, у броју живе силе, чак 6:1, артиљеријских оруђа било је 1:1,
тенкова 1,3:1 у корист Срба и МБ 3:1 у корист А Р БиХ.
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Први удар А Р БиХ јединице СРК су стоички поднијеле.
Заборављени су сви проблеми који су последњих мјесеци нагризали
борбену готовост и у садејству са Херцеговачким и Дринским корпусом
стварани су услови за противудар. Офанзива А Р БиХ сломљена је
17.06.1995. године. Српске јединице су извршиле контра напад и
повратиле све до тада изгубљене положаје. Код Трнова, јединице СРК у
садејству са Херцеговачким корпусом, натјерале су 14. дивизију АР БиХ
на извлачење и задали озбиљан ударац плановима муслиманске Врховне
команде. Након оваквог развоја догађаја Врховна команда А Р БиХ
издала је наредбу да се операција заустави.
Муслимански извори признали су 404 погинула и 1.386 рањеника,
док Балкан баттергроундс наводи око 1.000 мртвих и око 3.000 рањених.
б) Нападне операције
„Лукавац 93“ повезивање Сарајевско-романијске регије и Херцеговине.
Планом извођења нападне операције кодног назива „Лукавац 93“
Главни штаб ВРС имао је за циљ: Успоставити јединство територије
између Сарајевско-романијске регије и Херцеговине, потпуно окружити
Сарајево, натјерати Предсједништво Р БиХ да преговара о миру и
створити услове за повратак јединица ВРС у долину Неретве.
Планом је било предвиђено ангажовање око 10.000 војника,
подофицира и официра тежишно из СРК и Херцеговачког корпуса. Од
јединица ту су још биле ангажоване: гардијска бригада ВРС, лака
Градишка и јединица „Вукови са Дрине“.
Операцијом је командовао, командант, генерал Ратко Младић.
Операција је тајно припремљена и одмах је остварено оперативно
изненађење. Ово се огледа у чињеници, да су се испред јединица ВРС
нашле само оне јединице које су се уобичајено налазиле на тим линијама.
Током 06.07.1993. године извршен је напад на правцима: Иловице –
Трново, Делијаши – Трново и Рогој Трново. За пет дана дејства уз
минималне губитке заузето је Трново (у 19:00 часова, 11.07.). Прије свих,
у пратњи једног тенка, из 1. Сарајевске мех. бригаде, у ПУХ – у, у Трново
је ушао генерал Младић и сам заробио руководиоца у ШТО Трново.
Нова линија одбране муслиманских снага била је: Страишта –
Проскок – Руњева глава – Буковача. Током 17.07. јединице Игманске
лаке пјешадијске бригаде заузеле су Голо брдо, најважније узвишење на
Игману, са кога се контролише највећи дио територије општине Илиџа.
А, 29.07. снаге А Р БиХ, успијевају завршити прокопавање тунела
(672 м), испод аеродромске писте и упутити један батаљон, у помоћ
угроженим јединицама на наведеној линији. Ту су се јединице А Р БиХ
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добро консолидовале и пружиле жесток отпор али све је било узалуд.
Као гром из ведра неба, 01.08. извршен је ваздушни десант на врх
Бјелашнице. У саставу снага десанта био је и генерал Ратко Младић.
Тако нешто муслиманске јединице нису могле предвидјети. Одбрана
Игмана и Бјелашнице распала се као мјехур од сапунице. Пут у Сарајево
био је широм отворен.
Сазнавши шта се дешава око Сарајева, 02.08. 1993. године Алија
Изетбеговић, у знак протеста напушта преговоре у Женеви и условљава
њихов наставак повлачењем ВРС са Игмана и Бјелашнице. Радован
Караџић, предсједник РС, пристао је на уцјену и ВРС се 05.08. уз
посредовање УНПРОФОР – а повукла са свих доминантних висова и
вратила се на линију: Страишта – Чакље Хојта. Био је то крај блиставе
операције уз минималне губитке у људству и техници. И данас се с
уздахом поставља питање шта би било да ВРС није на овакав начин
заустављена.
Операција „Звијезда 94“ или заузимање горажданске енклаве.
Циљ операције био је заузимање Горажда и присиљавање
муслиманског руководства БиХ на преговоре о коначном статусу БиХ.
Груписање снага: На главном правцу напада са југо истока налазила
се Херцеговачка мјешовита бригада (састављена од јединица из свих
херцеговачких бригада), два одреда Специјалне бригаде МУП-а РС. У
резерви су биле трећа и четврта Подрињска те 11. Херцеговачка бригада.
Са сјевера је нападала Дринска тактичка група састава: прва, трећа и пета
Подрињска бригада, мјешовита јединица састављена од извучених
дијелова из осталих бригада СРК. На западном правцу, у одбрани су била
четири батаљона из СРК. Ватрену подршку су обезбјеђивала два
артиљеријска дивизиона и један оклопни батаљон (из СРК).
Комуникацију Сарајево – Горажде надгледао је 7. ИДО.
Укупно ангажоване снаге око 13 – 14.000 војника и старјешина.
Командант операције, генерал мајор Радован Грубач, командант
Херцеговачког корпуса
Наспрам ових снага стајала је Источно-босанска Оперативна група,
која је бројала око 8.000 бораца, наоружаних углавном пјешадијским
наоружањем. Те јединице заузимале су кружни распоред на
доминантним објектима у околини Горажда.
Командант ових снага био је Ферид Буљубашић.
Напад је почео 05.04. На сјеверном правцу напада Дринска тактичка
група до 07.04. успјела је пробити линију одбране и уклинити се око 2
километра у дубину одбране. Са правца југо истока, Херцеговачка
тактичка група, до 08.04. успјела је овладати селом Зупчићи и
продријети у дубину територије око 6 километара.
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Дошло је до интервенције НАТО снага. Тачно у 18:26 дана 10.04. два
авиона НАТО пакта бомбардују једно командно мјесто српских снага. И
11.04 било је дејства авиона НАТО пакта овога пута по јединицама ВРС.
Због овога су све јединице ВРС обуставила борбена дејства око Горажда.
Међутим због инцидента код Рајловца 15 и 16.04 поново су
бомбардовани положаји ВРС. Овога пута веома траљаво. Један авион
НАТО пакта је оборен а један оштећен. ВРС је искористила ова дејства
за два - три дана сломила одбрану око Горажда и запосјела доминантне
објекте.
Резултат Операције „Звијезда 94“ био је договор са УНПРОФОР – ом
да се Горажде демилитаризује. Ово никада није спроведено у живот.
Према муслиманским изворима они су имали око 700 погинулих
бораца и око 2.000 рањених. Српски губици нису били велики.
ЗАКЉУЧАК
Без обзира на све проблеме и недаће које су га пратиле у току
Одбрамбено-отаџбинског рата Сарајевско-романијски корпус извршио
је све постављене задатке. Специфична ситуација у којој се налазио у
многоме је утицала на борбена дејства у којима је учествовао. Није
познато да ли је игдје забиљежена овако специфична конфигурација зоне
одговорности неког оперативног састава и непрекидна изложеност
оптужбама за нападе и гранатирање Сарајева.
Корпус се веома успјешно се носио са вишеструко надмоћнијим
непријатељом и побједоносно завршио свој ратни пут. Нестао је и
отишао у историју, заједно са српским општинама које су по Дејтонском
мировном споразуму припале Федерацији Босне и Херцеговине. Српски
народ свјестан ситуације није прихватио да живи у том Ентитету,
оставио је своја вјековна огњишта и кренуо да тражи мјеста глави,
широм Републике Српске и Србије.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Димитријевић Бојан; Командант,
Булатовић Љиљана; Рапорт команданту,
Википедија, слободна енциклопедија;
Записи из рата 1992 – 1995, Шефко Хоџић;
Радио ТВ РС, Репортажа о одбрани Сарајевско-романијске регије;
Документарни филм о страдању српског народа у Пофалићима 16
и17.05.1992. године којег је радио Сњежан Лаловић.
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СТРАДАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА ПОДРИЊА И
УЛОГА ДРИНСКОГ КОРПУСА У ЊЕГОВОЈ
ЗАШТИТИ
Видоје Благојевић, пуковник
Апстракт: Српски народ на простору Подриња био је перманентно изложен
страдањима различитих усташко-муслиманских снага у прошлости, али и у грађанском
рату у Босни и Херцеговини, где је без осуде починиоца од 1992. до 1995. године
страдало 3.500 људи.
Дрински корпус је од оснивања одговорно у зони одговорности извршио све
постављене задатке и заштитио српски народ од великих страдања. Стављање омче
колективне одговорности Србима за рат и страдања у Босни и Херцеговини, покушај је
амнестирања свих оних који су српском народу наметнули рат и извргли га масовним
губицима. О свему томе на одређен начин говори овај текст.
Кључне речи: Подриње, Дрински корпус, одбрамбено-отаџбински рат, жртве

УВОД
На простору Подриња, у различитим временским периодима кроз
историју, српски народ је био изложен страдањима и грчевитој борби да
преживи и опстане, посебно токoм Другог светског рата када је поднио
огромне жртве да би био слободан. То је био и наук да су у одбрамбеноотаџбинском рату у периоду од 1992-1995. године предузму неопходне
мере како народ не би био поново изненађен и угрожен његов опстанак
на овом простору.
Без обзира на одређене слабости и грешке, патриотске снаге су се у
реалативно кратком времену организовале, прихватиле борбу, која им је
била наметнута, и браниле српске просторе штитећи народ све док није
закључен мир и омогућен слободан живот људи.
Данас, после више од двадест година мирног развоја Републике
Српске, од неких појединаца могу се чути позиви на урушавање
Републике Српске, а муслиманска страна поново пријети ратом док
хрватски медији и политичари најављује пресецање Српске.
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Сложеној политичко-безбједносној ситуацији погодује понашање
појединаца из реда српског народа који се налазе на високим положајима
у институцијама Босне и Херцеговине. Такви неодговорни појединци
имају подршку муслиманског руководства, њихових страначких органа
и кругова тзв. међународне заједнице којима смета слободна и јака
Република Српска.
Сведоци су бројних активности усмерених на слабљење Републике
Српске као и сталних инсистирања и подстицања да се одређене
надлежности Републике пренесу на ниво централних органа БиХ, што
перменентно долазе од бошњачког руководства подржаног од
представника из међународне заједнице што тражи акцију свих
патриотских снага у супростављање таквим тенденцијама и заложу се за
доследну примену Дејтонског споразума.
ПОСЛЕДИЦЕ РАСПАДА ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ
Као што је познато, Социјалистичка Федеративна Република
Југославија распала се под притиском национализма и сепаратистичких
тенденција појединих република, што је, у крајњем довеле до краха
заједничких вредности за које су се залагале претходне генерације.
Комадање СФРЈ почело је са издвајањем Републике Словеније, а
затим Републике Хрватске и прогласашењем њихових независности што
је довело до избијање мањих оружаних сукоба у Словенији а затим све
интензивнијих у Хрватској.
Сукоби на терену вођени су између паравојних снага сепаратичких
националних кругова против припадника ЈНА а касније се окренуле у
прогон српског становништва. Грађански рат се полако ближио БиХ која
је снажно подржавала независну политику Словеније и Хрватске.
Државни и политички врх СФРЈ показао се неспособним и
неодлучним да сачува заједничку државу. Тадашња ЈНА као
респективна оружана сила уместо да енергично брани независност,
целовитост и територијални интегритет СФРЈ, због колебљивог односа
државног врха брзо је изгубила стратешку улогу и временом све више
узмицала ка просторима Србије и Црне Горе.
Међународна заједница, како се могло видети, отворено је подржала
распад Југославије. Ту су се посебно истицала Немачка, САД и Велика
Британија чиме је директно погажена Повеља Уједињених нација о
суверенитету независних држава. То се посебно може видети у њиховом
брзом признању независности отцепљене Словеније, Хрватске и Босне и
Херцеговине, а потом наставку перманентних притисака и пријетњи
Србији и српском народу.
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Уследиле су санкције и отворене претње силом и војном
интервенцијом од стране НАТО-а. Време распада СФРЈ углавном се
поклапа са потпуним распадом СССР-а, због чега српско руководство и
народ нису имали међународне подршке ни једне земље, једноставно,
остали су сами без традиционалних ратних савезника и пријатеља. Може
се рећи да је српски народ по ко зна који пут у историји морао сам борити
за своју слободу и опстанак.
Грађански рат је врло брзо стигао на простор Босне и Херцеговине и
свом жестином захватио многе крајеве На одржаном референдуму о
самосталности БиХ, 29. фебруара и 01.03.1992. године, припадници
муслиманског и хрватског становништва избацили су српски народ из
конститутивности па је он остао на прекретница сукобљавања у БиХ.
Као што је познато, Срби су се снажно залагали за останак у
заједничкој држави, у смањеној федерацији, или се залагали за
формиранје своје државе јер у саставу БиХ где бити прегласани и тиме
им наметнут статус народа другог реда.
Представници српског народа у Босни и Херцеговини правовремено
су схватили сложеност ситуације и тражили начине да се организује и
сачувају властиту самосталност, односно да се заштите и боре за своју
слободу. Атмосфера неизвесности и погоршаних међуетничких односа
врло брзо је захватила и готово цело подручје Подриња. Једном, речју,
српски народ је стрепио да му се поново не десе нека нова зла од комшија
Муслимана и Хрвата, каква је он преживео у претходном рату. Свестан
ситуације српски народ,ослонцем на сопствене снаге, решио је да остане
на свом огњишту и одлучно да брани своју слободу и свој опстанак.
СТАЊЕ У ПОДРИЊУ ПРЕД ФОРМИРАЊЕ ДРИНСКОГ КОРПУСА
Подриње је, због географског положаја било у центру заједничке
државе и након Другог светског рата на том простору нису биле
распоређене војне команде или јединице ЈНА. Због таквог стања, српски
народ овога краја бнио је принуђен да се самоорганизује и спремно
дочека догађаје који ће уследити.
Био је то простор преко којег је муслиманско Сарајево обезбеђивало
одговарајуће везе са Санџаком и Косовом одакле су се инфилтрирале
различите муслиманске снаге па је појава паравојних јединица различите
организације усложила ситуацију. Међутим, у такве снаге српски народ
се није могао ослонити. Такве јединице, нису никоме полагале рачуне,
појављивале су се кад је њима одговарало и напуштале подручја по свом
нахођењу остављајући незаштићен народ.
Све то говори да је српски народ Подриња био принуђен да се
самоорганизује од заселака, села па до већих насељених места. Ослонац
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се тражио у јединицама територијалне одбране и њиховим штабовима
где су се на челним местима налазили српски официри. Након
референдума од стране Муслимана и Хрвата 1992. године и касније због
усложавања политичко-безбедносне ситуације, у Подрињу је постојала
латентна опасност изненадних напада јачих муслиманских снага на
незаштићено становништво. Као резултат предходних лоших искустава,
које је имао српски народ у Подрињу, уследиле су припреме за одбрану,
које су се одвијале у тајности.
Сваким даном, како је време одмицало, ситуација на терену била је
све сложенија што је довело до прекида многих комуникација и
озбиљног угрожавања безбедност кретања и сигурности становништва.
Муслиманско национално вијеће крајем 1991. године завршило је
припреме за одбрану независне БиХ, а Сребреница је имала велики
значај у повезивању „зелене трансверзале“ са Санџаком и Косовом
одакле су пристизали муслимански екстемисти. За руковођење
муслиманским снагама именовани су Насер Орић, отпуштени
припадник МУП Србије као командант и Зулфо Турсановић, затвореник
из затвора у Зеници, као заменик команданта.
Врло брзо се показало да муслиманска страна не губи време већ
организује и наоружава правојне формације, што је могло озбиљно
угрозити опстанак Срба у тим крајевима. Половином 1992. године дошло
је до оружаних сукоба између муслиманских паравојних снага и српског
народа, мање-више на читавој територији Подриња.
Општа ситуација је брзо ескалирала у отворени грађански рат.
Сукоби су интензивирани даље током целе године. Српски народ био је
жестоко нападнут и морао се бранити, посебно у руралним пределима
који су били у веома неповољној ситуацији.
Услед снажних дејства муслиманских паравојних снага, окупирана
су многа насељена места у братуначкој и сребреничкој општини и
другим просторима Подриња. Муслимани су за собом остављали пустош
и спаљене куће, крвожедно убијајући затечено српско становништво.
Најбруталнији напади догодили су се током православних празника Ђурђевдана, Видовдана, Петровдана и Божића. Тако су на Ђурђевдан, 6.
маја 1992. године, екстремисти, под командом Насера Орића, напали
села у сребреничкој и братуначкој општини, спалили и побили бројне
људе. Експерт УН, патолог Зоран Станковић изјавио је за „Вечерње
новости“ 14. јула 1996. године: „Ми смо у Подрињу током 1993 и 1994.
године поименично индентификовали 1.000 убијених Срба...“ А потом
је, на истом простору до 1995. године, убијено је још 2.000 људи и
спаљено више од 100 села, што је само потврђивало бруталност
муслиманских паравојних снага.
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Врхунац муслиманских злодела достигнут је 07.01.1993. године када
је нападнуто село Кравица у братуначкој општини, при чему је село
спаљено и опљачкано, а затечено становништво које се није склонило
масовно побијено. Општина Братунац сведена на градско подручје
окружено муслиманским паравојним снагама и реком Дрином иза леђа.
У временском прериоду јануар–фебруар 1993. године, муслиманске
паравојне снаге су у средњем Подрињу контролисале са:
- скоро 90% територије сребреничке општине,
- 90% територије братуначке општине,
- 60% територије власеничке општине, и
- 50% територије зворничке општине.
Подаци потврђују да су на територији сребреничке општине потпуно
уништена 93 насељена места у којима су живели Срби, а на територији
братуначке општине потпуно је уништено 82 насељена места у којима су
живели Срби. Муслимански екстремисти побили су све оне који нису
могли умаћи. Жене, деца, болесни, стари, рањени и изнемогли побијени
су на кућним огњиштима, а њихова имовина опљачкана и присвојена од
стране нападача.
ФОРМИРАЊЕ ДРИНСКОГ КОРПУСА
Суочен са тешком ситуацијом и општом угроженошћу српског
народа у Подрињу, Главни штаб ВРС је након сагласности Врховне
команде, 03.07.1992. године донио писану наредбу о формирању
Дринског корпуса. Наредних месеци трајале су припреме за формирање
усмерене првенствено на окупљање потребног старешинског кадра који
би обезбједио ефикасност јединица да би Корпус почео остваривати
своју борбену улогу новембра 1992. године.
Временски период од четири месеца до потпуног формирања
Дринског корпуса како би могао вршити своју улогу као оперативна
јединица, је доста дуг. Све ово време деловале су мање јединице ВРС у
врло неповољним околностима на територији његовог формирања.
Дрински корпус ВРС био је седми корпус Војске Републике Српске.
Први командант корпуса до јула 1995. године је био генерал-мајор
Миленко Живановић, а други командант генерал Радислав Крстић до
краја рата. Дрински корпус Војске Републике Српске је, у зависности од
одређних промена у бројности војних снага, имао у просеку 18.00020.000 бораца и старешина.
Треба истаћи да Дрински корпус није имао тешко наоружање и
потребну опрему које су поседовале друге оперативне јединице, јер
Југослованска народна армија на овом простору није имала касарни као
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што је то било на другим просторима. Све је то тражило напор Главног
штаба да се овој оперативној јединици обезбеде потребна борбена
средства за успешно извршавање задатака. То је тражило одређену
прерасподелу материјално-техничких средстава из осталих корпуса
Војске Републике Српске.
У исто време владала истицала се потреба за старешинскимг кадром
свих категорија да којима би се попуниле команде, њени органи, али и
јединице на територији зоне одговорности. Потребе за квалитетним
старешинским кадром биле су све израженије. Управо због тога чињени
су напори да се обезбеди потребан старешински кадар због чега је
затражена помоћ да се из јединица Војске СР Југославије у Корпус упуте
старјешине родом из Босне и Херцеговине.
У основи Корпус је формиран са циљем обезбеђења заштите
територије и одбране српског народа од погрома и уништења, које су до
тада према незаштићеном народу испољиле муслиманске паравојне
формације, односно потребе да се осигура безбедност и слобода народу
на оперативном простору Подриња.
Дрински корпус чинили су:
-

Зворничка пјешадијска бригада,
Власеничка лака пјешадијска бригада,
Прва бирчанска лака пјешадијска бригада,
Милићка лака пјешадијска бригада,
Братуначка лака пјешадијска бригада,
Друга романијска моторизована бригада (основана 21. маја 1992,
а од новембра 1992. у саставу Дринског корпуса ВРС),
Прва Подрињска лака пјешадијска бригада (Рогатица) - од
новембра 1992. у саставу Дринског корпуса ВРС,
Друга Подрињска лака пјешадијска бригада (Вишеград) - спаја се
са Петом Подрињском лаком пјешадијском бригадом крајем
1994.,
Трећа Подрињска лака пјешадијска бригада (Чајниче) - у саставу
Херцеговачког корпуса од 1994. под именом 14. лака пјешадијска
бригада,
Четврта Подрињска лака пјешадијска бригада (Рудо) - у саставу
Херцеговачког корпуса од 1994. под именом 14. лака пјешадијска
бригада,
Пета Подрињска лака пјешадијска бригада (Вишеград),
Батаљон војне полиције,
Инжињеријски батаљон,
Батаљон везе,
Санитетски батаљон,
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-

Аутобатаљон,
Мјешовити артиљеријски пук,
Пук ПВО,
Самостални пјешадијски батаљон Скелани.
Ту је и неколико мањих јединица.

У наредом периоду, своју улогу Корпус је остваривао у непосредном
садејству са суседним корпусима Војске Републике Српске у зони
одговорности којем су припадала насељена места: Зворник, Шековићи,
Власеница, Милићи, Братунац, Хан Пијесак, Соколац, Рогатица,
Вишеград, Српско Горажде и једно време Рудо и Чајниче.
Дакле, ради се о делу територија које су преузете од Источнобосанског корпуса, Сарајевско-романијског корпуса и Херцеговачког
корпуса и обједињене у једну оперативину целину са командом Корпуса
у Власеници. Према неким подацима, током 1992 и 1993. године на
ширем простору Подриња на најсвирепији начин убијено је више од
2.000 припадника српског народа а опљачкана је и деватирана њихова
имовина како се не би враћали у села.
С обзиром да је војно-безбедносна ситуација у Подрињу била веома
сложена то су се од Војске Републике Српске тражило хитне мере у
заустављању злочина над Србима. Услед злочиначких напада
муслиманских паравојних снага над српским народом широм Подриња
требало је зауставити страдање становништва. У првој половини 1993.
године, Корпус је предузео мере да поправи војно-безбедносно
ситауцију, посебно на најугроженијем делу у средњем Подрињу.
Насер Орић је са својим сарадницима вршио препаде из енклаве на
околна српска села. Видео-снимке својих акција (пљачке, масакре,
паљевине, спаљене куће, мртва тела, одсечене главе итд.) приказивао је
и страним новинарима констатовали су истраживачи Хониг и Бот о више
од 1.300 убијених Срба у Подрињу до јануара 1993. године. О злочинима
Насера Орића сведочи генерал Филип Морион, предходник генерала
Мајкла Роуза у Босни, у интервјуу НИН-у.
Предузете су мере на организовању борбених дејстава против
муслиманских паравојних снага. Извршен је противудар снага Дринског
корпуса како би се ослободили простори у средњем Подрињу. Јединице
Војске Републике у жестоком удару разбиле су муслиманске снаге због
чега је уследила невиђена пропаганда у међународној јавности о
масовним злочинима српских снага над муслиманских становништвом.
Муслиманске снаге су услед снажног напада бежале главом без обзира и
спасила их је само активност снага УНПРОФОР-а од пораза.
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Акција снага Корпуса имала је позитиван ефекат на подизање морала
српског становништава и јачање отпора према муслиманским
јединицама. У складу са развијем ситуације формирање веће јединице
Војске Републике Српске оперативног ранга у Дринском корпусу имало
је пуни смисао јер су се објединила и координисала сва борбена дејства
на територији целог Подриња.
Суочен са оптужбама српске стране за масовне злочине над
мулиманима у Подрињу, генерални секретар УН Бутрос Гали, примивши
вест о 500 покланих муслиманских жена и деце изјавио је да не
искључује војну интервенцију затраживши од УНПРОФОР-а да заштити
Сребреницу пославши на лице места француског генерала Филипа
Мориона, командант снага УН, у Церску да провери информације о
масакру над Муслиманима али тамо није било злочина. Париски „Монд“
је 1993. године објавио текст: „Ни трага од масакра“ - каже генерал
Филип Морион и наводи: „Ја сам стари војник. Мени је добро познат
мирис смрти, али га овде у Церској нисам осетио. Хвала Богу, изгледа да
није било никаквог ужаса... Напротив, српске оружане снаге су једну
трудну жену, која није могла да напусти село, возилом пребацили у
болницу... Можемо да потврдимо да није било ни трага о масакру, нити
смо наишли на неко тело“.
Да би се елиминисали даљи сукоби у Подрињу уз притисак
међународних кругова после три покушаја, на сарајевском аеродрому,
17. априла 1992. године састале су се делегације Војске Републике
Српске и Армије БиХ у организацији УНПРОФОР-а ради решавања
питања Сребренице. После дугих преговора постигнут је „Споразум о
демилитаризацији Сребренице“ којег су потписали командант ГШ ВРС
генерал-потпуковник Ратко Младић и начелник ГШ Армије БиХ генерал
Сефер Халиловић уз присуство генерал-потпуковника Ларса Ерика
Валгрена, команданта УНПРОФОР. У 4. тачки овог Споразума прецизно
је регулисано следеће: „Демилитаризација Сребренице ће се завршити у
року од 72 часа од доласка УНПРОФОР у Сребреницу (треба да стигне
18. априла до 11 часова). Све оружје, муниција, мине, експлозив и
борбене залихе унутар Сребренице ће бити прикупљено и предато
УНПРОФОР уз надгледање по три официра са сваке стране. Након
завршетка процеса демилитаризације у граду неће остати ни једна
наоружана особа, ни јединица, осим снага УНПРОФОР…“
Притисак међународне заједнице и снага УНПРОФОР-а довео је до
потпуног заустављања дејстава Корпуса према подручју Сребренице.
Једном рјечју, резултат такве интервенције међународне заједнице био
је образовање муслиманских енклава у ширем подручју Сребренице и
Жепе као заштићених зона УН-а. Убрзо Савет безбедности Уједињених
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нација доноси Резолуцију бр. 819 од 16.04.1993. године, којом се
Сребреницу и околина заједно са Жепом проглашавају заштићеном и
демилитаризованом зоном.
Интервенција међународних снага и преузете обавезе на потпуној
демилитаризацији нису дале резултате. Заштићене енклаве нису никад
демилитаризоване па је на том простору остала 28. дивизија
муслиманских снага са пет бригаде и приштапским јединицама. Није им
одузето наоружање, а извесна количина стављена под контролу
УНПРОФОР-а могла се лако изузети јер није била осигурана како је то
Споразумом било регулисано. Због таквог односа, припадници 28.
муслиманске дивизије врло често су нападали српска села, пљачкали и
убијали недужно становништво што је имало врло негативан утицај на
комплетно Подриње.
Командант УНПРОФОР, белгијски генерал Франсис Брикмон,
поднио је оставку на дужност, јануара 1994. године и агенцији АФП
рекавши: „Муслимани користе зоне под заштитом УН да би одатле
вршили нападе на српске положаје… Потпуно је евидентно да се
Хрватска директно умијешала у босанске догађаје.“ Све то показује како
се у међународним круговима све знало али нико није чинио напор да се
зауставе злочини муслиманских снага на овом подручју.
Свестан злупотреба заштићених зона у Босни и Херцеговини, нешто
касније и генерални секетар УН Бутрос Бутрос Гали признаје у
извештају 30. маја 1995. године: „У посљедњих неколико месеци снаге
босанских муслимана подржане извана су у великој мери повећале своју
активност у и око безбедносних зона, а многе од њих, укључујући
Сарајево, Тузлу, Бихаћ, биле су укључене у ширу војну кампању на
страни босанске владе... Влада држи одређен број трупа у Сребреници,
Горажду и Жепи чиме је повређен споразум о демилитаризацији, док је
у Сарајеву смештена Врховна команда и друге установе, а у Горажду је
и фабрика муниције...“
УЛОГА ДРИНСКОГ КОРПУСА У ЗАШТИТИ СРПСКОГ НАРОДА
ПОДРИЊА
Дрински корпус је наставио ослобађањем и повезивањем територија
у рејону Коњевић Поља, Церске и према Горњем Подрињу, посебно
ширег рејона Рогатице према Српском Горажду. Цела 1993. година је
била тешка, али врло значајна за потпуну стабилизацију војно-политичке
ситуације све до краја рата. Учествовале су и на другим ратиштима
широм Републике Српске и давале пун допринос у одбрани и заштити
територије и народа. Како је време пролазило, народ је добио поверење
у своју Војску, која је делила судбину за опстанак на овом простору.
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По налогу власти из Сарајева, напади муслиманских екстремиста из
заштићене зоне Сребреница, Жепа и Горажде су настављени свом
жестина 1994. године, а посебно током маја и јуна 1995. године када је
потпуно спаљено више села. Због неадекватног реаговања УНПРОФОР
на заустављању злочина и спречавања планиране операције 2. корупса
Армије БиХ и 28. дивизије на пресецању територије РС и заузумање пута
Зворник - Власеница, јединице ВРС су јула 1995. године предузеле
операцију сламања 28. дивизије.
У вечерњим часовима 11. јула 1995. године командант Главног штаба
ВРС генерал Ратко Младић примио је у хотелу „Фонтана“ у Братунцу
команданта холандског батаљона УНПРОФОР, потпуковника Томаса
Караманса, који је тражио прекид борбених дејстава и изнео захтев
муслиманског становништва да жели напустити Сребреницу. Сутрадан
је генерал Младић примио муслиманску делегацију у саставу: Несиб
Манџић, у име цивилних власти, Ибро Нухановић ,у име војних власти
и Џемилу Комановић, у име удружења жена, а разговорима су
присуствовали представници УНПРОФОР. На састанку је договорено да
ВРС прекине борбена дејства и створи услове за одлазак становништва
из Сребренице.
Генерал Ратко Младић је одмах наредио обуставу борбених дејстава
ВРС и обезбеђење цистерни питке воде, хлеба и других прехрамбених
артикала за потребе становништва. Након збрињавања око 30.000
окупљених, они су аутобусима и камионима пребачени до линије
разграничења са Федерацијом БиХ. Да је операција ВРС у Сребреници
протекла без проблема, потврђује захвалност холандског генерала
Николаја, заменика команданта УНПРОФОР, при одласку холандског
батаљона из Босне и Херцеговине, августа 1995. године.
Само неколико дана касније Републички штаб за здравство
Републике БиХ, 16. јула 1995. године саопштава да је 22.853 прогнаника
из Сребренице прихваћено у тузланско-подрињски кантон уз напомену
да се неколико хиљада припадника муслиманских снага налази у пробоју
из обруча преко српске територије. Градоначелник Тузле Селим
Бешлагић потврдио је радију „Врхбосна“, 17. јула 1995. године да су на
тузланско подручје пристигле избјеглице из Сребренице, а око 6.000
људи побјегли су пред Србима и уз борбу се пробијају према Тузли, док
се једна група муслиманских бораца пробија ка Жепи и Горажду.
Новинару Асошијет преса (11. јула 1995) портпарол УНПРОФОР у
Сарајеву потпуковник Гери Кауард потврдио је да су муслиманске снаге
користиле заштићену зону Сребреница за извођење напада на Србе.
Поводом пада Сребренице на конференцији СДА у Зеници, која је
држана 3. августа 1995. године, Исмет Грбо изјавио је да је 1.000 до 1.600
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Муслимана, који нису евакуисани, прешло преко ријеке Дрине у Србију
где их је прихватио МКЦК.
Командант Армије БиХ генерал Расим Делић је на заседању
Скупштине Републике БиХ, 4. августа 1995. године, изјавио: „Већи дио
јединице 28. дивизије успио је изаћи са тих простора и дио
становништва. Ових дана имаћете прилику да видите постројену 28.
дивизију, тј. јединице које су изашле са тих простора. Употријебити ћемо
је тамо гдје је највећи степен мотивације. Слична ствар је са
припадницима јединице из Жепе..“ Касније је извршена смотра 28.
дивизије у Зеници од стране генерала Расима Делића и највећи део
упућен је на ратишта широм БиХ.
У зони Дринског корпуса крајем рата, у јулу 1995. године, дошло је
до ослобађања енклава Сребренице и Жепе. У трци са временом није се
стигло са ослобађањем енклаве Горажде која је и сама била проглашена
заштићеном зоном. Таквим дејствима Дринског корпуса створени су
услови да се протерани српски народ врати у своје куће и настави
слободно да живи.
У решавање ситуације око Жепе укључио се командант УНПРОФОР
за БиХ генерал Руперт Смит, који је са генералом Ратком Младићем,
пратио одлазак Муслимана и одао признање ВРС за коректан однос.
Команди УНПРОФОР је речено да у Жепи има 16.000 становника, а не
20.000 како су тврдилили у Сарајеву, јер се добијала већа помоћ УНХЦР.
Пуковник Палић, командант муслиманске бригаде у Жепи, признао да
се хиљаду бораца 28. дивизије пробило из Сребренице у Горажде. Авдо
Палић се, након телефонског разговора са Алијом Изетбеговићем,
пожалио да му је он претио војним судом ако напусти подручје Жепе.
У Сребренице је у бази УНПРОФОР, остало 59 рањеника. У Тузлу је
стигло 87 рањеника из Сребренице, како је 18. јуна 1995. године
саопштио МКЦК. Срби су одбили евакуацију 18-орици Муслимана из
Братунца, који су задржани као ратни заробљеници, јер су били
осумњичени за ратне злочине, саопштио је портпарол МКЦК у Женеви
Тони Бурбенер. Припадник 28. дивизије Самир Фехтић је написао:
„Након пада Сребренице нашао сам се у заробљеништву. Према нама су
се понашали крајње коректно и хумано. Један дан је лично дошао
командант генерал Младић и питао да ли нас ко малтретира, дали нам
дају воду и храну као и да сви они који нису злочинци и убице биће
пуштени да иду. Он је својим људима забранио да нас било ко
малтретира... Нешто касније сам пуштен и успио сам да одем и спојим
се са својом породицом у иностранству...“
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Представник за штампу УНХЦР Сорен Петерсон (у Женеви)
оптужио је 15. јула 1995. године муслиманску владу у Сарајеву да
спречава пружање смештаја избеглицама из Сребренице у Тузли
рекавши: „да свесно манипулише бројем људи који су остали окружени,
што га наводи на закључак да влада у Сарајеву од настале ситуације
покушава да прави спектакл“. МКЦК је саопштио да нема података за
5.000 људи који нису евакуисани. Под притиском моћних кругова, Савет
безбедности је „Резолуцијом 1010“, 10. августа 1995. године оптужио
Србе за злочине у Сребреници. Уследио је потом долазак представника
МКЦК и истраживање оптужби. Након неког времена МКЦК је 1997.
године излистао 3.290 особа које се воде несталим.
Према изештајима Команде холандског батаљона УНПРОФОР, 10.
јула 1995. године у сребреничкој енклави живело је између 30.000 40.000 људи а не 50.000 што је била манипулација, да би се добила већа
хуманитарна помоћ, коју су локални муслимански моћници продавали.
Да се свесно манипулисало бројем људи, потврђује и захтев Прелазног
општинског вијећа Сребренице (објавила су га муслиманска средства
информисања 16. јуна 1995.) који од Владе БиХ у Сарајеву тражи да,
преко Комитета за односе са УН обезбеди „операцију падобран“ ради
снабдевања 20.000 угрожених становника Сребренице.
Према саслушању 460 холандских војника и пуковника Томаса
Караманса, из УНПРОФОР од 25.000 окупљених у бази Поточари
уписано је 239 војно-способних мушкараца и 60 оних који се нису хтели
дати податке јер су дошли по позиву на џихад са других простора изван
БиХ. У изјавама холандских војника нису помињани злочини над
Муслиманима од стране ВРС. Међутим, по налогу Команде НАТО,
министар спољних послова Холандије Ханс ван Мирло затражио је
преправку извештаја који је, након интервенције 30. октобра 1995.
године достављен Холандској влади, што је било супротно изјавама
холандских војника и официра.
Лист „Ди Велт“ 12. јула 1996. године пише о сукобу војног и
државног врха Холандије због подршке НАТО верзији и тврдњи
холандског војног руководства да у Сребреници није било геноцида.
„Генерал Кузи јавно се упроставио министру одбране Ворхувеу тврдњом
да по паду Сребренице, српско-босанске трупе нису починиле геноцид
над Муслиманима“, пише Велт. Слично износи Ибран Мустафић у
„Слободној Босни“ да теза о пожудама српских освајача за убијењем
није разумна, јер су они чак и њега као активисту СДА ослободили.
Истражни тим УН-а, који је обишао Сребреницу по налогу
Генералног секретара, известио је 24. јула 1995. године да нису
пронашли сведоке који би потврдили злочине српске стране. Хјубет
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Виланд, лични изасланик Високе комисије УН за људска права, путовао
је са истражним тимом у Сребреницу и Тузлу где је разговарао са већим
бројем Муслимана у избегличким логорима и колективним смештајима
и није пронашао сведоке да потврде почињене злочине.
На основу анализа догађања у Сребреници (јул 1995.), произлази да
из обруча српских снага није изашло 5.000 - 6.000 наоружаних људи.
Исти извори потврђују да се ради о муслиманским војницима, који су
одбили да предају оружје УНПРОФОР-у у Поточарима. По налогу
команданата, они су кренули у пробој према Тузли, Кладњу и Горажду
па су се, након пробоја, како је рекао генерал Расим Делић, укључили у
борбе на ширем простору БиХ и многи су на тим ратиштима погинули а
потом придодати списковима побијених у Сребреници. То потврђује и
Сефер Халиловић у књизи „Лукава стратегија“ када каже: „да је 28.
дивизија муслиманске војске из Сребренице реорганизована послије
повлачења из Сребренице са 6.000 војника који су пробили линију Срба.“
Значајан део војника 28. дивизије, након пробоја пребачен на фронт
Трескавице, Трнова и Горажда чак и Бихаћа, где је било значајних
губитака, а придодати су страдалим у Сребреници.
Изјаве представника МКЦК и ОЕБС да су се многи Муслимани
вођени као нестали из Сребренице јавили својим породицама чак и
гласали на изборима 1996. и 1998. године што демантује муслиманске
бројке. По саопштењу МУП Србије у Ужицу је 17. децембра 1995.
године у присуству међународних представника организована
депортација 1.000 сребреничких муслимана, који су раније избегли из
Сребренице. Сви су одбили повратак у БиХ па су добили азил прекоокеанских земаља и није искључено да се и они воде међу несталим?
Кофи Анан, генерални секретар УН-а, поднео је 15. новембра 1995.
године извештај о „Паду Сребренице 1995. године“, на основу захтева
Генералне скупштине, од децембра 1998. године. Ту се говори о 33
гробнице, у којима има између 80 и 180 тела и приближно 2.000
ексхуминираних, од којих су око трећине идентификовани. Број
„погинулих“ се изједначава са бројем „несталих“, уз аргумент, да је
судбина решена само у 117 случајева. Списак несталих мења се не само
по броју већ и по именима! Било је и још има ту и ранијих покојника или
са списка оних који су Сребреницу напустили пре јула 1995. године око
5.000 становника.
Холандски Институт за ратну документацију (НИОД) сачинио је, на
захтев Владе Холандије, целовит Извештај о околностима које су довеле
до заузимања заштићене зоне УН-а Сребреница, која је била под
контролом холандског батаљона УНПРОФОР. Извештај се након
петогодишњег истраживања Института појавио у јавности 10. августа
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2002. године и потврђује да нема доказа да су наредбе за масован покољ
стигле из Србије, нити да је било ранијег планирања масакра над
Муслиманима у Сребреници од стране Војске Републике Српске.
Извештај потврђује да нису пронађени докази о планирању и
организовању злочина са којим се деценијама манипулише. Извештај
указује да је око Сребренице било доста злочина, али су они појединачни
и производ деловања појединих наоружаних група, што се не може
квалификовати као геноцид.
Група аналитичара сматра да је случај Сребренице намерно подигнут
на ниво масовног злочина којег су починили Срби како би се изазвало
гнушање западне јавности и рат приводио крају у складу са замислима
моћних земаља предвођених НАТО-м. Сребреница је била мотив за
вођења заједничке операције војних снага против РСК и РС.
Као што је познато, у Сплиту је 22. јула 1995. године потписан
Споразум о упућивању хитне војне и друге помоћи БиХ у одбрани од
српских напада. У складу са тим договорима Снаге за брза дејства НАТО
под командом генерала Мајкла Џексона укључиле су се у офанзивна
дејстава. У књизи „Ратни злочин“, немачког истраживача Јиргена
Елзнера потврђује се перманентно манипулисање бројем жртава у
Сребреници. Он подсећа да је до 2002. године у Подрињу ископано 1.883
лешева од којих је само 172 поименично индентификовано. „Може се
десити“, каже он, “да су то и српске жртве“. Елзнер подсећа да бројка
4.600 неидентификованих у Тузли не може говорити као жртвама
Сребренице већ ширег подручја: „Број муслиманских жртава се
инфлаторно повећава и треба оставити времену и стручним екипама да
то утврде“ закључује Елзнер.
Суд за ратне злочине почињене на тлу бивше Југославије, познатији
као Хашки трибунал, формиран је на изричит захтев САД након
притиска исламских кругова и муслиманске стране. Хашки трибунал
уводи тајне оптужнице најчешће против старешина Дринског корпуса
које нису израз демократије, већ тоталитарних режима да би се
заплашили сви они који су учествовалу у одбрамбено-отаџбинском рату.
Трибунал користи методе средњег века, да осумњичене хапси а потом
годинама држе у затворима без оптужнице, каже Жерар Бодсон у тексту
„Страдање невиних“ о политичком карактеру Хашког трибунала.
Управо због тога, оптужни акт тужиоца Голдстона и захтеви за хапшење
оптужених за „ратне злочине“ је без основа, каже Бодсон.
У складу са захтевима моћних и притиска светске јавности, тужилац
Ричард Голстон је Међународном кривичном трибуналу у Хагу, 14.
новембра 1995. године, проследио оптужни акт којим су председник РС
Радован Караџић и командант ГШ ВРС генерал Ратко Младић оптужени
за геноцид над муслиманским народом. Само два дана касније - 16.
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новембра 1995. године под кривичним предметом (Случај бр. ИТ/95-181) покренут је поступак којег је потписао председавајући судија Фуад
Ријад. Заиста чуди, како је судија Ријад за два дана успео детаљно
проучити опширну документацију и одлучити да покрене поступак.
Стални захтеви тужилаца Луиз Арбур и Карле дел Понте за хапшење
осумњичених служе пропаганди: „Трибунал за ратне злочине почињене
на простору претходне Југославије, са седиштем у Хагу, нема много везе
са правом и правдом. У ствари, он чак и не следи о међународно право.
Особље Трибунала су углавном намештеници Вашингтона и служе као
продужена рука политике САД у Европи“, написао је Дејвид Биндер.
Подаци говоре да је велики број, најчешће старјешина Дринског
корпуса, био подвргнут суђењима за ратне злочине и командној
одговорности за догађаје, којима се желело приказати да се у
Сребреници, заиста, догодио геоцид, иако за то нема основа ни по
међународном праву нити познатим дефиницијама у свету. Напред
наведени подаци потврђују да се у Сребреници није догодио геноцид
иако је било тешких злочина за које појединци непосредни извршиоци
требају да одговарају. Било како било, многе старешине, укључујући и
мене, као конманданта Братуначке бригаде осудили су су за тешка
кривична дела ратног злочина и команду одговорност иако је то далеко
од било какве истине. Ја сам као човек, патриота и старешина само
бранио свој народ у складу са Женевском конвенцијом и нисам ништа
учинио против човечности, а осуђен сам од Хашког трибунала на
двадесет година робије и у норвешким затворима одлежао 13 година. Зар
је то правда коју нам светски моћници нуде.
ЗАКЉУЧАК
У току одбрамбено-отаџбинског рата 1992 – 1995. године, српски
народ у Подрињу претрпио је велике губитке и страдања, посебно на
територији општина Братунац, Сребреница, Власеница, Горажде,
Зворник и других. Према подацима, у Подрињу је страдало око 3.500
Срба, људи, жена и деце а да за то нико није одговарао. Највећа страдања
десила су се, углавном, у периоду пре формирања Дринског корпуса када
није било организоване одбране српских села.
Након формирања Дринског корпуса војно-безбедносна ситуација у
Подрињу се постепено стабилизовала, што је довело до заштите и
сигурност српског становништава уз обезбеђење повољних услови за
живот и рад. То је трајало кратко време од настојања да се муслиманске
снаге у Сребреници, Жепи и Горажду, у складу са проглашењем
заштићених зона ставе под контролу УНОРОФОР-а, до офанзивних
дејстава и кршење положаја заштићених зона.
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Многе се поуке из догађаја у Подрињу могу извући, али је једно јасно
да се српском народу намеће колективна одговорност за почињене
злочине на простору Босне и Херцеговине, а друга два народа потпуно
амнестирају. Српске старјешине се масовно осуђују, како пред Хашким
трибуналом тако и Судом БиХ за ратне злочине, командну одговорност
и здружени злочиначки подухват, што су преседани у судској пракси
какви до сада у ратовима нису коришћени, као ни то да за 3.500
побијених Срба у Подрињу нико није одговарао.
Да би опстао, српски народ у Подрињу и Републици Српској мора
очувати и јачати своју Републику, учврстити њено јединство и борити се
за доследну примену Дејтонског мировног споразума уз елиминисање
свих покушаја дестабилизације. Поред тога, крајње је време да се
носиоцима борбе за стварање Републике Српске данас обезбеди
заслужено место у друштву које су, као борци и патриоте, својим делом
потврдили.
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Апстракт: Источно-босански корпус представља оперативну јединицу Војске
Републике Српске чији је основни задатак одбрана српског народа Мајевице, Семберије,
Подриња и дела Посавине и спречавање пресецања комуникација које су обезбеђивале
јединствену територију Републике Српску. Одбрану јединица корпуса карактерисала је
статичност, утврђивање и запречавање и спречавање свих облика угрожавања српског
становништва.
Корпус је у значајним периодима рата због статичности одбране ангажовао део
својих снага на помоћи другим јединицама Војске Републике Српске на угроженим
фронтовима Републике Српске.
Кључне речи: Војска Републике Српске, Источно-босански корпус, одбрана

УВОД
Источно-босански корпус (ИБК) настао од 17. корпуса ЈНА
(Тузлански корпус) Корпус се мјесецима налазио у неповољном
оперативном распореду првенствено због екстремног понашања
муслиманских и хрватских паравојних снага које су предузимале акције
против ЈНА у чему се посебно крваво завршио напад на колону на
Тузланском Малти, а са друге стране неадекватног усмеравања јединица
од стране Генералштаба и Врховне команде.
Одлуком Председништва Српске Републике БиХ о формирању
Војске Српске Републике БиХ, 17. копрус ЈНА преформиран је у
Источно-босански корпус. Председништво Српске Републике БиХ на
1 Пуковник Раденко Генго помоћник начелника штаба ИБ Корпуса за оперативне
послове
2 Пуковник Јовица Марковић командант бригаде ИБК
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седници одржаној 15.06.1992. године. донело је одлуку о формирању,
организацији, формацији и руковођењу и командовању Војском
Републике Српске БиХ. Након оваква одлуке пришло се планском
организовању оперативних и тактичких јединица Војске Републике
Српске како би сходно добијеним задацима пришло реализацији
задатака у обрани српског народа у зонама одговорности.
ФОРМИРАЊЕ ИСТОЧНО-БОСАНСКОГ КОРПУСА
Командант Главног штаба ВРС својом наредбом стр. пов. бр. 30/1817 од 15.06.1992. године. наредио је формирање команди и јединица
Војске Српске Републике БиХ, у којој је за ИБК наређено да се формира:
 Команда корпуса са приштапским јединицама – Бијељина
 3. батаљон војне полиције – Бјељина
 3. батаљон везе – Бјељина
 3. семберски мешовити артиљериски пук – Бијељина (формиран
01.10.1991. године)
 3. семберски мешовити противоклопни артиљериски пук – Брчко
(формиран 16.04.1993. године.)
 3. семберски лаки артиљериски пук ПВО – Брчко (КМ – ЛопареВукосавци)
 3. семберски инжињериски пук – Лопаре (формиран од 497.
инжињеријског пука ЈНА)
 3. понтонирска чета – Шамац (КМ Бијељина)
 3. санитетски батаљон – Добој (КМ Дворови), 20.12.1994. године
преформиран у 3. санитетску чету.
 3. аутотранспортна чета – Добој (КМ Бијељина)
 1. посавска пешадиска бригада – Брчко (формирана 20.05.1992.
године од 395. мтбр ЈНА, КМ - Брчко)
 2. посавска пешадиска бригада – Шамац (формирана 15.10.1992.
године, КМ - Шамац)
 1. семберска лака пешадиска бригада – Бијељина (формирана
11.07.1992. године. од 17. лпбр ЈНА)
 2. семберска лака пешадиска бригада – Бијељина (формирана
06.06.1992. године од јединица ШТО Бијељина), КМ – село
Поточари
 1. мајевичка лака пешадиска бригада – Угљевик (формирана
22.05.1992. године), КМ – Угљевик
 2. мајевичка лака пешадиска бригада – Угљевик (формирана од
92. мтбр. ЈНА, након извлачења у тзв „тузланској колони“
15.05.1992. године), КМ – Прибој
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1. бирчанска пешадијска бригада – Зворник, КМ – Шековићи
На дан формирања бројно стање корпуса је било 12.391 војник и
старешина.
 Корпус је тада у свом саставу имао још и следеће јединице:
 1. бјељинска лака пјешадиска бригада звана „Гарда Пантери“
(формирана 02.05.1992. године)
 Зворничку пешадијску бригаду – Зворник
 1. озренску лаку пешадијску бригаду – Добој
 2. озренску лаку пешадијску бригаду – Петрово
 1. требавску лаку пешадијску бригаду – Модрича
 3. рив - Бијељина
Од 04.11.1992. године када је формиран Дрински корпус, из састава
ИБК изашле су: Зворничка и Бирчанска пешадијска бригада.
Формирањем Оперативне групе 9. из састава ИБК изашле су и 1. 2.
озренска и требавска лака пешадиска бригада.
У периоду након тога формиране су следеће јединице корпуса:
- 3. мајевичка лака пешадијска бригада (формирана 20.10.1992. г.
од ТО Лопаре и 3. инжп.), КМ Лопаре
- 3. семберска лака пешадијска бригада (формирана 20.11.1992.
године), КМ Бијељина
- 3. посавска лака пјешадијска бригада (формирана 28.09.1994.
године од дела 2 плпбр, окб БГ-2 и 3. одреда), КМ Пелагићево
- 3. извиђачко-диверзантски вод (формиран јула 1992. године.,
30.06.1995. године. прешла у 3. изв.див.одред.) КМ Бијељина
Назив „семберски“ за јединице задржао се у употреби у току 1992.
године, а касније само за јединице ранга бригаде.
Команда и део јединица корпуса до 15. маја 1992. године извучени из
Тузле на простор планине Мајевице и Семберије. Команда корпуса је до
почетка септембра 1992. године била размештена у рејону Угљевика, а у
каснијем периоду, до краја рата смештена је у Бијељини.
У циљу ефикаснијег руковођења и командовања формирана су
истурена командна места (ИКМ) и то: ИКМ-1. у рејону села Доњи Жабар
и ИКМ-2. у селу Тобут. Такође су формиране и Тактичке групе (ТГ): ТГ
„Мајевица и „Посавина“. Ове групе су обједињавале руковођење и
командовање, као и борбена дејства јединица на Мајевици и у Посавини.
Заступник команданта корпуса од 18.05. до 04.06.1992. године, у тим
заиста бурним и тешким временима био је пуковник Никола Денчић. Од
04.06. до 04.09.1992. године командант корпуса био је пуковник
Драгутин Илић. А, од 04.09.1992. године до краја рата командант
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корпуса био је пуковник, а од 28.06.1993. године генерал-мајор Новица
Симић. Начелник штаба корпуса од 04.06.1992. године до краја рата био
је пуковник, а од 28.06.1994. године генерал-мајор Будимир Гаврић.
Бројчано стање јединица је одступало од формације најчешће 30 до
40%, а у неким и случајевима 50% па и више. Формирање јединица текло
је споро, праћено бројним проблемима: непотпуне активности у
извршењу мобилизације од стране већине извршилаца мобилизације;
мали број активних старешина; велики анимозитет према активни
официрима, као „комуњарама“ и „титовим официрима“; велики број
Срба није се одазвао мобилизацији, нарочито лопови, профитери и
богати; недовољна спремност за борбу; страх од последица дејстава.
Попуњеност јединица наоружањем и материјално-техничким
средствима (МТС) такође је одступала од формације, најчешће 30 до
40%. Поред тога и званичне формације за јединице су касниле (добијене
су те 8. јула 1992. године). Међутим, на командним дужностима у
бригадама и пуковима и самосталним јединицама ранга батаљон – чета
претежно су биле активне старешине. Проблеми формирања јединица
били су присутни до краја 1992. године, а у делу јединица и током 1993.
године због низа проблема.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ КОРПУСА
У почетном периоду рата активности у корпусу биле су усмерене
на дефинисање зона одговорности јединица, организацију ватреног
система, утврђивање положаја за одбрану, запречавање достигнутих
положаја – линија одбрана, успостављање веза и организацију садејства
са суседним јединицама. У већини јединица организована је обука
људства ван зоне б/д. Јединице су добиле задатке за организовање
препадних и заседних дејстава и поседањем повољнијим положајима.
Одбрану јединица корпуса у овом периоду карактерисала је
статичноост, непотпуно утврђивање и запречавање и недовољна будност
на положајима. То је допринело да непријатељ, који је успео да
организује више активних дејстава, постепено да овлада положајима на
јужним падинама Мајевице, потисне јединице корпуса на гребену
Мајевице и сузи коридор у Посавини.
Узрок оваквом понашању бораца у јединицама лежи пре свега у
чињеници да у Српској Републици БиХ није проглашено ратно стање, од
стране власти подржаване су паравојне формације и учестали прелазак
бораца из јединице у јединицу без икаквих ограничења, и никакве
репресивне мере према дезертерима и онима који избегавају
мобилизацију што је имало негативан утицај на очување борбене
готовости јединица.
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Једна од најзначајнији активности корпуса у 1992. године је
извођење операције за деблокирање ширег рејона СМОЛУЋА у
којем је од 09. јануара 1992. године било у окружењу око 7.000 људи. У
том периоду у одредима „Ратиш“ и „Окресаница“ који су формирани за
одбрану Смолуће, у борбама су погинула 73 борца, а рањено је преко 200
бораца. Извођење ове операције, која се може уврстити у најхуманије у
одбрамбено-отаџбинском рату, наредио је председник Републике
Српске. Операцију су извеле следеће јединице ИБК: 1. бијлпбр; 1.
озлпбр; по један вод ВП из 2. мајлпбр., звпбр., 1. поспбр., 3. батвп; вод
полиције из СЈБ Лопаре; вод СДГ/ 3. мајлпбр; пинв 3. инжп; водв 3. батв.
Бројно стање ангажованог људства било је 450 војника и старешина, не
рачунајући 1. озлпбр.
Марширање јединица из Семберије до Озрена изведено је 24.08.1992.
године, а командантско извиђање 25.08. Напад је почео у јутарњим
сатима 26.08. на правцу село Кртова – село Добошница – село Смолућа.
Првог дана напада није остварен пробој непријатељске одбране. На
основу података прикупљених борбеним извиђањем и у току напада
27.08., одлучено је да се изврши прегруписавање снага. У раним
јутарњим сатима 28.08. остварен је пробој непријатељске одбране у
рејону села Гнојница. Током жестоких борби тога и наредног дана
извршен је пробој до Смолуће, где су се јединице ИБК спојиле са
јединицама и народом у окружењу у вечерњим сатима 29.08.1992.
године.
Кроз створени коридор, дуг око 10 км, извршена је евакуација из
Смолуће која је отпочела исте ноћи, а завршена је 30/31.08.
Становништво је у почетку било смештено у села на Озрену, да би се у
наредном периоду евакуисало, претежно у Семберију, а делом у
Посавину, Угљевик и Зворник. Војно способни мушкарци који су се у
одбрани збјрга потврдили као борци су распоређени у ИБК. У операцији
су јединице ИБК имале 23 погинула и око 150 рањених. У току операције
људство је испољило изузетну храброст, елан и пожртвовање.
Непријатељу су нанесени значајни губици. Пропуштена је прилика да се
за проширење успеха и спајање са снагама ИБК на Мајевици и у
Посавини уведу свеже снаге. Наређење, које је уследило 30.08.1992.
године, да то изврше јединице које су оствариле пробој, није
реализовано, јер за то више нису имале снага.
У периоду од 22.11.1992. године па до краја године ИБК је у
садејству са 1. КК и делом снага из РСК изводио нападну операцију у
циљу ослобађања ширег рејона Орашја, избијања на реку Сава и
проширење коридора јужно од Брчког. У операцији су непријатељу
нанесени значајни губици, ослобођено је неколико села, претежно на
јужном делу фронта, али је циљ операције само делимично остварен.
178

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗНАЧАЈНИЈЕ ОПЕРАЦИЈЕ КОРПУСА
У операцији „САДЕЈСТВО – 93“ која је изведена од 21.07. до
26.07.1993. године, ИБК је у садејству са јединицама 1. КК успео да
прошири коридор у рејону Брчког и истовремено непријатељу нанесе
значајне губитке. Том приликом су овладани положаји непријатеља које
је од почетка рата упорно држао и који су до тада били несавладиви
(Суљагића сокак, Колонија, Брка, Брод, Лучићи и Липовац). У тој
операцијије остварен је школски пример садејства, како између јединица
ИБК, тако и са јединицама 1. КК. У операцији су се истакле следеће
јединице: 1. поспбр.; 16. крмтбр/1. КК.; 1. бвп/1. КК и тч/1. окбр/1. КК.
Све остале јединице које су учествовале у овој операцији биле су само
корак иза најбољих. Постојали су услови да се остварени почетни успех
у овој операцији искористи и значајније прошири коридор у рејону
Брчког, али до тога није дошло.
Јединице корпуса су током 1993. године у два периода покушале
ослобађање рејона Теочак, чиме би се фронт одбране знатно скратио. У
фебруару и марту нападе су изводиле јединице 1. мајлпбр., 3. идо и идо
„Смолућа“. Први напад изведен је 9. фебруара, био је неуспешан и том
приликом погинуо је командант бригаде пуковник Милан Јовић, који је
лично предводио јединицу у напад и избио у село Билалаиће. Други
напад је уследио у марту месецу, овладано је Великим Гребеном и селом
Билалићи. Непријатељу су нанесени тешки губици. Планирано је да се
за проширење успеха уведе 1. бјлпбр. Међутим, због тешке ситуације у
рајону Братунца, по наређењу Главног штаба ВРС тамо је у испомоћ
упућена управо ова бригада. Непријатељ је искористио застој у нападу,
изненадне снежне падавине и склањање људства у куће, извршио препад
ноћу, нанео јединицама корпуса велике губитке и поново заузео
положаје које је раније изгубио.
Током новембра и децембра месеца 1993. године напади на Теочак
су обновљени. Циљ операције „Кладањ – 93“, која је изведена у садејству
са Дринским корпусом, био је ослобађање ширег рејона Теочака и
Витинице и пресецања комуникације Тузла – Калесија у рејону Осмака.
Операција је почела 20.11.1993. године и трајала око мјесец дана.
Ангажоване су знатно јаче снаге: 1, 2. и 3. мајлпбр.; 1. бијлпбр.; 1.
семблпбр.; 3. бвп.; 3. лап ПВО; 3. мап.; по једна пешадиска чета из 1.
послпбр. И 5. козлпбр.; 3. идо.; вод полиције СЈБ Лопаре. Операција је
изведена са кружне основице: В. Јелица – Столице – Коњиц – село
Савићи – Кремник – Прибој – село Пељеве – село Мезграја – село Г.
Крчина – Висока глава (тт-685) – село Бошковићи. Непријатељу су
нанесени велики губици, ослобођено је неколико објеката тактичког
значаја, али је циљ операције делимичмо остварен.
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У јануару 1994. године у Посавини је изведена операција
„ТЕТИМА – 94“ са циљем проширења коридора у рејону Брчког.
Учествовале су јединице ИБК: 1. поспбр.; 2. послпбр.; 2. семблпбр.; 3.
семблпбр.; 3. мајлпбр.; 1. бијлпбр.; 3. мап; 5. козлпбр., која је у то време
придодата ИБК. По наређењу ГШ ВРС у операцији је ангажован и 65.
змтп. (делом снага). У завршном делу операције ангажован је 4/43. мтбр.
1. КК. Операција је отпочела 17.01.1994. године и трајала, са мањим
прекидима до краја априла. Није се овладало Брановачом и селом
Бодериште нити су створени услови за даље проширење коридора. Ипак
су у овој операцији, на делу фронта, поправљени тактички положаји 2.
семблпбр, положаји су померени за 500 до 800 метара. Операција је
изведена у врло сложеним метео условима, непријатељу су нанесени
значајни губици, али су и наше јединице имале губитке. На ИКМ-1.
корпуса скоро сво време је боравио и пратио извођење ове операције
начелник ГШ ВРС генерал Манојло Миловановић.
Током 10. и 13. маја 1994. године непријатељ је напао на положаје 1.
семблпбр. и 2. мајлпбр. на падинама Мајевице, северно од релеје
Столице. У нападу су ангажоване снаге 1. теочбр, 205 и 206. ббр., које су
уз јаку минобацачку, артиљериску и подршку тенкова овладале
положајима Спасовине и Кикови. У истом периоду непријатељ је први
пут у току рата успео да одсече део снага 1. мајлпбр. које су браниле
положаје на Лисачи, на јужним падинама Мајевице (око 2,5 км јужно од
релеја Столице). Том приликом непријатељ је одбацио снаге 1. мајлпбр.
Са положаја у рејону Колијевка. Јединице 1. мајлпбр. и 3. идо су након
30 сати борбе деблокирале снаге на Лисачи. Међутим, положаје на
Киковима и Спасовинама непријатељ је успео да одржи све до 27. маја,
тада су снаге ТГ „Мајевица“, ојачане 1. бллпбр, 3. бат ВП и 3. идо
ослободиле поменуте положаје. Снаге 1. мајлпбр. су ослободиле
Колијевку 2. јуна. На основу искуства из б/д током маја и јуна извршене
су измене у организацији одбране у ширем рејону Столице, положаји су
померени на повољније објекте, извршено је јаче утврђивање и
запречавање, а и положаји су поседнути јачим снагама.
На Мајевици, у ширем рејону села Столице, непријатељ је од
08.11.1994. године па до краја месеца, извео нападну операцију уз
ангажовање 206. годушкепбр., 1. и 2. тузпбр. и 205. челићпбр. У првој
етапи успео је да овлада положајима на Великој Јелици, које је бранила
1. мајлпбр. На тај начин одсекао је снаге које су браниле Лисачу. У
даљим дејствима непријатељ је овладао рејонима Спасовине, Кикови,
Аџина коса. У противнападу снага ТГ „Мајевица“ (1. и 2. мајлпбр., 1.
семблпбр., 3. бат. ВП и 3. идв) ослобођени су ови положаји које је
претходно изгубила 1. семблпбр.
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За деблокаду Лисаче и извлачења из окружења људства 1. мајлпбр.
(око 70 бораца), ангажоване су све слободне снаге ИБК (ТГ „Мајевица“,
1. бијлпбр., 3. бат ВП, 2. српски бат., 3. идв и вод из зворлпбр). Борбе су
вођене од 09. до 25. новембра. Пробој јединица ИБК до јединице на
Лисачи није реализован. Почетни успех остварен је 14.11. када су 3. идв
и ИДЈ „Пеша“ успели пробити одбрану непријатеља на В. Јелици. Тада
је дошло до погибје командира ИДЈ „Пеша“ Бошка Перића и рањавања
командира 3. идв, као и до већих губитака у обе јединице, што је
пресудно утицало на даља дејства. У међувремену, ангажовањем једног
хеликоптера из ВиПВО, захваљујући храбрости и пожртвовању пилота
Љубомира Продановића, јединици у окружењу достављена је извесна
количина хране, муниције и средства за везу. Људство на Лисичини
предало се непријатељу 25. новембра, јер даље није могло издржати у
окружењу. На основу искуства из б/д приступило се реорганизацији
одбране у ширем рејону Столице.
Почетком 1995. године одбрана у зони корпуса је стабилизована,
како на простору Посавине, тако и на простору Мајевице. У јединицама
су предузете мере на утврђивању положаја одбране, организацији
ватреног система, обуци људства по специјалностима, обуци извиђачких
и диверзантских јединица.
Дана 20.03.1995. године у раним јутарњим сатима снаге 2. К Армије
БиХ извршиле су напад на положаје 1. и 2. мајлпбр. и 1. семблпбр.,
овладале рејонима М. Јелица, Колијевка, „С“ кривина и Коњиц, те довеле
снаге ИБК у рејону релеја Столице у окружење. У противудару, који је
након тога извео ИБК ангажоване су: бригаде које су браниле положаје
у ширем рејону релеја Столице; 1. бијлпбр., 3. српски бат/ИБК; спец. бр.
полиц.; чета „Вукови“ из ДК; 30. идв/ГШ ВРС. Већ првог дана наше
снаге су ослободиле Велику косу и тт – 878, чиме су деблокирале
Столице са северне стране. Дејства су трајала до 6. априла када су
ослобођени рејон Коњиц и „С“ кривина.
У периоду од 08.04.1995. године па до краја маја снаге ИБК и ДК
извеле су на Мајевици операцију „СПРЕЧА – 95 “, са циљем: у првој
етапи операције одсећи муслиманске снаге у ширем рејону Теочака и
Сапне, затим прегруписати снаге и у другој етапи разбити и уништити
одсечене муслиманске снаге, а главним снагама продужити напад и
избити на линију: Бањ брдо – с. Дубица – Калесија – Вис. Јединице ИБК
отпочеле су операцију нападним дејствима за ослобађањем Колијевке,
М. Јелице, Лисаче, Кршила, Равног Завида и Греде и одбацивање
непријатеља са гребена Мајевице. У исто време јединице ДК нападале
су на положаје Теочанске бр.: Висока главица (к - 621), Зечија коса и
Ланишта (к – 632), те тиме садејствовале снагама ИБК. Током
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вишедневних борби непријатељу су нанесени значајни губици. Циљ
операције је делимично реализован, ослобођени су Колијевка и Мала
Јелица, али Лисача и Греда нису ни до краја рата.
ИБК ЈЕ ТОКОМ РАТА АНГАЖОВАО ДЕО ЈЕДИНИЦА ВАН ЗОНЕ
КОРПУСА:
У зони Сарајевско-романијског корпуса (СРК) ангажоване су
следеће јединице: Од августа 1992. године па до краја рата у зони СРК,
у рејону Рајловца, ангажоване су снаге једне чете (око 120 бораца), из
различитих јединица корпуса; један пешадијски батаљон (721 борац)
крајем августа и у септембру 1992. године; једна пешадиска чета на
Нишићкој висоравни у новембру 1994. године; један батаљон у периоду
јули–август и у октобру 1995. године.
У зони Дринског корпуса, у рејону Милића, од 14.12.1992. године до
средине јануара 1993. године била је ангажована једна пешадијска чета
из 3. семблпбр.
Најчешће је ван зоне корпуса ангажована 1. бијлпбр: од 28.12.1992.
године до априла 1993. године у зони ДК у рејону Скелана и Братунца;
од 10.08. до 07.10. 1993. године у зони СРК на Игману; у јуну и јулу 1994.
године на Озрену; почетком септембра 1994. године у зони 2. КК у
рејону Новог Града, садејство СВК у рејону Двора на Уни, а затим на
Купресу до пред крај новембра 1994. године; од средине децембра 1994.
године до 14.03.1995. године у рејону Велике Кладуше и Бихаћа, бригада
је ангажована у саставу ТГ „Паук“, где је са СВК и снагама АП Западна
Босна учествовала у ослобађању Велике Кладуше и нападу на Бихаћ; у
зони СРК од 16.06.1995. године па до краја месеца на Нишићкој
висоравни, а затим у месецу јулу 1995. године на простору Игмана
(Трново, Рогоје). Половином септембра 1993. године, по паду Медачког
џепа, у испомоћ снагама СВК у рејон Госпића упућен је ленсер ракета 57
мм на моторном возилу, са 15 бораца, који су на том простору били
ангажовани двије седмице.
У зони 2. КК: На основу наређења команданта ГШ ВРС од 24.12.
1994. године из ИБК је упућен батаљон и људство за ПКМ бригаде у
саставу 1. срплпбр/ИБК. Бригада је током августа 1995. године водила
б/д на правцу: Млиништа – села Бараћи – села Подрашница. Од октобра
до новембра 1995. године 1. срплпбр/ИБК је ангажована у зони 1. КК.
У августу 1995. године 3. батаљон ВП/ИБК ангажован је у б/д у
рејону Дрвара, где се истакао у извођењу активне одбране.
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Одликоване јединице из ИБК:
Орденом Немањића: 3. мајлпбр – 28.06.1993. године; 1. послпбр. –
28.06.1994. године; 1. бијлпбр. – 09.01.1993. године; 1. мајлпбр, 31.05.1995. године.
Орден Карађорђеве звезде II реда: 1. бијлпбр. – 09.01.1994. године.
Орден Петра Мркоњића: 2. мајлпбр. – 09.01.1995. године.; 3.
батаљон војне полиције.
ЗАКЉУЧАК
Источно-босански корпус је током одбрамбено-отаџбинског рата
постигао запажене резултате у одбрани простора у зони одговорности.
Како је време одмицало и како су јединице формиране и попуњане
квалитетним специјалностима то су и укупни резултати. Борци и
старешине могу бити поносни на борбени пут и резултате током
протеклог рата.
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УДК 355.48/.49+355.1(497.6RS)
ДОИ 10.7251/NKANURS012S

ХЕРЦЕГОВАЧКИ КОРПУС У ЗАШТИТИ
ЈУЖНИХ ГРАНИЦA РЕПУБЛИКЕ СРПСКE
Никола Шегрт, пуковник
Апстракт: Херцеговина је у отаџбинском рату, углавном кроз саставе
Херцеговачког корпуса према постојећим евиденцијама општинских органа, током рата
мобилисала 23.070 војних обвезника, од чега за потребе Корпуса око 21.000 распоређени
у све његове структуре. То је чинило око 20% целокупног српског становништва.
Херцеговина се, са сигурношћу, и Република Српска као целина, према наведеним
категорија односи са узвишеношћу и дужним поштовањем. Са истим мерилом
припадници Корпуса се односе данас према важним датумима, догађајима, подвизима и
патњама свпојих бораца и народа.
Кључне речи: Херцеговина, Херцеговачки корпус, патриотизам, сећања

УВОД
На Београдском сајму књига 26.
октобра 2017. године промовисана је
монографија „Херцеговачки корпус“.
Ратни командант корпуса генерал мајор
Радован Грубач говорећи на промоцији
истакао је три суштинске одреднице које
се могу користити као основа за беседу
о Херцеговачком корпусу.
1) ,,Публикација је докуменат који
одсликава српску Херцеговину у једном
историјском периоду када је она имала
своју војску, српску, херцеговачку. Само
десетак година али врло значајно за историју. Створена је да брани и
одбрани целовитост, слободу, част и понос свога народа, што је она, уз
јуначка прегнућа и славне жртве
и учинила. Овој генерацији
херцеговачких бораца припала је част да први, након 510. година, створе
српску државу у Херцеговини'' алудирајући на Стјепана Вукчића који је
ујединио Хум и Травунију, одвојио их од босанског краља те себе
прогласио ,,Херцегом од Светога Саве''.
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2) Херцеговачки корпус током целокупног рата на бојном пољу није
изгубио ни једну битку, и
3) Са командантским поносом треба истаћи да ни један припадник
Корпуса није процесуиран пред било којим судом правде, посебно оним
који третирају повреде међународног ратног права и ратне злочине.
Поред улоге заштитника јужних граница српске, Херцеговачки
корпус је био темељни творац једног дела државе Републике на овом
простору и значајан кохезиони фактор који кроз бројне активности
функционише и данас.
ПРОСТОР ФОРМИРАЊА КОРПУСА

Потребно је истаћи неколико показатеља који су својом суштином
битно утицали на ток формирања и профил Корпуса, начин извршавања
борбених задатака те суштински опредељивали живот Војске и
Херцеговине у целини. Простор Херцеговине, Старе и источне чини
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геосклоп југоистичног дела Републике Српске, површине 6.599 км2, што
је уз незнатне корекције чинило зону одговорности корпуса.
Простор је издужен од Требиња преко Гацка и Фоче до Рудог,
релативно плитак од Трескавице-Подвележја-Поповог поља до граница
са Србијом и Црном гором.
На њему, по предратним подацима и проценама живело је око
141.000 становника, од чега око 100.000 Срба. Остатак је чинило
несрпско становништво.
У метео-климатском смислу простор у распону елемената
медитеранске до сурове континенталне климе, надморским висинама од
неколико стотина до преко 2.000 мeтара, једноставно простор љутог
камена до густих шума, испресецан са више већих и мањих водо токова.
Сем путне жиле куцавице, магистралог пута Требиње-ГацкоВишеград, простор отежане путне проходности, економски неразвијен
и делом средње развијен.
У административном смислу овај простор чини 11 општина.
Према постојећим евиденцијама општинских органа, током рата
мобилисано је 23.070 војних обвезника, од чега за потребе Корпуса око
21.000 распоређени у све његове структуре. То је чинило око 20%
целокупног српског становништва.
Поред ангажовања за потребе Корпуса, за потребе уредног
функционисања органа власти, хуманитарних и других организација, те
обезбеђење минималних услова рада појединих привредних и других
субјеката, радно је мобилисано око 6.133 становника или 6%.
На бази изнетих показатеља сликовити се може извући следећи
закључак. Херцеговина је са својих 10% становника у саставу Републике
Српске бранила око 32% њене територије, односно, сваки други
мушкарац војно способан био је мобилисан и учесник отаџбинског рата.
Када је стање на фронту то дозвољавало, повремено је долазило до
преливања борбеног дела Херцеговине у радну обавезу и обрнуто. Из
рата је остала прича о односу гатачке термоелектране и гатачке бригаде.
Дим из термоелектране је означавао стање фронта. Уједно давао одговор
на питање где су тренутно гачани, на раду или на фронту.
ОРГАНИЗАЦИЈСКА СТРУКТУРА КОРПУСА
Корпус су чинили Команда, 8 бригада, 3 пука и 7 приштапских
јединица ранга батаљон-одред. Треба истаћи, да су унутар зоне Корпуса
своје функције остваривали Војни суд и тужилаштво, Регрутно-наставни
центар и 30. ЛоБ.
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Овакав састав одражавао је однос могућности које је пружала
територијa- материјалне и људске, са проценом могуће будуће употребе
на извршењу задатака. Тако ће бригаде бити и означене управо као одраз
ослонца на простор попуне и простор ангажовања у току рата.:
Требињска бригада
Билећка бригада,
Невесињска бригада.
Гатачка бригада,
Калиновачка бригада,
Фочанска бригада,
Чајничко-руђанска бригада,
Оваква организацијско борбена структура Корпуса успешно је
бранила фронт ширине преко 300 км, од црногорско-хрватсеке границе
на југу, преко Поповог поља, Трескавице до Рудог и Чајнича. Сликовито
приказано, сваки километар фронта закључно са својом дубином бранио
је један вод од 30-так бораца.
Мај месец 1992.године сматра се једним од најосетљивијих и
критичних периода за Корпус уопште, јер су се у врло кратком времену
догађале кључне активности стварања Корпуса,
повлачења са
територије присутних снага ЈНА: Ужичог, Ријечког и Подгоричког
корпуса са 2. оперативном групом, увођења у дужности значајног дела
старешинског састава пристиглих из Србије и јединица са ових простора,
Школе резервних официра пешадије, Требињске и Мостарске бригаде.
По своме садржају и значају свакако је проблем мобилизације био
евидентан јер се она у оваквим условима одвијала доста стихијно. Њоме
су се бавили готово све структуре власти стари и нови, самопроглашени,
органи НО, штабови, странке, партије, појединци, ,,добровољци,, и сл.
Превазивши наведене проблеме, уз максимално напрезање свих
потенцијала, Корпус је уобличио и коначно дефинисао своју структуру
крајем јуна 1992. године са знатним умећем и вољом новопридошлих
високих старешина из Србије чиме су формиране ратне јединице у коме
ће, уз мање осцилације издржати све изазове рата.
Основни вид дејства Корпуса била је оперативно-стратегијска
одбрана уз повремена нападна искакања у циљу побољшања тактичког
положаја.
Целокупно провођење одбрамбене операције карактерисало је
мношта мањих активних дејстава у циљу спречавања противника да
организовано проводи своје озбиљне намере.
Фронт одбране Корпуса био је под сталним притиском дуж своје
целокупне дужине, и под сталном претњом упада и пресецања зоне
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одбране на њеним најужим деловима те снажно изражених психопропагандних дејстава муслиманске и хрватске стране.
Као најжешћи могу се означити удари непретељских снага са јужног
правца Дубровника, Мостара преко Стоца, Невесињско-Борачког
правца, Трескавице и Рогоја ка долини Неретве, те муслиманских напада
из заштићене зоне Горажде на више праваца.
У склопу наведених свакако доминирају борбене активности
означене као ,,Митровданске,, и операција ,,Бурин,, као симболи
исказивања свеукупне снаге и одлучности херцеговачког народа и
његових бораца за одбрану. И поред релативно скромних могућности,
јединице Корпуса су у два наврата својим комбинованим снагама јачине
бригаде, прискакале у помоћ другим јединицама на деловима Републике
у разрешавању проблема из надлежности Крајишког и СарајевскоРоманијског корпуса.
ЗНАЧАЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ КОРПУСА
Овом приликом треба истаћи три значајне операције које је Корпус
извео сопственим снагама, као предуслов у стварању нужних услова за
своје опстајање и успешно дејство на овим просторима. Оне се својом
суштином могу назвати активности поспремања ,,сопствене куће,,.То су
операције ,,Херцеговачки коридор“ ,,Луковица“ и ,,Горажде 94“.
Операција ,,Херцеговачки коридор“
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Операција ,,Херцеговачки коридор“ изведена је октобра 1992.
године, са циљем, предузимање потребним припремних радњи за
извођење те очувања ефеката комуникације и нешто шире. Изведена је у
ширем простору зоне одговорности Корпуса, источне и старе
Херцеговине, груписањем издвојених снага из већ постојећих састава.
Операција је имала нападни карактер, са предузимањем радњи
напада, одбране и заштите неких виталних објеката те обавјештајнобезбједносне контроле простора обухваћеног операцијом. Непосредни
поводи операцији су учестале провокације и оружани испади заосталих
група муслиманско-хрватскиох снага у зони Корпуса са циљем
пресецања комуникације територија старе и источне Херцеговине.
Превој Чемерно, раскршће Саставци, тунели у Сухој, бројни мањи
мостови и вијадукти, те околна села са српским живљем, као село
Изгори, били су изложени сталној опасности од напада при чему су
трпљени значајни губици у инфраструктури и становништву. Главни
правац операције био је Гацко-Чемерно-Тјентиште а носиоц дејства
ојачани гатачки батаљон. Помоћни правац био је Фоча-Тјентиште а
носилац дејстава снаге Тактичке групе Фоча. Јединице учесници
операције, послије вишедневног претраживања и „чешљања“ терена од
заосталог непријатеља и минираних објеката, спојиле су се у долини реке
Сутјеске – Тјентиште - Суха, чиме је створена јединствена територија и
деблокирана Фоча као значајно раскршће. Ова операција представља
први значајнији примјер формирање и ангажовање здружених тактичкооперативних снага Корпуса, привремене здружене команде те
руковођење са истуреног у односу на основно командно мјесто. Такво
поступање постат ће пракса у функционисању снага Корпуса, као
рационална и ефикасна.
Операција „ЛУКАВАЦ 93“
По своме значају, обиму и разноликости ангажованих снага, те
ефектима по даљу судбину Војске и Републике Српске, операција
,,Лукавац - 93“ представља темељ изграђивања њихове суверености и
легимитета на овом простору. Створена је јединствена територија
западног дијела Републике Српске, а самим тим и непосредна веза и
садејства Херцеговачког са јединицама Сарајевско-романисјког и
Дринског корпуса.
Операција је изведена у љето 1993. године. Претходно, све јединице
учеснице, разрјешиле су могуће тактичко-оперативне проблеме у својим
зонама одговорности, сачиниле сопствене планове борбене употребе
сходно Плану садејства. Операцијом је непосредно руководила
Оперативна група ГШ ВРС преко оперативних команди корпуса.
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Нападну операцију снаге Херцеговачког корпуса изводиле су
главним снагама правцем Миљевина-Добро поље-Рогој-Трново, а
помоћним на правцу Калиновик-Трново. Ова два правца представљала
су уједно и правац главног удара операције. Поред наведених, јединице
Корпуса значајне резултате у поправци свога тактичког положаја
оствариле су према објектима Трескавици, Бјелашници и Игману што ће
у даљем току рата јасно стабилизовати зону одговорности Корпуса.

Снаге Сарајевско-романијског и Дринског корпуса дејствовале су на
правцима Јахорина-Трново и Сарајево-Трново. Окончање операције
означило је спајање свих наведених снага у Трнову, чиме је остварен
задат циљ операције а путни правац Рогој-Трново-Сарајево постао жила
куцавица у даљем току рата за потребе војске и државе уопште.
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Непосредно присуство и учешће у операцији Команданта ГШВРС још
више повећава и даје значај овој операцији.
Операција „Горажде“

У прољеће 1994. године, тз. „заштићена зона Горажде“ постала је
велика потенцијална опасност по интегритет и безбедан живот дела
територије Републике и зоне одговорности Корпуса. Огромном
концентаријом снага Армије БиХ те муџахедина и њима сличних снага,
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пристиглих са разних страна свакодневно је претила реална опасност
њиховог ангажовања и пресецања делова територије. Као најугроженији,
истицали су се правци који из Горажда изводе ка Устиколина-Фоча,
Устипрача-Рогатица-Вишеград, те Чајниче-превој Метаљка-Пљевља.
Из наведених разлога, темељно је припремљена и изведена операција
,,Горажде 94“ са основним циљем поправке и стабилизације постојећег
фронта као и онемогућавање било каквих борбених ангажовања снага из
зоне ка наведеним правцима. У операцији су учествовале здружене снаге
Херцеговачког, Дринског и Сарајевско-романијског корпуса. Главни
удар у операцији изведен је од стране снага Херцеговачког корпуса на
правцима Фоча-Устиколина и Чајниче-Горажде, док су снаге преостала
два корпуса изводиле дејства на правцима Устипрача-Горажде и
Рогатица - Горажде. Операција је у потпуности испунила задати циљ.
Ослобођена је и стављена под контролу целокупна територија општине
Чајниче, формирана нова општина Ново Горажде, те долином реке
Прече Романија повезана са Подрињем. Могуће вредније резултате
спречиле су међународне снаге својим уласком у заштићену зону.
Операција ће бити упамћена и по ангажовању ваздухопловних снага
НАТО које су са више ваздушних удара дејствовале по снагама Корпуса
10. априла - што је први пут на територији Европе од формирања.
Историјска фактографија забележит ће и 10.април 1994. године као
дан када је НАТО први пут од формирања употребио своје снага на
територији Европе гађајући простор између Фоче и Чајнича, али и 15так дана септембра 1995. године када је ваздушним ударима Корпусу и
територији Херцеговини нанео огромне штете у инфраструктури и
порушеним релејима те Фочу оставио без њених симбола- мостова.
ВАЖНА УЛОГА 7. КОРПУСА
Због суштине питања о коме се говори доминантно је бављење
значајним активностима којима се Корпус бавио у мирнодопском делокао 7. Корпус ВРС.
Но неизбежно је истаћи следеће. Корпус је дао свој огроман
доприност на отклањању последица рата, у санирању насталих штета,
хуманитарној помоћи, запошљавању.
Једно време у својим објектима био је уточиште избеглом српском
народа из долине Неретве, Сарајева, Дубровника и других крајева.
Уредно је прихватао и организовао квалитетну обуку младих војника
и оспособљавање појединаца као припрему за пријем у војну службу.
Омогућио заокруживање процеса стварања и стављање у функцију
Војног суда и тужилаштва,
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У потпуности је омогућио и развио функцију 30. ЛоБ на задацима
ремонта и оправка бројног ратног наоружања и опреме коришћеног у
току рата.
Помогао је изградњу бројних спомен обележја а у својој режији
изградио две мање спомен-цркве у касарнама Требиње и Билећа.
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Учествовао је у два наврата завршним тактичким вежбама ВРС а
једну и самостално извео на Ублима уз прво појављивање и присуство
страних војно-дипломатских представника.
Организовао је и спровео 2. армијско спортско првенство ВРС.
Као круна могућности, способности, и традиције представља
враћање у билећку касарну Школе резервних официра пешадије која је
раније функционисала при НЦ ,,Рајко Балаћ у Бањалуци те њен рад на
оспособљавање 520 кандидата у седам класа резервних официра.1
ЗАКЉУЧАК
Херцеговина је у отаџбинском рату, углавном кроз саставе
Херцеговачког корпуса изгубила 2.211 бораца, од чега непосредно у
борби 1.941 бораца што је 11% укупног борачког састава. Као нестали
још увек се води 86 бораца.
Само крајем 1991. и целокупне 1992. године живот је изгубило 1.300
бораца што је 57% укупно погинулих у току рата. Овај податак указује
на својеврстан ентузијазам којим су приступили одбрани отаџбине,
претежно борци млађих годишта. У току рата рањено је 5.836 бораца.
Херцеговина се, са сигурношћу, и Република Српска као целина,
према наведеним категорија односи са узвишеношћу и дужним
поштовањем. Са истим мерилом припадници Корпуса се односе данас
према важним датумима, догађајима, подвизома и патњама.
Споменици, свећарска окупљања, писана реч, округли столови
начини су да се искажемо појединачно, као организације, држава.
Међутим, уколико ће школа сутра први час почети са сећањима на
отаџбински рат и ВРС онда је то подвиг. Колико ће бораца сутра
посетити неку школу, дом, културно друштво постаје да се види. Колико
ће сутра бит излетника на местима историје, младих на пријемима. Хоће
ли бити радних акција на бојним стратиштима.
Овде су изнета нека размишљања како се усресредити на сутра, којих
на нашу срећу али и тугу има доста. Мноштво датума, догађаја, учесника
којима можемо бар годишње посветити једно сутра.
Наравно, претпоставити је да се створи корелацију између онога што
смо остварили ратом са онима који ће те вредности наследити и чувати,
пре свега мислећи на младе борце и оне младе који су се током рата
Феномен ,,Билећанац'' Јединствен догађај односа и сарадње страних држављана
бивших војника. Оних који су се заједнички школовали, живели у исто тако заједничкој
држави, неговали заједничке вредности, у току рата међусобно можда ратовали. Oко
18. јуна сваке године, Билећа дочекују госте
1
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рађали и о свему овоме само чули. Оваква питања и размишљања намећу
се и оптерећују непрекидно свест патриота. У задње време и више,
можда из разлога што смо и ми старији и све даље од могућности верног
сведочења о протеклим збивањима. Оптерећује и чињеница да наше
место заузимају ојаве и тумачења непожељних садржаја. Стога и апел,
држави и борачкој организацији, и наставницима и борцима. Уђимо међу
млади свет и тамо им предочимо где су им претци били, шта су и на који
начин створили. Предочимо им историју својим присуством или их
упутимо како то да сазнају.
Носиоцем опредељујем државу и њене институције, да разради и
активира све потенцијале, да уђе са пуном одговорношћу у одбрану
својих најзначајнијих вредности- младих људи. Сигуран сам да ће нас
на овај начин млади боље схватити и разумети. Разумеће млади људи да
треба и на који начин да поштују прошлост и своје претке, али им
помогнимо да боље виде и разумију своју будућност. Да што прије уђу
и буду активни субјекти свога сутра како сам га назвао.
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ДРУГИ КРАЈИШКИ КОРПУС У ОДБРАМБЕНО
ОТАЏБИНСКОМ РАТУ
Душан Кукобат, генерал потпуковник, Микајло Митровић,
пуковник
Апстракт: Други крајишки корпус формиран је на западу Републике Српске, у зони
одговорности коју карактеришу високе планине и крашка поља, са скромним
економским и демографским потенцијалима. Приликом формирања Војске РС полазило
се од процене да ће Други крајишки корпус бити на споредном правцу одбране РС, па су
му, у складу с том проценом, и намењене такве борбене могућности.
У свом саставу Корпус је имао осам бригада, од тога једну моторизовану, једну
пешадијску и шест лаких пешадијских, затим три пука и шест јединица ранга
самосталног батаљона. Попуна људством никад није прелазила 65% од пуне формације.
У условима децентрализованог снабдевања Војске РС и ослањања на локалне изворе,
Kорпус је стално оскудевао у борбеним потребама, првенствено муницији, и
материјалним средствима за нормално функционисање.
Корпус је успешно извршавао све оперативне задатке добијене од претпостављене
команде током 1992, 1993. и до пред крај 1994. године. У завршном периоду рата Корпус
је примио на себе удар коалиционих хрватско-муслиманских снага, подржаних НАТО
корпусом за брзу реакцију и ваздухопловним снагама. У неравноправној борби губио је
делове зоне одбране и уз помоћ и ојачања из других делова Војске Републике Српске,
одолевао девет и по месеци, након чега је био присиљен да се повуче у дубину Републике
Српске и настави борбена дејства до краја рата у Босни и Херцеговини.
Кључне речи: Корпус, зона одговорности, артиљерија, одбрана, ватра, напад

УВОД
Скупштина српског народа у БиХ 12. маја 1992. године донела је
Одлуку о формирању Војске Српске републике БиХ. Процес формирања
оперативних састава (корпуса, Ваздухопловства и противваздушне
одбране) и других подчињених јединица отпочео је одмах после
формирања Војске, а верификован је Одлуком Председништва Српске
републике БиХ и Наредбом команданта Главног штаба.
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О формирању 2. крајишког корпуса (у даљем тексту 2. КК), први
командант, тада пуковник Борић Грујо, каже: „Од јединица које су биле
формиране у општинама зоне одговорности и јединица које су изашле из
Бихаћа 25. маја 1992. године формиран је Други крајишки корпус“.1 Базу
за Команду и јединице Корпуса чинила су материјална средства из
јединица Деветог и Десетог корпуса ЈНА и људство из штабова и
јединица територијалне одбране по општинама из зоне одговорности 2.
Крајишког корпуса. На територији на којој је формиран Корпус није
било јединица ЈНА нити објеката војне инфраструктуре изузев касарне
Грабеж, на самој линији фронта, која је служила за складиштење убојних
материјално-техничких средстава.
Језгро будуће Команде Корпуса било је размештено у Дрвару, у
хотелу „Београд“, а део старешина у селу Крњеуши код Петровца. За
првог команданта Корпуса именован је тада пуковник Грујо Борић, а за
начелника Штаба пуковник Мићо Влаисављевић. Под њиховим
руководством формирана је Команда Корпуса и подчињене јединице.
Други крајишки корпус и неке бригаде из његовог састава
обележавају дан формирања јединице крајем маја, пре доношења Одлуке
Председништва Српске републике БиХ и Наредбе команданта Главног
штаба. Ово се може разумети тако да су наведени акти у ствари
верификовали фактичко стање на терену.
Од самог формирања јединице су ступиле у борбу за заштиту народа
и његове имовине и за успостављање линије фронта према хрватским и
муслиманским јединицама. Корпус је успешно извршавао оперативне
задатке добијене од претпостављене команде до краја 1994. године.
Судбина Корпуса практично је решена одлуком о подели територије БиХ
у односу 51:49.
Губитак територије коју је држала Војска РС преко 49% је био
најлакши пут и основ за успех преговора о склапању мира. У том светлу
гледамо и хрватску агресију и међународну политичку подршку тој
агресији, као и борбену подршку хрватско-муслиманској коалицији
НАТО Корпуса за брзу реакцију и ваздухопловних снага НАТО пакта.
Операције које је Војска Републике Српске (2. крајишки корпус)
изводила против Хрватске војске и њених савезника – хрватскомуслиманске коалиције, биле су одбрамбене операције, изнуђене
нападима Хрватске војске: 1) Одбрана Динаре и Ливањског поља (што
одговара хрватским операцијама „Зима '94“ и „Скок 1“); 2) Одбрана на
прилазима Грахову и Гламочу (хрватска операција „Скок 2“); 3) Одбрана
1

Јово Блажановић: књига Генерали ВРС, издавач БО РС, Б. Лука, 2005, стр 160.
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Грахова и Гламоча (хрватскa операција „ Љето '95“); 4) Одбрана Дрвара,
Шипово, Млиниште, Виторог, Јајце, („ Маестрал“); 5) Одбрана
Мркоњић града и jужних прилаза Бања Луци („Јужни потез“); 6)
Одбрана на рекама Сани и Уни (хрватска операција „Сана“).
Јединице 2. крајишког корпуса биле су носиоци борбених дејстава у
операцијама за одбрану Грахова и Гламоча и у борбама на Динари и
Шатору. Зато ће тим операцијама у овом прилогу бити посвећена већа
пажња. Борбене операције против Хрватске војске у дубини територије
РС овде неће бити приказане.
ФОРМИРАЊЕ ДРУГОГ КРАЈИШКОГ КОРПУСА
Други крајишки корпус формиран је на основу Одлуке
Председништва Српске републике БиХ о формирању, организацији,
формацији, руковођењу и командовању војском Српске републике БиХ2
у којој су дате смернице да 2. КК буде састављен од бригада, пукова и
јединица подршке, да му седиште буде у Дрвару, а да ће границе
одговорности одредити командант Главног штаба. На основу ове одлуке,
командант Главног штаба Војске Српске Републике БиХ је својом
Наредбом 3 формирао Други Крајишки корпус и устројио га по следећем:
РБ

НАЗИВ ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЦИЈА

1

Команда са приштапским јединицама

Дрвар

2

2. батаљон Војне полиције

Дрвар

3

2. батаљон везе

Дрвар

4

2. мешовити противоклопни
артиљеријски пук

Кључ

5

2. мешовити артиљеријски пук

Грахово

6

2. лаки артиљеријски пук ПВО

Петровац

7

2. инжињеријски пук

Кључ

8

2. санитетски батаљон

Дрвар

9

2. аутотранспортни батаљон

Петровац

10

1. дрварска лака пешадијска бригада

Дрвар

2
3
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Преформирана у 3.
петровачку лпбр

11

2. петровачка лака пешадијска бригада

Петровац

12

5. гламочка лака пешадијска бригада

Гламоч

13

7. купрешко-шиповска лака
пешадијска бригада

Купрес

14

9. граховска лака пешадијска бригада

Грахово

15

11. крајишка лака пешадијска бригада

Бос. Крупа

Преименована у 11.
крупску лпбр

16

15. бихаћка пешадијска бригада

Петровац

Бригада је лоцирана
у Рипчу

17

17. кључка лака
пешадијска бригада

Кључ

Формирана
наредбом к-та ГШ
03.07.1992.године

18

2. оклопни батаљон

Дрвар

19

2. извиђачко-диверзантски
одред

Дрвар

СТАРЕШИНЕ КОЈЕ СУ ОБАВЉАЛЕ НАЈОДГОВОРНИЈЕ
ДУЖНОСТИ У КОМАНДИ КОРПУСА И ПОДЧИЊЕНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
Команда Корпуса
Команданти:
1. Генерал-мајор Борић Грујо
2. Генерал-мајор Томанић Радивоје
Начелници Штаба
1. Генерал-мајор Влаисављевић Мићо
2. Пуковник Кукобат Душан
Помоћници начелника Штаба за операт.-наставне послове
 Пуковник Пане Матић
Помоћници команданта за морал, верске и правне послове
 Пуковник Скендерија Младен
 Пуковник Милутин Душан
 Пуковник Шкрбић Петар
 Пуковник Галић Марко
 Пуковник Гајић Маринко
Начелници безбедности
 Пуковник Митровић Микајло
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Помоћници команданта за позадину
 Пуковник Микан Васо
 Пуковник Марјановић Бошко
Команданти првопотчињених јединица
Батаљон везе:

мајор Манојловић Ђорђе
Батаљон војне полиције:

капетан Ловре Вељко

капетан Вујасиновић Зоран

поручник Срдић Борислав
Санитетски батаљон:

пуковник Марковић Славољуб

мајор Бајић
Ауто-батаљон:

капетан Јандрић Чедо

капетан Бањац Сретко
Извиђачко-диверзантски одред:

мајор Шушљик Миле
Оклопни батаљон:

капетан Мајсторовић Драго
Мешовити артиљеријски пук:

потпуковник Деспанић Симеун

потпуковник Мрђа Светко
Лаки артиљеријски пук ПВО:

капетан I кл. Игњатић Недељко
Инжињеријски пук:

потпуковник Милојевић Миленко

мајор Патковић Никола

мајор Новаковић Раде
1. дрварска лака пешадијска бригада:
потпуковник Кршић Радивој
пуковник Матић Пане
мајор Патковић Никола
потпуковник Дубајић Миле
3. петровачка лака пешадијска бригада:
потпуковник Совиљ Миодраг
потпуковник Радуловић Рајко
пуковник Кукобат Душан
потпуковник Ђапа Мићо
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5. гламочка лака пешадијска бригада:
- мајор Радуловић Рајко
- потпуковник Петровић Живко
7. купрешка моторизована бригада:
- пуковник Грујић Витомир
- потпуковник Ракић Божидар
9. граховска лака пешадијска бригада:
- потпуковник Јерковић Слободан
- потпуковник Иветић Гојко
- потпуковник Шобић Слободан
- пуковник Деспанић Симеун
- потпуковник Вулин Милорад
- потпуковник Ракић Божидар
11. крупска лака пешадијска бригада:
- пуковник Даничић Миле
- потпуковник Остојић Јово
- мајор Миљатовић Ранко
15. бихаћка пешадијска бригада:
- потпуковник Мрђа Светко
- потпуковник Бабић Милош
- потпуковник Ракић Божидар
- потпуковник Шкрбић Ратко
17. кључка лака пешадијска бригада:
- потпуковник Самарџија Драго
- мајор Кевац Велимир
- потпуковник Родић Вукашин
ЗОНА РАСПОРЕДА СНАГА И СРЕДСТАВА ДРУГОГ КРАЈИШКОГ
КОРПУСА (ЗОНА ОДГОВОРНОСТИ)
Западно крајишко ратиште је имало гранични положај према
Републици Српској Крајини. Чинили су га ретко насељени и економски
неразвијени крашки предели Босанске Крајине. Поред геополитичке
димензије, која је повећавала значај овог простора, као чисто српске
територије, овај простор је имао и несумњиви геостратегијски значај.
Његовом успешном одбраном бране се западне границе Републике
Српске, спречава се отварање широког фронта од Бихаћа до Гламоча
(дужине око 150 км) и потенцијална опасност за заузимање западног
дела Републике Српске, укључујући и Бања Луку.
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Величина и облик зоне
Зона у којој су распоређене снаге и средства 2. Крајишког корпуса
(зона одговорности) била је ограничена на северо-западу линијом
фронта према снагама Окружног штаба народне одбране Бихаћ (касније
5. корпус Армије БиХ), на југо-истоку према муслиманским снагама
територијалне одбране из Бугојна (касније 7. корпус Армије БиХ) и
снагама Хрватског вијећа обране из Оперативне зоне с/з Херцеговина
(касније Зборно подручје Мостар). Према унутрашњости Републике
Српске граничила се са зоном 1. Крајишког корпуса, а према Српској
војсци Крајине граница је била дефинисана међудржавном границом
између РепубликеСрпске и Републике Српске Крајине.
Наређењем команданта Главног штаба4 прецизиране су границе зоне
одговорности Корпуса. Међутим, супротно овом наређењу, Босански
Нови и Доњи Вакуф нису ушли у зону одговорности Корпуса, тако да је
у пракси заживела зона која је била ограничена на северо-западу реком
Уном од Блатне (код Крупе), укључно, до села Србљана, затим
северозападним обронцима Грмеча (Спахића главица, Алибеговића
коса, Бараковац, Приточки Грабеж), предграђе Бихаћа (село Притока),
Лоховска брда (на падинама Пљешевице). На југо-истоку линија фронта
се протезала од села Чапразлија на падинама Динаре, село Челебић,
Мала Голија, превој Корићна (на путу Гламоч-Ливно), планина Кујача
(тт 1864), Осјеченица (тт 1789), Малован (к 1156), село Равно, село
Вуковско, Стожер, Мала Шуљага (тт 1253). Дужина линије фронта
износила је на почетку рата 155 километара (60 на северо-западу и 95 на
југо-истоку).
Граница са зоном одговорности 1. крајишког корпуса протезала се
линијом: Мала Шуљага (тт 1253)-Јастребњак (тт 1648)-Мали Димитор
(тт 1480)- село Горње Ратково-село Блатна. Површина зоне
одговорности 2. крајишког корпуса износила је 5 970 м2.
Физичко-географске карактеристика зоне имале су утицај на ток и
физиономију борбених дејстава својим високим планинским венцима,
крашким пољима и суровом планинском климом, а насељеност и
економско стање су одлучујуће утицали на борбени потенцијал Корпуса.
4 Наређење стр.пов.бр. 02/5-31 од 04.06.1992. године : Северна граница: Босански
Нови (укључно)-река Уна до Бихаћа (искључно)Ј/з граница: граница са РСК и РХ до села
Чапразлије (укључно)Јужна граница: село Чапразлије (укључно)-село Челебић-превој
Корићна-кота 1113 (укљ)-Гагића град-кота 1333 (укљ)-Доњи Малован-Паклин-тт 1234
(укљ)-Захумско седло (укљ).Источна граница: Захумско седло-кота 1225 (укљ)-Црни
врх-тт 1478-Купрешка увала-Доњи вакуф (укљ)-превој Лубарда-тт 1018 (укљ)-село
Језеро (искљ)-тт 1468(искљ)-Лисина-Кључ (укљ)-кота 560 (искљ)-превој ПлећинеМајданска планина(тт 627)-Бос. Нови (укљ)
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Насељеност и економско стање зоне
Зона Корпуса је била слабо насељена. Укупно је било око 300 насеља
са 93 233 становника који су живели на површини од 5.970 м2 (нешто
преко 15 становника по квадратном километру). Пре почетка рата у зони
Корпуса је било око 150.000 становника, од тога Срба око 69%,
муслимана око 24%, Хрвата око 4,60 %. У зони није било већих
насељених места нити регионалног центра. Градови су били углавном
општинска седишта а насеља су већином била лоцирана у пољима и
долинама, ређе на планинским странама.
Зона одговорности Корпуса је била неразвијен и сиромашан крај, са
водећим привредним гранама сточарством и шумарством. Ратарске оазе
представљале су котлине и крашка поља, а кромпир и житарице (јечам и
овас) биле су главне културе. Ратарска производња није никада
подмиривала потребе исхране малобројног становништва. Ни воћарство
није било развијено према могућностима. Висинама и рељефом,
планинском климом и оскудним ораничним површинама, ови крајеви су
одувек били упућени на сточарство, ситно и екстензивно. Њиме се
бавило преко 50% становништва, а најзаступљеније је било овчарство.
Постојале су могућности за унапређење земљорадње и сточарства, тако
да је пољопривредна производња имала добру перспективу. Највеће
богатство ове регије биле су густе и очуване шуме, као основа
традиционалне шумске привреде и развијене дрвне индустрије.5
Утицај насељености и економског стања зоне одговорности на
борбене могућности Корпуса
Корпус је по формацији имао 25 940 припадника. Након формирања
бројно стање Корпуса износило је 16.805 бораца, што је 65% од пуне
формације. Имајући у виду да се Корпус попуњавао са територије која
се поклапала са зоном одговорности, база за попуну била је бројног
стања од 93.233 становника. Проценат мобилисаног становништва био
је изнад 18%, што је више од теоретских норми које предвиђају
максимално напрезање од 15%. У исто време тај проценат у неким
другим деловима Републике Српске је био око 2%.
Имајући у виду да се Корпус у завршном периоду рата нашао на
тежишту одбране Републике Српске, људски потенцијал и економско
стање његове зоне одговорности су били ограничавајући фактор у
супротстављању надмоћнијим агресорским снагама. Зато није јасно
Подаци из Марковић др Јован Регионална географија СФРЈ, грађанска књига
Београд, 1980. год.
5
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зашто општине које гравитирају и природно припадају овом подручју, са
свим њиховим потенцијалима, попут Мркоњић града, Санског Моста,
Приједора и Новог града, нису ушле у зону одговорности Корпуса?!6 Да
ли је у питању погрешна процена његовог места и улоге у стварању и
одбрани Републике Српске (да ће бити на споредном правцу)? Ово је још
више чудно ако данас можемо чути тврдње да је Главни штаб Војске РС
„читавог рата заступао процену да су Хрвати непријатељ број један у
овом рату“ и да „политичко руководство РС, као Врховна команда, није
тако мислило“, како тврди начелник Главног штаба.7 Да је ово питање
третирано онако како је заслуживало, јасно је да би ток и исход рата на
западнокрајишком фронту, па и у целој Републици Српској, имали
другачију физиономију и исход.
ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ КОРПУСА
У току 1992, 1993. и 1994. године Корпус је извршавао задатке
дефинисане директивама, борбеним заповестима и наређењима
добијеним од претпостављене команде, као и задатке у одбрани зоне
одговорности настале као последица офанзивних дејстава
непријатељских коалиционих снага крајем 1994. и до краја рата 1995. г.
Корпус је успешно извршавао све оперативне задатке у току 1992,
1993. и до пред крај 1994. године:
 Борбе и бојеви новоформираних јединица Корпуса за заштиту
становништва, имовине и територије и за успостављање граница
Републике Српске
 Одбрана граница Републике Српске у својој зони одбране
 Одсудна одбрана правца који из Цазинске крајине изводи ка
централној Босни
 Садејство Првом крајишком корпусу у ослобађању Јајца
 Садејство снагама 30. пешадијске дивизије Првог КК у нападу на
правцу Доњи Вакуф – Бугојно – Горњи Вакуф
 Одсудна одбрана зоне одговорности на југо-источном фронту, а
на северо-западном фронту, у садејству са Првим КК и Војском
Републике Српске Крајине помоћи аутономију Западна Босна
 Учешће у борбеним дејствима и зони одговорности Сарајевскороманијског и Дринског корпуса
6 Многи припадници Команде 2. КК из тог времена данас тврде да су у састав
Корпуса ушле оне јединице које није изабрао Први КК.
7 Из забелешки начелника ГШ ВРС „Агресија и злочини државе Хрватске у РС и
БиХ у току рата 1992. до 1996.
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Офанзивна дејства на правцима Петровац – Бихаћ и Петровац –
Крупа на Уни с циљем потискивања снага непријатеља на десну
обалу Уне
Држање достигнутих линија одбране и значајне поправке
оперативно-тактичког положаја
У садејству са Првим крајишким корпусом наставити
противофанзиву у операцији „Штит '94“

Проблеми су се јавили 30. 11. 1994. године нападом Хрватске војске
на зону одбране Корпуса, на рејон одбране Девете (граховске) лаке
пешадијске бригаде, чиме је нарушен дотадашњи баланс снага и Корпус
доведен у позицију да се бори са далеко надмоћнијим снагама
непријатеља и да решава борбене задатке који објективно превазилазе
његове могућности. Корпус је изгубио значајан део територије на
западним границама Републике Српске.
После пада Републике Српске Крајине и заузимања Грахова и
Гламоча од стране агресорских хрватских снага, Корпус је у завршним
операцијама „Вагањ '95“ добио следећи задатак:
 У садејству са снагама Првог крајишког корпуса и другим
јединицама ојачања зауставити продор непријатеља ка Дрвару,
Млиништима, Шипову и Србобрану, а затим прећи у напад и
ослободити Грахово, Гламоч и Купрес и овладати линијом
Чапразлије – Челебић – Круге – Доњи Малован – село Звирњача
– Вуковско поље – Купрешка врата
 Корпус је, после извлачења из зоне одговорности под притиском
непријатеља, делом снага био ангажован на фронту према Крупи
и Кључу. У нападној операцији Војске РС на западном фронту,
која је покренута Директивом Главног штаба број 8,8 Корпус је
добио следећи задатак:
 Снаге Другог крајишког корпуса са ојачањима прећи у напад
главним снагама на правцу Сански Мост – Кључ – Петровац –
Дрвар – Грахово и помоћним снагама на правцу Сански мост –
Лушци паланка – Грмеч – Врточе – Спасово , са задатком:
ослободити Петровац и Кључ, затим избити у рејон Дрвара,
Грахова и Гламоча.
Задатке које је добио у операцији „Вагањ '95“ и по Директиви ОП
број 8 Корпус није извршио.
8

ОП бр. 8 (02/2-330 од 28. 9. 1995. године.
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ПРОБЛЕМИ КОРПУСА У ОДБРАНИ ЗАПАДНИХ ГРАНИЦА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Корпус није успео да одбрани западне границе Републике Српске.
Под притиском непријатељских снага 15. септембра 1995. године
повукао се из своје зоне одговорности, девет и по месеци након што су
снаге Хрватске војске напале на његову зону одбране, на Девету
(граховску) бригаду на Динари.
Не улазећи у политичке, економске, историјске и друге околности и
узроке оваквог исхода, овде ћу се бавити чисто војничким аспектима и
приказати развој оперативно-тактичке ситуације на терену, онако како
сам је доживео као актер и непосредни учесник. На читаоцу је да
закључи колико се могло, а није учињено, у одбрани територије и
заштити становништва и материјалних добара у зони одговорности
Корпуса. Као илустрацију приказаћу борбе на Динари и Шатору и
неуспешну одбрану Грахова и Гламоча.
Борбе на Динари и у Ливањском пољу крајем 1994. године
На северозападном фронту у зони одговорности Корпуса крајем
новембра 1994. године у току је био противудар ВРС на Бихаћ (операција
„Штит '94“). Снаге 5. корпуса Армије БиХ биле су потиснуте у сам град,
отпочеле су уличне борбе. Било је питање дана када ће пасти Бихаћ, а
тиме и Цазинска крајина. Практично све слободне снаге 2. КК биле су
ангажоване у нападу на Бихаћ. Из Девете (граховаске) бригаде извучен
је један батаљон из рејона одбране у селу Челебић и одмах послат на
бихаћки фронт.
У циљу слабљења притиска на Бихаћ и ради заузимања оперативних
положаја за планирани напад на Републику Српску Крајину, Република
Хрватска је, кршећи међународно право, упутила Војску у напад на
Војску РС, конкретно на Девету (граховску) бригаду.
Снаге Хрватске војске и Хрватског вијећа обране које су биле
ангажоване у нападу преко Динаре и на правцу Ливно-Гламоч:
Имајући у виду да је ово био једини фронт на коме је Хрватска у то време
водила рат, да у очима своје, па и светске јавности, није смела дозволити
ни најмањи неуспех, снаге које је ангажовала у овим борбама биле су
вишеструко надмоћне у свим борбеним потенцијалима у односу на
јединице Другог крајишког корпуса.
Ангажоване снаге биле су организоване као Оперативна група Исток.
Командант је био Анте Готовина, а чиниле су је следеће јединице:
- 4. гардијска бригада „Пауци“ из Сплита
- 7. гардијска бригада „Пуме“ из Вараждина
- 5. гардијска бригада „Соколови“ из Винковаца
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40. инжињеријска бојна из Сплита
126. домобранска пуковнија из Сиња
80. домобранска пуковнија Хрватске војске
6. домобранска пуковнија из Сплита
114. бригада из Сплита
1.хрватски гардијски здруг
14. топнички дивизион из Шибеника
22. диверзантски одред Хрватског вијећа обране
Постројба посебне намјене Хрватског вијећа обране
Специјална постројба МУП Хрватске заједнице Херцег Босне

УКУПНО: око 20 000 бојовника. Ове јединице су биле ангажоване за
одређене задатке. Редовно су вршили смену о одмор јединица, а по
потреби вршено је ангажовање и јединица ван састава ове ОГ.“ Однос
снага у живој сили износио је 11:1, а у техници, захваљујући НАТО
подршци 23:1 у корист Хрвата“.9
Ток операције: Дана 29.11.1994. године ноћу јединице 126.
домобранске пуковније Хрватске војске су се неопажено убациле у
борбени распоред иза прве линије одбране батаљона Девете (граховске)
бригаде који се бранио у рејону села Чапразлије. У јутарњим часовима
отпочео је фронтални напад 4. гардијске бригаде којим је постигнуто
тотално изненађење. Батаљон је разбијен и у нереду се повукао у дубину
одбране, уз велике губитке.
Наредних дана Хрватска војска на падинама Динаре ангажује
јединице из састава 4. и 7. гардијске бригаде, 114. бригаде и 80.
домобранске пуковније које у зимским условима овладавају првим
висовима Динаре.
У тим условима Команда Корпуса са бихаћког фронта извлачи Трећу
(петровачку) бригаду и један батаљон из састава Прве (дрварске)
бригаде и уводи их у одбрану на североисточним падинама Динаре
7.12.1994. године. После покушаја противнапада батаљон из дрварске
бригаде је разбијен јаком пешадијско-минобацачком ватром и уз велике
губитке и погибију команданта, избачен из борбе. Петровачка бригада је
организовала одбрану са предњим крајем на линији Велике пољаницесело Доњи Казанци на североисточним падинама Динаре. Тиме је
одбрана привремено стабилизована и заустављен продор непријатеља
дуж падина Динаре.
После припреме и прегруписавања снага, непријатељ је 23.12.
извршио следећи удар. Био је то пешадијски напад коме је претходила
Из забелешки начелника ГШ ВРС „Агресија и злочини државе Хрватске у РС и
БиХ 1992. до 1996.
9
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жестока тенковско-артиљеријска ватра у трајању неколико сати, чиме су
24.12.1994. године потиснули наше снаге на северозападне ободе
Ливањског поља. Наше снаге су се повукле и организовале одбрану на
линији Дабар-Црни Бунари на Динари, затим северозападним ободом
Ливањског поља (село Јаруга-село Нуглашица), гребен планине
Старетине и даље старом линијом фронта Пете (гламочке) бригаде.
Напад на гламочку бригаду на правцу Ливно-Гламоч у исто време су
изводиле 5. гардијска бригада ХВ, Први хрватски гардијски здруг, 22.
диверзантски одред ХВО и Спец. постројба МУП Хрватске републике
Херцег Босне, који на овом правцу нису имали резултате у нападу.
Борбе на висовима Динаре и губитак Шатора
У склопу поседања доминантних висова на Динари, 7. гардијска
бригада и 126. домобранска пуковнија ХВ су 07.04.1995. године посели
стратешки важан вис Велики Бат (тт 1854) и још неколико доминантних
висова на платоу Динаре одакле су имали прегледност над Граховским
и Ливањским пољем, као и делом Далмације, чиме су створили основицу
и добре услове за продужење напада.
Дана 04.06.1995. године у 04,30 часова, након израде пролаза у
нашим минским пољима, уз непрекидну артиљеријску припрему и
подршку, непријатељ је извршио тенковско-пешадијски напад,
групишући снаге састава 4. гардијска бригада и 3. бојна из састава 126.
домобранске пуковније дуж платоа Динаре и у захвату пута село
Пржине-село Пеуље. Том приликом успео је овладати свим објектима на
платоу Динаре, селима Црни Луг, Грковци, Јаруга и Нуглашица и избити
на линију Велики Бат (тт 1854)-Мали Бат (тт 1667)-Пеуљска драгајугозападни обронци Шатора и ставити под контролу пут до Пеуљске
драге у потпуности и до Грахова делимично
На правцу из Ливањског поља према падинама Шатора нападале су
снаге састава 3.гардијске бригаде ХВО, Први хрватски гардијски здруг,
једна бојна из састава 1. гардијске бригаде ХВ, делови 264. извиђачке
сатније ХВ из Сплита и делови специјалне полиције МУП Хрватске
републике Херцег Босне. Суочени са слабим отпором делова граховске
бригаде, уједно користећи међупростор настао издуживањем фронта,
мимо ранијих планова, продужавају напад и до 11.06. овладавају свим
висовима на Шатору. Убрзо отпочињу изградњу путева и извлачење
тенкова и артиљеријских оруђа на доминантне планинске висове.
После губитка положаја на Динари, Трећа (петровачка) бригада са
корпусним батаљоном Војне полиције, је посела нове одбрамбене
положаје са предњим крајем на линији Врх Шале (тт 1333)-Мала Шала
(тт 1149)-Репаш (тт 1343)-Пеуљска драга, око 12 км југоисточно од
Грахова.
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Одбрана и пад Грахова и Гламоча
Снаге непријатеља за планирано продужење напада у дубину
Републике Српске и на Републику Српску Крајину на граховскогламочком фронту се нису значајније мењале по саставу и борбеним
могућностима у односу на дотадашња дејства.
Наше снаге су биле ангажоване по следећем распореду: На
прилазима Грахову с правца Динаре бранила се Трећа (петровачка)
бригада. У захвату комуникације село Пеуље-Грахово бранила се
борбена група „Вијуга“из Српске војске Крајине, јачине батаљона,
ојачаног мешовитим артиљеријским дивизионом, вишецевним бацачем
ракета „Огањ“ два вода тенкова, четом минобацача 120 мм, две батерије
противоклопних ракета, вод противваздушне одбране.10 Правац који из
Шатора изводи према селу Тичево бранили су остаци граховске бригаде.
На прилазима Гламочу са југозапада на Старетини бранила се Трећа
српска бригада а од напада непријатеља из правца Ливна и Купреса
бранила се Пета (гламочка) бригада.
Ток операције. Дана 25. јула 1995. године у 05,00 часова непријатељ
је кренуо у напад на наше снаге које су браниле Грахово и Гламоч, уз
снажну артиљеријску припрему, непрекидно тукући све елементе нашег
борбеног распореда по читавој дубини зоне одбране, укључујући
непрекидно дејство по градовима (методом „спржене земље“).
На граховском правцу тежиште напада испољио је са Динаре и у
захвату пута село Пеуље – Исјек. Са Динаре, правцем Велики циљ (тт
1807) – Борова глава (тт 1266), нападала је 7. гардијска бригада, а у
захвату пута Ливно – Грахово нападала је 4. гардијска бригада и по један
батаљон 9. гардијске и 114. бригаде. Почетком напада борбена група
„Вијуга“ је напустила рејон одбране и повукла се у матичне гарнизоне.
Трећа(петровачка) бригада је у току дана задржала одбрамбене
положаје, али је у току ноћи после тенковско-пешадијског напада 4.
гардијске бригаде Хрватске војске, се повукла и посела нову линију
одбране на око 10 км југоисточно од Грахова на линији Ловрића глава
(тт 942) – Хајдучка глава (тт 1002) – Стрмац (тт 983).
У току 26.07. непријатељ је тежиште напада усмерио према селу
Тичеву, овладао висоравни Тичево, без значајнијег отпора Девете
(граховске)бригаде, и тако стекао оперативно-тактичку предност за
касније планиране нападе у дубину Републике Српске, према Дрвару.
Непријатељ је у току дана 28.07.1995. године ушао у Грахово.
10
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На гламочком правцу непријатељ је кренуо у напад 25.07. групишући
снаге по следећем: са Шатора према Гламочком пољу нападале су 1.
гардијска бригада ХВ, 1.хрватски гардијски здруг, Специјалне постројбе
МУП Хрватске Републике Херцег Босне и 81. гардијска бојна ХВ, и то
правцем Шатор – село Поповићи – село Шумњаци главним снагама и
Бундина коса – село Халапић помоћним снагама. На правцу Међугорје –
село Халапић, преко Старетине, бочно и с леђа 3. српској бригади,
нападала је 3. гардијска бригада ХВО. На Пету (гламочку) бригаду
нападале су 1. гардијска бригада Хрватског вијећа обране правцем
превој Корићна – Гламоч и 2. гардијска бригада Хрватског вијећа обране
правцем Мала Голија – Гламоч.
Непријатељ је бочним и нападом с леђа успео разбити Трећу српску
бригаду с ојачањима на Старетини, ући у Гламочко поље и створити
услове за улазак у Гламоч. Пета (гламочка) бригада је одолевала
нападима непријатеља, али се повукла из своје зоне одбране појавом
непријатеља иза леђа, на прилазима Гламочу.
Непријатељ је у току дана 29.07.1995. године ушао у Гламоч.
УСЛОВИ У КОЈИМА СУ ЈЕДИНИЦЕ ДРУГОГ КРАЈИШКОГ
КОРПУСА ИЗВОДИЛЕ БОРБЕНА ДЕЈСТВА ПРОТИВ ХРВАТСКЕ
ВОЈСКЕ И ХРВАТСКОГ ВИЈЕЋА ОБРАНЕ
Конфигурација терена није пружала предност браниоцу, као што би
се могло очекивати. То се посебно односи на падине Динаре које се са
стране нападача благо уздижу, а с наше стране то су били стрми одсеци,
делимично непроходни, или проходни само за кретање пешака. То је
непријатељ користио, градио путеве за маневар јединица, за довожење
тенкова и артиљеријских оруђа, за снабдевање, и употребом специјалних
јединица поседао без борбе значајне објекте и тако поправљао свој
тактички положај.
Пре очекиваног наставка непријатељских офанзивних дејстава,
после зимске паузе, стање на гламочко-граховском фронту и
оперативно-тактички положај јединица карактерисали су следећи
показатељи:
Укупна ширина фронта износила је око 75 километара. Бројно стање
бригада није омогућавало организовање одбране по дубини, тако да је
одбрана организована у једној линији по правцима и објектима, са
међупросторима и слабо брањеним објектима. На један км фронта
долазило је око 35 бораца, што је три пута мање од норми предвиђених
борбеним правилима за употребу јединица у борби.
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Слабије брањени правци и међупростори у распореду наших
јединица били су: плато Динаре, североисточне падине Динаре од од
Дулера према падинама Гњата, простор од села Јаруга и Нуглашица
према Шатору и Међугорју, планина Мала Голија, Гламочко поље од
села Долац према селу Копић, објекат Процип на споју са левим суседом
(30.пешадијском дивизијом).
Непријатељ је био вишеструко надмоћан, нарочито у живој сили и
расположивој муницији. Редовно је вршио смену и одмор јединица. За
активна дејства је користио професионалне гардијске бригаде и
специјалне јединице које би, одмах по оствареном задатку у нападу,
извлачио из борбе, а на њихово место уводио домобранске пуковније и
друге јединице за извођење одбране.
Непријатељ је испољавао сталну иницијативу, ако не покретима
јединица, онда сталном артиљеријском ватром која се огледала у
неселективном гађању циљева по целој дубини одбране, укључујући и
насељена места, па и Гламоч и Грахово, испаљујући дневно по 200 до 2
000 различитих артиљеријских пројектила. Наше јединице нису имале
артиљеријске муниције да му у томе парирају. На реферисању начелнику
Штаба Корпуса 06.06.1995. године, командант корпусне артиљеријске
групе, пуковник Мрђа Светко, чији је ватрени положај био у селу
Маринковцима, у јеку напада Хрватске војске, о стању муниције
реферише: за Огањ - 32 ракете, за Пламен - 42 ракете, за топ 130мм – 80
граната, за хаубицу 122мм – око 50.11
Јединице из Другог крајишког корпуса су, мимо свих борбених
начела, непрекидно учествовале у борби, без организованог одмора, што
је доводило до замора бораца, повећаних губитака у борби и, уз остале
факторе (неизвесност око судбине породица, инфериорност у односу на
далеко надмоћнијег непријатеља, осећај препуштености самима себи),
неминовно слабило морал и самопоуздање бораца.
Имајући у виду проблеме у одбрани због недовољног броја бораца
које је захтевала ширина фронта и опште стање и јединицама, нису
постојале јединице у резерви које би се употребиле за активна дејства
већих размера. Кад год се за то пружила прилика корпусни Батаљон
Војне полиције и Извиђачко-диверзантски одред су, у целини или по
деловима, изводили активности с циљем да се
нанесу губици
непријатељу, колико-толико унесе несигурност у његове редове и омету
његове планске активности. Таква дејства изведена су 15.12.1994. године
у рејону Црних бунара на Динари, у три наврата у току јуна месеца 1995.
године са планине Старетине према Ливањском пољу. Сваки пут је
постигнут очекивани успех.
11
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Јединице из других делова Војске РС, које смо добијали као ојачања,
нису била формацијске јединице него привремени састави, формирани
за извршење једног борбеног задатка, често без борбеног искуства,
неадекватно опремљене за борбене задатке које је требало да изврше.
Њихови борбени квалитети махом нису одговарали потребама које је
захтевала ситуација на фронту.
Примери самопрегора, храбрости и умешности
Навешћу неке од бројних примера самопожртвовања, храбрости и
умешности припадника наших јединица у супротстављању непријатељу.
Дана 07.12.1994. године у рејону Великих пољаница на Динари,
командант батаљона из Дрварске бригаде, тек свршени официр Војне
академије у Београду, потпоручник Матић, погинуо је предводећи
батаљон у нападу на непријатељски положај. Увече пре тога дана, са
командантом Главног штаба, генералом Младићем, обишао сам тај
батаљон у очекујућем реону. После разговора са борцима, при повратку
на Командно место, генерал Ратко Младић је прокоментарисао колико је
рат суров и колико смо неправедни да тако младог човека гурамо на тако
сложен задатак, уз речи: „Мени у његовом узрасту једва су дали да
командујем водом“.
Дана 16.06.1995. године Други извиђачко-диверзантски одред је
извршио напад и, уз наношење губитака непријатељу, збацио га са
доминантног виса Мали Шатор (тт 1765). Пошто су наши борци
започели уређење положаја за одбрану и боравак на том вису,
непријатељ је из свих расположивих средстава, по нашој процени и уз
учешће НАТО по ширини Корпуса, отворио артиљеријску ватру и
присилио нашу јединицу на повлачење.
Дана 27.06.1995. године непријатељ је покушао изненадни напад са
Шатора према Гламочу на правцу Међугорје-Бундина коса-село
Халапић. Напад је отпочео у 16,00 часова. Наше јединице су успешно
одолеле нападу. Одлучујућу улогу имао је командир хаубичке батерије
122мм, тек свршени потпоручник Војне академије из Београда, који је,
вешто рукујући артиљеријском ватром, нанео непријатељу значајне
губитке и тако допринео одбијању напада непријатеља.
ЗАКЉУЧАК
Други крајишки корпус је, као оперативни састав Војске Републике
Српске, био је изложен јединственим нападима хрватско-муслиманских
снага из БиХ, Хрватске војске и НАТО копнених и ваздухопловних снага
у завршном периоду рата у БиХ. Корпус се нашао на тежишном правцу
борбених операција у условима када је територију под контролом Војске
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РС требало свести са 74%, колико је имала почетком 1995. године, на
49%, колико је требало да има пред почетак мировних преговора. Јасно
је да је зона одговорности Корпуса укалкулисана у 25% територије која
намирује наведене проценте.
Корпус је пружио онолико колико је у датим околностима било
могуће. Након девет и по месеци неравноправне борбе, уз мању или већу
помоћ из других делова Војске РС, уз стални недостатак ресурса за
борбене потребе, изгубио је зону своје одговорности.
Припадници Корпуса су, уз бројне примере јунаштва и самопрегора,
дали пуни допринос стварању и одбрани Републике Српске. Имајући у
виду људске и материјалне потенцијале зоне одговорности, били су
потребни и повећани напори становништва и других субјеката на
територији да би се одговорило захтевима оружане борбе. У току рата
погинуло је око 15% припадника Корпуса. Припадници Корпуса
извршавали су своје патриотске дужности једнако добро као и сви други
борци ВРС.
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ФОРМИРАЊЕ ОПЕРАТИВНЕ ГРУПЕ ДОБОЈ И
ЗАШТИТА СРПСКОГ НАРОДА ДОБОЈСКООЗРЕНСКЕ РЕГИЈЕ
Мр Мајор - Милован Станковић, пуковник
Апстракт: Припадници Војске Републике Српске на добојском и озренском
ратишту током одбрамбено-отаџбинског рата дали су несебичан допринос очувању
територије и поред изузетно снажних дејстава зеничког и тузланског корпуса те дивизије
из Тешња Армије БиХ. Оперативна група Добој и тактичка група Озрен доказали су да
се борци наоружани патриотизмом и свјешћу могу супроставити далеко надмоћнијем
непријатењу који је имао и подршку НАТО-а у завршним операцијама. Остаће горак
утисак политичког коцкања и поткусуривања са Озреном и Добојем о чему треба
истраживати, а у тој игри подлегли су многи политичари па чак и неке старјешине.
Кључне ријечи: оружана дејства, реорганизација снага, Оперативна група Добој,
Тактичка група Озрен

УВОД
Добој и његов значај на ток збивања у протеклом одбрамбеноотаџбинском рату одређен је његовим положајем на војно-географској
мапи Босне и Херцеговине, а тиме Републике Српске и путева према
Српској Републици Крајини. Смјештен на сјеверном дијелу Босне и
Херцеговине у току ријеке Босне на мјесту гдје се улијева ријека Спреча
са истока и ријека Усора са ј/з. Летимичан поглед указује да је то мјесто
у коме и кроз које пролазе и укрштају се снопови путних и жељезничких
комуникација у правцу север-југ и запад-исток као и
телекомуникацијске везе. Дакле, Добој се намеће као кључ за успјешно
функционисање Босне и Херцеговине.
Ако се овом дода и распоред јаких топографских масива Озрена и
Требаве са истока као и Борја и Крњина са запада а посебно издвојених
објеката у непосредној близини града као што је к-522 и Преслица са
истока, Путниково брдо с југа и Крчевине изнад града са запада чијим
држањем и правовременом контролом адекватним снагама обезбеђују
сам град и одбрану истог.
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Његов значај и тежину дају увећавају значајни војни објекти и
ресурси у непосредној близини града као; (1) касарна „Миљковац“ у
којој су биле смјештене бројне команде за развој РЈ и РгШТО Добој,
затим (2) складиште „Баре“, (3) складиште „Усора“ и армијска
складишта (4) „Доње Шеварлије“ и (5) „Горње Шеварлије“ у којима су
била смјештена МТС (наоружање и опрема) за бројне ратне јединице и
ратне резерве.
Гарнизон Добој био је под командом 4. Корпуса са сједиштем у
Сарајеву што ће се у даљем току збивања показати као лоше рјешење и
изазвати бројне потешкоће па и потпуни прекид у функционисању
руковођења и командовања као и немогућност било какве везе и
консултација што је наметнуло као императив самоиницијативу
командног састава у доношењу бројних одлука примјерено датој
ситуацији и изазовима.
Саму власт у општини Добој са преко 100.000 становника
организовале су странке са националним предзнаком, пропорци-онално
резултатима на изборима.
ГАРНИЗОН ДОБОЈ И СТАЊУ У ЊЕМУ
Гарнизон Добој пред рат и стање у њему може се сагледати на основу
војног организовања и попуне из које се види да је у касарни
„Миљковац“ била смјештена;
а) 6. мтбр „Б“ класификације са командантом Ћазимом Хаџић
потпуковником и НШ Петром Чорнаковом, мајорем, (касније генерал
ВЈ) и друге старјешине примјерено националном кључу, док је попуна
војницима, због познате опструкције републичких руководстава у
бившој Југославији са врло слабим одзивом сведена углавном на војнике
дезертере из Словеније и Хрватске и бројне дефетисте од којих се
отежано могло саставити само неопходно стражарско обезбјеђење
касарне и складишта док су Армијска складишта „Доње Шеварлије“ и
„Горње Шеварлије” биле у још тежем положају.
б) Команда за развој 10. партизанске дивизие „Р“ класифи-кације која
је у основи развијала и на терену дијелом и реализовала 18. партбр са по
једним батаљоном на Крњину, Вучијаку, Осињу и Модричи од којих ће
касније као језгра настати ратне јединице Крњинске бригаде, Вучијачке
бригаде, Осињске бригаде док је батаљон из Модриче ушао у органски
састав Требавске бригаде, а од 19. партбр настала је Теслићка бригада.
ц) 17. Мјешовити противоклопни артиљеријски пук „Р“
класификације са командом за развој и командантом потпуковником
Филипом Филиповићем, који је после постао заповједник стожера ХВО
за Бугојно и Травник, није се ни развијала а припадајућа формацијска
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МТС су остала у Добоју и накнадно уграђена у јединице ВРС по
одлукама претпостављених команди.
д) артиљеријска бригада „Р“ класификације, (преформирани 17.
артиљеријски пук) чији је командант био пуковник Расим Делић, касније
командант Армије БиХ такође није се развила, а средства су сачувана и
распоређена у јединице ВРС, одлукама претпостављених команди.
е) Позадина гарнизона Добој са бројним старешинама и грађанским
лицима, односно стручним
кадровима није објективно могла
функционисати и брзо задовољити све искрсле потребе које је налагала
политичко-безбједносна ситуација.
ф) Окружни штаб ТО Добој са својим командантом (мислим да се
звао потпуковник Есадом Халилбашићем и замјеником потпуковником
Дејаном Билановић касније командантом Теслићке бригаде, због
опструкција није се прилагодио потребама.
Због изузетно тешке ситуације у погледу обезбјеђења војних објеката
као и све израженијег поларизовања а у циљу држања стања под
контролом, командант 6. мтбр потпуковник Ћазим Хаџић, позивајући се
на законска овлашћења и правило о Мобилизацији... по коме се
старјешина ранга команданта самосталног батаљона или вишег у
изузетним ситуацијама предвиђених законом даје право да изврши
мобилизацију своје ратне јединице или њеног дијела и да накнадно
тражи одобрење и сагласост, одлучује да изврши мобилизацију.
Сама најава мобилизације 6. мтбр (РЈ-5042) изазвала је велике
противурјечности и подозрења код свих страна па и јавно иступање
путем ТВ-а од стране Алије Изетбеговића који је упућивао позиве својим
сународницима да се не одазивају на позиве командани. Команданти 4.
корпуса и 2. Армијске области генерали Војислав Ђурђевац и Милутин
Кукањац су били сагласни са таквом одлуком команданта бригаде.
Након указивања на чињеницу да се мобилизацијско збориште
бригаде налази на потезу села Клокотница, Мала и Велика Бријесница и
Стјепан поља (источно од Добоја, а северно уз ријеку Спречу) у 100%
муслиманском окружењу и да постоји реална опасност да извежена МТС
и муниција буду тиме и буквално остављена на терену без могућности
адекватног обезбјеђења, дакле на терену гдје су већ уочене и
регистроване појаве паравојних активности, као и друга реална опасност
била је да српске самоорганизоване снаге не дозволе извоз МТС-а из
складишта и пролаз кроз село Липац и Суво поље те покушају нападе на
колоне и иста оружја отети под изговором да спречавају да иста буду
предата муслиманима.
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Лично сам предложио да би било боље да се на МЗ-у развију само
секције за прихват војних обвезника и пријем материјално техничких
средстава из пописа и организује линиски превоз до касарне у којој
сукцесивно по пристизању љуства врши организовање и опремање
основних ратних јединица што је и прихваћено од стране оба команданта
и од тог тренутка сам под хитно послат у Добој као помоћник
команданта 6. мтбр и са неким посебним задужењима и овлашћењима.
Сам одзив резервног састава и формирање ратне јединице у касарни,
иако са умањеним одзивом, омогућио је редовно функционисање и
релативну стабилност војно-политичке ситуа-ције у граду и шире као
основе за планирање наредних активности.
Даљи развој догађаја, а поготову продор регуларних снага Хрватске
војске код Брода и покоља цивилног српског становништва у селу
Сијековац тражило је ангажовање ОГ- 1 из 17. корпуса (Тузланског) под
командом пуковника Милана Стублинчевића на одбрани тог простора и
народа, а уз то ситуација на простору Добоја и шире све више је
измицала контроли.
Након усвајања одлука о ограничавању рока ангажовања војника у
резервном саставу у ратне јединице долази до наглог осипања људи и у
њима остају само они који желе и хоће да извршавају одређене задатке,
а то су углавном били Срби.
Обавештајни подаци су указивали на убрзано формирање,
наоружавање и опремање паравојних муслиманских формација
нарочито у општинама Тешањ, Грачаница па и у самом старом граду
Добоју у чему се посебно истицао активношћу Хебиб Авое из централе
МУП-а БиХ из Сарајева као и добојско становништво насеља Которско,
Јоховац, Матузићи, Сивша Макљеновац и др.
АКТИВНОСТИ НА ВОЈНОМ ОРГАНИЗОВАЊУ У ЦИЉУ
КОНТРОЛЕ ТЕРИТОРИЈЕ И ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА
У циљу одржавања попуне РЈ-5042 (6. мтбр) а по посебним
овлашћењима, као инструктор војног организовања на терену
приступио сам формирању Добровољачких одреда у саставу РЈ-5042
(нумерисаних од 1-9, примјера РЈ-5042-Д-1 и сл.) дајући им називе по
географским топонимима са којих се попуњавају потребним борцима.
а) Ново формирани одреди ратне нумерације РЈ-5042-Д-1,2,3,4 и 5
(„Краљица“, „Преслица“, „Смаиловац“, „Вис“ и „Рудине“ и одређен број
самосталних чета и батерија које улазе у састав 1. Озренске бригаде;
б) Од снага резервног састава 92. пука из Тузле са попуном од села
Сижја, села Тумаре, села Возућа и села Гостовића у саставу 4. батаљона
са мајором Брајићем формирана је 2. Озренсака бригада;
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ц) Од добровољачких одреда РЈ-5042-Д-4,5, и 6 („Бецањ“, „Сплетена
липа“ и „Толиса“) и батаљона у Модричи у 18. партбр, израста Требавска
бригада;
д) Од једног батаљона из 18. партбр као језгра и добровољаца на
Крњину формира се Крњинска бригада;
е) Од људства 18. партбр са попуном из села Ритешића, Мајевца,
Подновља и Дугог поља формира се Вучијачка бригада;
ф) Од батаљона са простора Осиње из 18. партбр настаје Осињска
бригада;
г) Од снага у касарни као језгра 6. мтбр (три пјешадијске, чета војне
полиције, извиђачка чета, самосталне чете „Пољице“ и „Костајница и
одреда „Баре“ са артиљеријском батеријом и позадинским јединицама
формира се команда одбране града, односно Добојска бригада;
х) Од јединица 19. партбр формираних на простори Борја и Теслића
и добровољачких снага формирана је Теслићка бригада;
ПРЕДВЕРЧЕРЈЕ СУКОБА НА ПРОСТОРИМА ДОБОЈА
Падом Дервенте и продором усташких снага до села Которско, села
Јоховац на 15 км од града Добоја, ситуација се погоршала.
У таквим околностима командант бригаде пуковник Ћазим Хаџић
објективно није више био у стању да влада ситуацијом, а на терену су
биле све присутније припреме за предстојеће догађаје и трка у смислу ко
ће прије и када дефинитивно ставити град Добој под своју контролу.
Процјењујући насталу ситуацију и могући развој сценарија, са
мањим дијелом поузданих и оданих активних и езервних старјешина
предузео сам мјере:
1) Стално држање Путниковог брда (гарнизонско стрелиште)
снагама ојачане чете и на истом су се непрекидно по смјенама од 7
(седам) дана смјењивале снаге добровољачких одреда, гдје се плански
вршило обучавање људства у руковању оружјем и организована гађања
и разне тактичке радње и поступци;
2) У договору са пресједником СДС-а Добој, начелником ЦСБ-а
Добој и начелником СЈБ Добој, тајно је изведена акција „Слика“ којом је
Репетитор „Циганиште“ и к-522 посједнута под изговором да се омогући
пријем ТВ сигнала из Београда а чијим се држањем и контролом све до
краја рата, као природно јаким ослонцем бранио град Добој са правца
Тузла-Грачаница, што се кроз касније сударе и борбе на том правцу
показало веома далековидно и значајно у том времену;
3) У договору са командантом Ћазим Хаџићем, Начелником СЈБ
Добој као и комплетним ратним предсједништвом општине Добој на
218

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

челу са пресједником Ахметом Аличићем, а у циљу спречавања
насилног уласка у град и контроли наоружаних лица, на свим правцима
уласка ка граду Добој, постављени су војно-полицијски пунктови
инжињеријски уређени (изузев дијела горњег града, села Чаира, села
Плане и села Милковац) које су већ, посебно у ноћним условима
отворено контролисале паравојне снаге Патриотске лиге и зелених
беретки. Договор је гласио да на пунктовима буде 50% љуства из војне
полиције и војске а 50% припадници цивилне полиције, што је дијелом
ишло на руку војске, јер је војна полиција већ тада била 95% попуњена
војним обвезницима српске националности, мада су командир чете и
командир 1. вода били муслимани (професионалци капетан Џибо и
потпоручник Един Нијемчевић);
4) Претпочињавање по једне чете из одреда 1. Озренске бригаде у
састав и под команду управника складишта “Доње и Горње Шеварлије“
чиме се ствара основа за стражарско обезбјеђење и одбрану истих;
5) Формирање специјалних снага унутар самог града Добој по
систему тројки и одјељења распоређених по квартовима и улицама
(дакле од људи који су станари или власници станова и кућа), опремљени
потребним средствима везе, осматрања и личног наоружања, биле су очи
и уши уочавања и праћења радни и поступака активиста паравојних
формација стим да су остали као реактивирани до уласка снага у сам
град, чему су значајно допринијели, а координацију и усмјеравање рада
истих вршила су лица из састава ЦЈБ Добој;
6) Стављање под трајну присмотру и обезбјеђивање виталних
објеката: градског водовода (изворишта и погона), трафо-станица,
болнице, жељезничке станице и свих мостова на ријеци Босна, ријеци
Спреча и ријеци Усора;
7) У договору са појединим љекарима из болнице у Добоју убачено
је обезбјеђење у виду лијечења „хитних пацијената“, које би у случају
потребе били спремни да штите болницу изнутра;
8) Имајући у виду одсјеченост од матичне команде 4. корпуса и веома
отежане сарадње и координације са командом 17. корпуса (након
њиховог измјештања из Тузле на простор Угљевика, одлучио сам да у
сарадњи са кризним штабом у Добоју и челником СДС-а формирам тим
који би у датим околностима могао оперативно дјеловати.
Све ове радње и активности произилазе из првобитног Наређења
достављеног од стране команданта 4. Корпуса генерала Војислава
Ђурђевца и команданта 2. АО генерала Милутина Кукањца којима су
јасно прецизирани поступци:
а) Војни објекти и складишта не смију да падну под контролу
паравојних формација;
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б) У случају прекида система руковођења и командовања и
потребних веза и појаве непосредне ратне опасности по град Добој исти
ставим под контролу и одбрану;
ц) Спречити појаву било гдје и било каквих злочина над цивилним
становништвом и вршљање паравојних састава ма чији су;
д) Да у функцији увезивања система руковођења и командовања
ступим у контакте са најближом вишом командим и претпочиним се
истој.
Обезбјеђење објеката, контрола територије и заштита народа на
ширем простору Добоја и Озрена. Ово питање је улазило у фокус
збивања и налагало потребу предузимање опсежних па чак и радикалних
мјера.
Продужавајући са антисрпском и антиармијском кампањом,
муслиманске и хрватске паравојне снаге су се очито одлучиле на ратну
опцију против српског народа и регуларне армије као главне сметње што
је најогољеније виђено у Добровољачкој улици у Сарајеву.
Одлука непотпуног пресједништва БиХ о формирању босанске
војске у основи преименовања ТО БиХ, била је легализација до сада
формираних и из Хрватске убачених паравојних снага. На подручју
Добојске регије у консолидацији ових снага најдаље су отишле општине
Тешањ, Дервента и Грачаница а на подручју општине, дио сеоских
средина у селу Јоховац, село Кототско, село Фоча, село Комарица, село
Сивша, село Плане, село Грапска, насеље у горњем делу града (чаршија)
и др..., гдје су наоружане групе отворено излазиле, носиле ознаке,
постављали пунктове и вршиле легитимисање и контролу лица и превоза
ствари а примијећено је и значајно фортификациско уређење појединих
објеката са сталним присуством групица на тим објектима као и
одређене мјере за предузимање запречавања приступних путева.
Према сазнањима с којима се поуздано располагало, у критичном
тренутку у самом граду Добој из редова муслиманских и хрватских
екстремиста, по оружијем могло се наћи приближно око 1.500 људи са
различитим врстама оружја, док су снајперски парови откривени у
висини улица Владимира Назора и Исмета Капетановића. Регистровано
је и ноћно посједања објекта старе тврђаве која доминира градом што је
тражило хитне мјере.
Политички прваци екстремиста отпочели су велику кампању крајем
априла 1992. године, као посљедњи чин припрема за упад у град,
припремајући организацију и одржавање такозваног „мирног
просвједа“, (митинг протеста) у центру града у градском парку на коме
би исказали наводне протесте против пунктова и контроле на њима.
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Према сазнањима (извор из организатора скупа) очекивано је окупљање
до 10.000 људи, ненаоружаних и голоруких и „мирних“ грађана који
желе дати „глас подршке против силе и тираније“. На митинг се
очекивало организовано окупљање и довођење бројних људи из праваца
Тешња, Грачанице, Грапске и Которског као и из самог града и
непосредне околине.
План је био врло упрошћен, да се након завршетка окупљања овакав
„миран“ скуп разиђе по граду са припремљеним водичима на мјеста гдје
би активисти са горњег дијела града донијели оружје, муницију и ознаке
и са „спавачима“ у граду и подјелили и задужили појединце и на тај
начин без зрна барута ставе град под контролу и буду спремни за
обрачун са војним јединицама и Србима.
У циљу спречавања овог пакленог плана или како је Ахмет Аличић
(пресједник општине Добој и општинског одбора СДА) једном
приликом изјавио: „Била је то утакмица ко ће прије остварити циљ...“.
Постојећи војно-полицијски пунктови су појачани и подигнута је
приправност неких јединица у пуној борбеној готовости за пружање
помоћи угроженим пунктовима, а СЈБ и ЦСБ је забранио одржавање
скупа предвиђеног за 1. мај 1992. године.
Након анализе овог стања и намјера у договору са политичким
дијелим руководства општине, донио сам одлуку да извршим
мобилизацију дијела снага и у сарадњи са ЦСБ и СЈБ Добој изведемо
војно-полицијску акцију 2/3. маја 1992. године.
Сама акција проведена је под борбом у времену 2/3.- 08.05.1992.
године након чега су снаге одбране града посјеле линију одбране: Ушће
ријеке Усора (познатије као Вила) – Лођа - Буљубашића брдо Путниково брдо – Разбијењак - Криж и спојиле се са снагама Теслићке
бригаде, ојачана одбрана к-522 и истовремено је према снагама из села
Фоча-села Комарица-села Јоховац успостављена линија одбране и
организован борбени додир. На Озрену је организовано постављена
одбрана долином ријеке Босна, лијевом обалом ријеке Спрече укључно
село Сижје-село Тумаре-Вијенац-село Лозна-Возућа ј/и од манастира,Ђедово брдо-село Гостовић са Љесковицом и село Бистрица-село
Сјенокоси-Шупља буква-Шујанац-село Г. Бочиња-Близна и укључно
село Долац. Простор Модричке општине, био је под командом 1.
Оперативне групе 17. Корпуса док су одреди „Толиса“, „Сплетена липа“
и „Бецањ“ подигли постојеће страже према Градачцу и Грачаници на
ниво смјена на положајима.
Цивилна власт легитимних представника српског народа
функционисање је појачала кроз оперативни рад кризног штаба а
регуларна полиција ојачана са својим резервним саставом вршила је
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појачану контролу и надзор и предузимала из своје надлежности
потребне мјере контрола, претреса и полицијског часа.
Након ове акције, обављени су преговори са представницима
Муслимана (Аличићем) и Хрвата (Кршимиром Зубаком) да се обезбједи
мир, као и стални позиви преко радио Добоја да се народ који је
непотребно напустио своје домове врати уз гарантовање слободе
повратка. Међутим, резултати су били слаби тим прије што је на простор
Града Добој и непосредну околину пристизала огромна ријека избјеглих
и расељених Срба од Зенице и Завидовића, као и од Брода, Дервенте и
Модриче, које је требало прихватити, збринути или упутити одређеним
правцима. По процјенама кризног штаба и Општинског црвеног крста и
МУП-а, број истих је превазилазио број становништва у граду Добој.
Нарочито тежак период настао је након „Тузланске колоне“ када су
све избјеглице којима је прекинут пут за Србију преко Тузле, као
неповратни талас слиле се назад на Озрен и Добој.
ФОРМИРАЊЕ ОПЕРАТИВНЕ ГРУПЕ ДОБОЈ И ИМЕНОВАЊЕ
КОМАНДНОГ КАДРА И ЊЕНО УВЕЗИВАЊЕ У СТРУКТУРУ ВРС
Потпуни распад и расуло Оперативне групе-1 17. Корпуса на челу са
пуковником Миланом Стублинчевићем код Брода, села Лијешћа,
Дервенте, Оџака и Модриче су изузетно усложиле ситуацију на терену и
наметнуле потребу предузимања мјера:
(1) Прихват војника и старјешина из ОГ-1 и њихово организовано
прослеђивање у Србију;
(2) Прихват и преузимање наоружања и опреме од војника па чак и
присилно разоружавање истих како се то наоружање не би
злоупотребило;
(3) Формирање мобилних екипа за прикупљање оштећене и
остављене-напуштене и одбачене технике и наоружања на
правцима извлачења ових јединица чиме су прикупљена знатна
МТС, муниција, тешка оруђа, моторна возила и оклопна средства
укључујући и тенкове.
У једном моменту долази до тешке ситуације, када је једина
комуникација за дотур и евакуацију ка Оперативној групи -1 и Модричи
била прекинута блокадом у села Грапска.
Од стране команде 17. корпуса је категорички наређено да се
комуникација деблокира и ослободи, тим прије што је била у дијелу
наше зоне одговорности, по цијену употребе силе и извођења оружаних
дејстава. Покушало се преговорима са преставницима из села Грапска и
договорено контрола проласка путем мјешовитих патрола и пунктова,
али умјесто да се спроведе договорено, одговор екстремиста је био
узимање 5 војних моторних возила и око 50 припадника војске и цивила,
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наводно су свога преговарача разрјешили (по сазнањима убили). Дат им
је написмено рок и позив преко разгласа да пусте моторна возила и
ослободе таоце а комуникацију потпуно ослободе. Како понуда Војске
није испоштована, координираном акцијом снага одбране града,
полиције, одреда „Бецањ“ и дијела 18. партбр уз борбена дејства у
трајању од два дана и једну ноћ, пут је деблокиран, успостављена је
линија борбеног додира са снагама Оперативне групе Грачаница а снаге
са Требаве су се спојиле са снагама на к-522. Губитака је било на обије
стране и том приликом је заплењено или пронађено око 367 дугих цијеви
различитог наоружања укључујући снајпере, пушко-митраљезе М-84 као
и више ручних противоклопних средстава.
Нажалост, након поновног упада наоружане групе и убиства
појединаца припадника резервног састава МУП-а ту је дошло до одмазде
од стране локалних јединица када се стање отело контроли па је
испољена огромна рушилачка енергија и штета на објектима села које је
у првобитној акцији, изузев дијела у захвату комуникације остало
потпуно нетакнуто или је при том претрпило незнатна оштећења.
Поучени овим примјером, посредством МУП-а је на миран начин
прикупљено и одузето оружје од мјештана Доње и Горње Шеварлије.
На основу писменог овлашћења команданта 17. Корпуса генерала
Јанковића датираног од 16.04.92. године са печатом „Команда 17.
корпуса“ у коме стоји; „Овлашћујем мајора Милована Станковића да у
моје име може постављати борбене захтјеве и наређивати на ширем
простору града и гарнизона Добој“. Својим наређењима сам одлучио;
(1) За команданта 1. Озренске бригаде (од које је каснијом диобом
настале 1. и 3. Озренска) поставио резервног капетана Драгана
Васиљевић;
(2) За команданта 2.Озренске бригаде (од које ће каснијом диобом
настати 2. и 4. Озренска) поставио сам мајора Вељка Брајића;
(3) За команданта Вучијачке бригаде именовао сам поручника
Владету Живковић;
(4) На дужности команданта Крњинске бригаде остао је
потпуковник Ожеговић, а након његовог напуштања и одласка у
Војску Југославије дужност је преузео његов замјеник резервни
мајор Војо Радишковић;
(5) За команданта Теслићке бригаде поставио сам потпуковника
Дејана Билановић;
(6) За Требавско подручје на коме су била три одреда и један
батаљон није било именовања команданта али је батаљоном
Модрича и одред „Толиса“ б/д и руковођење вршио к-т ТГ-3, из
17. Корпуса потпуковник Радосављевић, а одредима „Сплетена
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липа“ и „Бецањ“ у б/д прена Грачаничој оперативној групи
координацију је вршио команданта одреда „Бецањ“ резервни
капета Васиљевић Милован звани „Субаша“ а накнадно је по
одлуци команданта 1. КК постављен потпуковник Мићић;
(7) За команданта Добојске бригаде, уједно и команде одбране града,
постављен је мајор Владо Шпанић;
(8) Дужност команданта базе „Доње Шеварлије“ наставио је да врши
потпуковник Хрушевар из 17. Корпуса;
(9) Дужност управника складишта „Горње Шеварлије“ наставио је
да врши капетан 1. класе Гудурић из 17. Корпуса;
(10) За команданта одреда Добој уједно управник складишта „Баре“
поставио сам резервног капетана 1. класе Милана Тадића;
По сазнању за долазак у Добој са ратишта из Крајине артиљеријски
пуковника Миливоја Симић (раније у гарнизону Добој био командант
17. Мјешовитог артиљеријског пука) и исказану спремност да се
ангажује у јединисама ВРС, у разговору са замјеником команданта 17.
корпуса предложио сам: А) да се формира нова Оперативна група Добој
која би преузела и улогу 1. ОГ 17. Корпуса; и да за командант те ОГ
постави пуковник Миливоје Симић са чиме се исти сложио и том
приликом писмено дао кратко Наређење, а које гласи: „Одобравам:
1) Да пуковник Миливој Симић и мајор Милован Станковић одрже
састанак 15.05.1992. године у 21,00 часова са старјешинама ОГ-1, гдје
извршити договор око примопредаје дужности;
2) Примопредају дужности довршити до 20,00 17.05.1992. године
када поднијети извјештај;
3) Извршити припрему за превоз војника за СР Југославију ујутру
17.05.1992. године;
4) Припремити старјешине за одлазак уз гарантовану и потпуну
безбиједност у СР Југославију; што је потписао замјеник команданта
Корпуса пуковник Никола Денчић.“
Том приликом (11.05.1992. године), пуковник Никола Денчић ми
савјетује да се повежем са Бања Луком гдје је било сједиште 5. Корпуса
(Касније 1. КК).
Позвао сам пуковника Миливој Симића на разговор, показао му
овлаштења и замолио да се прихвати дужности команданта Оперативне
групе Добој са КМ у основној школи село Липац а да даљи избор и
именовања поред постојећих оперативаца и помоћника у команди
вршимо заједно, што је он и прихватио.
Одласком на састанак у Бања Луку у Дом ЈНА у присуству највиших
званичника и војних старјешина генерала Ратка Младића, Момира
Талића, Здравка Толимира и Бошка Келечевића, поднио сам извјештај о
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тренутном стању и војном организовању на просторима Добоја и шире,
као и збивањима и именовањима која су у цијелости потврђена и од тог
момента Оперативна група Добој постала је саставни дио органског
састава 1. КК. На том састанку ОГ Добој је добила прво усмено наређење
да упутимо снаге једног батаљона као помоћ ТГ-3 Модрича а да ће снаге
1. КК замијенити ове снаге најкасније за 7-10 дана, (односно до повратка
снага корпуса из Славоније).
Сам формални чин проглашења формирања Опетативне групе Добој
и престављање команданта уз присуство већине команданата бригада и
других јединица извршен је 16.05.1992. године у кину Дома ЈНА Добој
након чега је командант Миливоје Симић и формално на КМ-у Липцу
преузео дужност.
Истог дана (16.05.) увече извршена је смотра јединица ојачаног
батаљона и под мојом командом извршила марш преко Требаве (Дуге
њиве) до села Скугрић и села Толиса и након извршеног извиђања, већ
од 17.05. до 25.05. тешким борбама овладала широким подручјем изузев
села Таревци, силоса, млина, моста и Гаревац.
И умјесто обећане помоћи да се спојимо са снагама у општини
Шамац и овладавања изолованим отпорним тачкама као и смјене
јединица, остављени смо усамљени са локалним снагама на развученом
фронту без резервних снага, трпећи све јаче ударе и притисак, а након
расула ТГ-3 и напуштања положаја домицилних јединица и извлачења
потпуковника Радосављевића у село Скугрић, под борбом око Бабића
моста под борбом извлачим преостали дио батаљона такође у село
Скугрић. Под борбом су успостављене линије одбране ка подручју
Градачца, село Гаревац, село Кладари, село Добрња село Д. Ријечани и
село Кужњача.
ОГ Добој и сам Кризни штаб Добоја дали су велики допринос у
борбама на пробоју коридора као логистчка база и учешћем са снагама
како у припремној фази тако и за вријеме борбених дејстава. Ради
подсјећања, а што се често заборавља, да су снаге ОГ Добој јачине
ојачаног батаљона по наређењу 1. КК са положаја Вучијачке бригаде у
борбеном додиру имале задатак да ослободе дијелове села Ритешића,
села Мајевца (засеок Поповићи ) и да избије на линију лијево село
Ритешић и десно Чарапушића брдо и да стављањем под ватрену
контролу, пресијечемо несметан дотур и евакуацију усташких снага од
Дервенте ка селу Которско. Напад је отпочео 7/8 јуни 1992. године и до
12,00 09.06. задатак је био пред извршењем у цијелости, али је након
ватре по ИКМ-у којом приликом су погинила два војника везиста а
лакше је рањен оперативац капетан Јовановић и тешко рањавање мене
као команданта, наредио сам прелазак у одбрану на достигнутој линији
а замјеника команданта Вучијачке бригаде оставио сам као мога
замјеника, и потом сам са есмарковом повеском на руци пребачен у
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болницу Добој те након операције ипак због компликовања стања и
потребе корективних захвата превезен сам хеликоптером на ВМА у
Београд. Вриједно је напоменути изузетан допринос јединица полиције
у борбама око села Јоховац и села Которско.
На дужности команданта Оперативне групе Добој продефиловали су
поред пуковника Миливоја Симића, пуковник Славко Лисица и
пуковник Владимир Арсић касније генерали ВРС. Вриједно је истаћи да
су старјешине јединица дале велики допринос у очувању јединства
српског народа и јединица и да су се на простор ОГ-а сасијецали сви
покушаји стварања и ратовања издвојених паравојних састава као „бели
орлови“ (протјерани), „црвене беретке“ након покушаја да се изузму ван
контроле су расформиране а појединцима је захваљено и враћени су за
Србију. Ту се посебно истиче покушај „луисових“ четника из Србије и
њиховог ментора распопа Никодима Чавића, који су хапшени и на
Мањачи притварани, а након поновног пуштања под борбом разоружани
су и везани протјерани и предати МУП-у Србије. Сам покушај Жељка
Ражњатовића Аркана и потпредсједнице Биљане Плавшић да се
Арканови саборци ангажују на добојском ратишту није прихваћен.
Оваквим понашањем Војска је јасно ставила до знања да у овом рату
Срби морају имати један знак, један стег, једну команду и да нема
времена за луксуз да се међусобно идеолошки дијели.
Придобијањем сарадњe 111. Хрватске бригаде ХВО Жепче и њено
окретање у борби против муслиманских јединица смањило је притисак
на Озрен и Добој чему је значајан допринос дао и 410. ОбЦ ВРС.
Кроз цјелокупан период одбрамбено-отаџбинског рата уз сва
уважавања осталих дијелова ратишта, на просторима Оперативне групе
Добој и Тактичке групе Озрен, водиле су се по мојим скромним
процјенама можда најкрвавије борбе, при чему треба посебно истаћи
зону ТГ Озрен на коју су непрекидно кидисале најелитније снаге 2. и 3.
Корпуса Армије БиХ појачане добровољцима и муџахединима са циљем
да се споје како би по унутрашњим правцима имале веома конфоран
приступ правцима који изводе ка Брчком, Бијељини и Зворнику. Овакву
оцјену поткрепљује чињеница да је ОГ Добој ојачана накнадно
формираном 2. окбр, наизменичним боравком најмање 3-5 бригада из 1.
КК а које су заједно са јединицама ОГ Добој водили жестоке борбе и
трпили велике губитке, као и ангажовање бројних одреда ЦСБ-а и МУПа Републике Српске.
ЗАКЉУЧАК
Треба истаћи да су припадници Војске Републике Српске на
добојском и озренском ратишту дали несебичан допринос очувању зоне
одговорности против изузетно снажних дејстава зеничког и тузланског
корпуса те дивизије из Тешња Армије БиХ. Многи најбољи синови и
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кћери ових крајева су у тој борби дали своје животе и обавезују нас да
их се сјећамо и чувамо Републику Српску. Међутим, остаће горак и
недоречен утисак политичког коцкања и поткусуривања са судбином
Озрена и Добоја о чему би се могло аргументовано писати и доказивати,
а у тој игри подлегли су многи политичари па чак и неке старјешине.
Држањем града Добоја ослонцем на околне планинске масиве и јаке
топографске објекте, правовременим војним организовањем,
предузимањем адекватних мјера примјерено ситуацији, смјелој и
одлучној самоиницијативи, храбрости и пожртвовању војника и
старјешина а посебно цивилног становништва уз непрекидно и потпуно
функционисање цивилне власти у функцији одбране одржало је овај
простор и сачувала цивилно становништво од већих и тежих искушења.
Посебну захвалност требало би одати несебичној помоћи и борбеним
ангажовањем бројних снага из Крајине које су раме уз раме са борцима
Оперативе групе Добој, као и Тактичке групе Озрен крвљу натопили
сваку стопу зоне одговорности.
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УЛОГА СТАРЈЕШИНЕ У ИЗВЛАЧЕЊУ
ЈЕДИНИЦЕ ИЗ НЕПРИЈАТЕЉСКОГ
ОКРУЖЕЊА У ХРВАТСКОЈ
Милан Торбица, генерал потпуковник
Апстракт: Хрватска је формирала своју војску-гарду на Јаруну, јуна 1991. године,
на што је државни врх млако реаговао. У том времену Председништво СФРЈ обилази
републике и тражи решење како да смири ситуацију, а у ствари купује време, што се
касније и показало.
Отпочели су преговори између ЈНА и Хрватске о повлачењу јединица. Главни
преговарач за ЈНА био је генерал Андрија Рашета, а испред Хрватске пуковник Имре
Аготић који је такође напустио ЈНА (РВ и ПВО) почетком јуна 1991. године и постигнут
је договор о повлачењу ЈНА из Хрватске уз гаранције Европске заједнице.
Уследило је наређење да почну припрема за напуштање аеродрома Плесо и
измештање технике и возила, за што сам тражио транспортна средства, посебно вучне
возове за гусеничаре и људство јединица. Требало је организовати борбени марш према
Бихаћу и Бањалуци уз непрекидно кидисање хрватских паравојних снага што је и поред
потешкоћа успешно реализовано без губитатака у људству и техничким средствима.
Кључне речи: ЈНА, преговори са Хрватском, борбени марш, паравојне снаге

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
На почетку југословенске кризе много тога се дешавало у Хрватској
где је дошло до оружаних сукоба на Плитвицама а касније и повлачења
ЈНА из Хрватске, током новембра и децембра 1991. године. Срби
масовно напуштају Хрватску (цивили). Старешине шаљу породице у
републике свога порекла. У Хрватској паравојне снаге испољавају
крајњу агресивност према ЈНА. Почели су напади на касарне, старешине,
а посебно на породице и станове старешина.
Стипе Месић, као председавајући Председништва СФРЈ изјављује:
„Ја сам свој задатак испунио - нема више Југославије“. Почиње отворени
рат у Хрватској (Плитвице, Борово Село, Дубровник, Глина, Медачки
џеп, Вуковар-Источна Славонија и др.),
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Пети (Бањалучки корпус), прелази реку Саву са задатком заштите
српског народа на овом простору и пресецања Хрватске, али и наводног
спајања са снагама из Србије пред Загребом – замисао која је била
парола. Генерал Миле Мркшић је после рата причао да није смео прећи
Дунав иако је имао под командом 5 оклопних бригада. Стално је добијао
наређења крени-стани.
„Мир нема алтернативу“ и сличне изјаве биле су пароле, јер државни
и војни врх није имао јасну стратегију за насталу ситуацију, што је
касније време и показало. Почели су све чешћи напади на касарне као и
блокаде истих уз прекиде снабдевања храном, водом и струјом. Мање
касарне које нису имале довољан број људи, брзо су пале у руке
непријатеља (Лучко, Буна, Команда 5. ВО, релејна и радио чворишта, као
и неке веће јединице: Вараждин, Бјеловар – зашто одговорност сносе
претпостављене команде, а и команде тих јединица.
Припадници ЈНА и старешине и војници Хрвати и Словенци беже из
јединица. Одређен број старјешина, Срба, Црногораца, Муслимана,
Македонаца, писаном молбом траже да напусте ЈНА. Прослеђујем то
команди 5. ВО и добијам наређење да их све отпустим. Нисам то уредио
све до доласка у Бањалуку, јер су сви тражили да остану у ЈНА.
На аеродром Плесо налазе се четири тактичке јединице: 149. ссрп
ПВО, 51. Ваздухопловна база, команда 5. пука ВОЈИН са приштапским
јединицама, команда и део техничког састава транспортне авијацијске
бригаде. У септембру 1991. године, команда 5. ВаК РВ и ПВО прелеће
на аеродром Бихаћ, а остају технички састав и приштапске јединице.
У саставу 5. ВО био је 149. ссрп ПВО којим сам командовао, док су
остале јединице биле у саставу 5. ВаК РВ и ПВО. Огроман комплекс
аеродром Плесо поделили смо на секторе ради одбране. Као једина
борбена јединица бранио источну, јужну и западну страну аеродрома.
Само један пример несхватања ситуације у Хрватској од стране ГШ
ЈНА био је слање Главне инспекције НО у контролу јединица у
Хрватској и БиХ. Када су добили наређење да ипак прекину контролу и
врате се авионом са аеродрома Плесо, звали су сваки 5 минута када ће
слетети авион, јер је у то време био напад на јужни сектор аеродрома.
Крајем августа 1991. године, заробљавамо авион познат као
„КИКАШ“ који је покушао да у Хрватску дотури наоружање, муницију
и опрему. Све време доживљавамо нападе и провокације на одређеним
секторима. После нашег дејства по С. Бепче, напади су престали. Од
претпоставене команде и ГШ ЈНА добијамо уопштена наређења, више
инструкције: Очувати јединство старешинског и војничког састава,
јачати морал и заједништво наших народа и сл. као да они живе на другој
планети и нису свесни ситуације
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Од команде 5. ВО која је измештена из Загреба на полигон Слуњ, а
чији је командант после генерала Мартина Шпегеља, па генерала
Колшека дошао генерал Живота Аврамовић. Заменик је био генерал
Андрија Рашета, а НШ генерал Прашчевић, такође сам повремено
добијао наређења проистекла из наређења ГШ ЈНА, а све се сводило на
исто – очување касарни, људства, јачање морала и очување СФРЈ.
Прво конкретно наређење добио сам почетком октобра 1991. године,
да онеспособим сва ракетно-техничка средства и ракете, а да оставим
само она средства која се могу употребити у непосредној борби, јер
следи наређење о пробоју са аеродрома Плесо. Тражено је да сваки дан
извјештавам о реализацији датог наређења. О овоме сам извјестио и ГШ
ЈНА и Команду РВ и ПВО и добио одговор да поступим по наређењу.
Остало је доста средстава, а спрема се за брзо оштећење, ценећи да
ћу за то увек имати времена – што се и показало. Негде око 15. октобра
добијам припремно наређење за пробој правцем: аеродром Плесо,
Лекеник, Сисак, Петриња и спајање са нашим снагама. Исто наређење
добијају и остале јединице аеродром Плесо. Отпочињу припреме, јер је
моја јединица одређена за пробој, а остале за нашом јединицом.
Сутрадан, комплетно припремно наређење објављено је у „Јутарњем
листу“, што говори о томе да смо у Команди 5. ВО имали људе који су
сво време радили за хрватску страну. Зна се и који су то људи били.
Нормално, одустало се од пробоја јер је све разоткривено.
Око 18-тог новембра 1991. године добијам наређење да почнем са
припремом за напуштање аеродрома Плесо. То наређење добијају све
јединице на аеродрому Плесо. Наређено је да се измести оштећена
технику и возила, за што сам тражио транспортна средства, посебно
вучне возове за гусеничаре. Генерал Рашета јавља да први напустим
аеродром Плесо. Касније сам сазнао лично од генерала Рашете да сам са
разлогом изабран да „пробијем лед“ и отворим пут другим јединицама.
После мог извештаја да сам спреман за измештање, добијам
наређење, да са комплетном техником и људством и још неким
придодатим саставима и људством изведем борбени марш правцем:
аеродром Плесо, Велика Горица, ауто пут Загреб-Карловац,
Карловац-Војнић-Глина-Двор на Уни-Босански Нови-ПриједорБањалука. То је било последње наређење од претпостављене команде.
ПРИПРЕМА ЈЕДИНИЦЕ 149. ССРП ПВО ЗА МАРШ
Пошто је тема научно-стручног скупа: „Улога старјешина у стварање
и одбрана Републике Српске, тежиште овог текста ће бити на улози
старјешине у организацији и извођењу борбених дејстава – извршењу
наређења – задатка.
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По добијању наређења, сазвао сам команду и све старешине пука (28
официра, 37 подофицира) и упознао их задатком – наређењем
претпостављене команде. Отпочели смо са припремом за извлачење.
Знајући маршуту и ценећи општу ситуацију, требало је бити спреман
на најгоре, тј. на напад паравојних снага Хрватске. Зато сам у
размишљању углавном био заокупљен проблемом, како од маршевске
колоне створити борбену колону, спремну на самоодбрану – борбу.
Други проблем била су транспортна возила која је требало пребацити
дугим маршом од око 300 км. Следећи проблем била су средства везе у
колони, све што смо имали био је радио телефон, ПРЦ-320 и РУП-12 –
(та радио средства лако се ометају). Тако је и било.
Следећи проблем, био је како формирати колону и на крају како
припремити људство за оно што нас може задесити на овом задатку.
Уједно сам са сарадницима ценио маршуту са свих аспеката као и
времена. Укратко: Колону су чинила 153 транспортна возила и 281 човек
(31 офириц, 40 подофицира и 110 војника).
Од борбених возила била је ту батерија ПРАГ-а 30/2 (6), батерија
топова 20/3, (6) и 5 БРД-мова. Људство је било наоружано аутоматским
оружјем, АП, ПАП, шкорпионима, пиштољима и ручним бомбама.
Транспортна возила су била, вучни возови, ФАП-ови, ТАМ-ови, КРАЗови, ЗИЛ-ови, вучни возови за ракете, радионице, кампањоле, Пицгауери
и ПУЦХ-ови.
Одлучио сам да се ПРАГ-е 30/2 распореде дуж маршевске колоне, с
тим да једна буде на челу одмах иза командног возила, а једна на зачељу
колоне. Исто сам урадио и са БРДМ-овима и са ПАТ 20/3, који су били
на ТАМ-овима-приколицама-без цераде. На свим борбеним средствима
били су нишанџије, а оружја напуњена за тренутна дејства. У колону од
153 возила, свако 9 возило било је или ПРАГ-а или БРДМ или ПАТ-20/3
Један од проблема био је и како распоредити старешине и војнике и
обезбедити њихову сигурност. Морало се водити рачуна о квалитету
сваког старешине, посебно возача, о националној структури у сваком
возилу (у јединици је било припадника више националности бивше
Југославије). Када се то решило, уследила је непосредна припрема и
заповест за извођење марша.
Писану заповест издао сам усмено пред постројеним стројем
старешина и војника. Упознао сам их зашто смо наоружали колону,
колики марш нас очекује, карактеристике маршруте, градове, насеља,
мостове, топографски изглед комауникације и шта се може очекивати.
Детаљно смо разрадили кретање колоне, начин обавештавања, начин
заустављања, начин кретања, држање одстојања, шта у случају квара на
возилу, шта са људством и техничким средствима-возилом. Разрађене су
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и друге ситуације, као што су напад на колону, бежање војника или
старешина и низ других ситуација, како би људство знало како да се
понаша у одређеним тренуцима. Посебно сам инсистирао на томе да се
колона не сме прекинути – брзина и одстојање задњег возила диктира
кретање чела колоне.
Био само на челу колоне, са возачем и официром безбедности. Иза
мене је била ПРАГ-а спремна за дејство. У средини колоне био је
потпуковник Димитрије, а на зачељу начелник оперативног органа мајор
Торбица. Преко њих сам командовао у току марша. Такође, у радио
мрежи су били и командири батерија.
Као што сам и предвидео, те везе су ометане, па смо се сналазили на
друге начине које смо такође, припремили-сигналне везе и слично.
Битно је било да је свака посада возила знала шта треба радити у свим
ситуацијама које су предвиђене. Само издавање заповести и детаљно
прецизирање свих поступака трајало је око три сата. Одговарао сам на
свако постављено питање војника или старешине настојећи да их
охрабрим да можемо успешно извршити и колону довести на одредиште.
У току припреме која је трајала неколико дана, одржавао сам
телефонску везу са генералом Рашетом, јер се део команде 5. ВО са
полигона Слуњ пролетео хеликоптерима на Козару – бараке
омладинског насеља. Током припреме моје јединице трајале су и
припреме за извлачење јединица 5. Вак РВ и ПВО (51. Ваздухопловне
базе, Команде 5. пука ВОЈИН, приштапских јединица и делове мешовите
авијацијске бригаде – технички део који није прелетео у Бихаћ). Много
тога се дешавало у ово време, јер се знало да се ЈНА повлачи из Хрватске.
Почео је отворени рат, посебно у Источној Славонији – Вуковар.
Вараждински корпус се предао. У Бјеловару, убијен командант бигаде и
неколико старешина, откривен случај Шпегељ, извршена предаја мањих
касарни након напада паравојних снага Хрватске.
Укратко, ситуација је била конфузна од врха државе, тј. политичка,
тако и преко ЈНА до тактичких јединица. Кружиле су разне
дезинформације које су могле утицати на људство, због чега се највише
пажње поклањало том питању – моралу и јединству.
И поред упорног рада, део старешина побегао је из колоне неколико
минута пре поласка. (породица му је била у Загребу, а он у Републици
Србији). Сво време вршене су провокације из оближњих села око
аеродрома, чак и отварање ватре. После ватреног одговора на дејства по
крововима кућа и разговора са делегацијом, мештани престали са
нападима.
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Одлучено је да моја јединица крене прва у извлачење са аеродрома
Плесо, уједно и прва са тог дела Хрватске. Кренули смо 23. новембра у
08,00 часова до капије аеродрома Плесо где се већ окупило
становништво Велике Горице и села. Маса је била у цивилу и у
униформама.
На капији ме чекало возило са представником Европске заједнице,
као неутралном страном потписаног споразума о повлачењу ЈНА.
Видевши први део колоне и борбена возила – ПРАГ-е, топове 20/3 и
БРДМ-ове са послугом на истима, тражили су преко представника ЕЗ да
не дозвољавају пролаз колоне ако буде наоружана.
Јавио сам се генералу Рашети и упознао га о чему се ради. Јавио је да
се сачека и да ће ми јавити шта је одлучено. После сат времена ме назвао
и рекао ми да ће ми послати вод војне полиције као обезбеђење колоне,
а да скинем послугу са борбених оруђа. Рекао сам му да не пристајем и
да ћу вратити колону у касарну. Повисио је тон и рекао ми да је то
наређење, на што сам му рекао може, али да он води колону, ја нећу и
дао му пола сата да се одлучи. После пола сата чекања јављено ми је да
могу кренути са наоружаном колоном.
Кренуо сам око 09,30 часова 23.11.1991. године, на дан када су
јединице ЈНА ушле у Вуковар, што је још више заоштрило ситуацију.
Пролазећи Велику Горицу, почеле су провокације и гађање колоне
разним предметима. Наредио сам ПРАГ-а иза мене да отвори ватру
изнад кућа. Сви су побегли у куће и до Карловца није било проблема.
На наплатној станици ауто пута Загреб-Карловац, у Карловцу
зауставио сам колону ради одмора и предаха. Обишао сам колону која је
на месту, возило до возила дуга 1.300 метара. Та иста колона на маршу
са размаком 10 метара дуга је 2.700 до 3.000 метара. Вратио сам се на
чело колоне, где ме је чекао представник ЕЗ и двојица старешина
Хрватске војске. Саопштили су ми да је иза Турња на око 500 метара
убијен један њихов војник и да чекамо извлачење тог војника. У исто
време на старој цести за Загреб почиње да се из разних возила искрцавају
групе војника и поседају живице и заклоне према маршевској колони.
Упознао сам их да то не раде, јер ћу у случају напада на колону
сравнити Карловац ракетама које у себи носе оксидатор и гориво врло
отровно за жива бића. Знао сам да ће то упалити и ако се ракете нису
могле лансирати, а нити су то ракете на течно гориво (ДВИНА и
ВОЛХОВ), већ КУБ који је на чврсто гориво. Одмах су наредили
повлачење тих снага са пута.
У међувремену, пуковник Златко Цишперт, моја класа из школе
оператике јавио ми се радио телефоном да ће ми ометати све везе што је
и урадио. Време, као метеоролошка појава било је јако лоше, киша и
233

Милан Торбица: УЛОГА СТАРЈЕШИНЕ У ИЗВЛАЧЕЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЈНА

ниски облаци су још више скратили дан. Смркавало се већ у 16,00 часова.
Обећали су у припреми да ће колону повремено или на мој захтев
надлетати авијација. Од тога, због временских услова није било ништа,
а веза ми је пресечена. Није било везе са претпостављеном командом. И
радио веза у колони је била доста слаба. Сви су знали квалитет веза са
ПРЦ-320, или РУП-2 и РУП-1 у колони-врло слаба и упитна, а још
ометана.
Треба напоменути да проласком кроз Карловац, преко моста на Купи
и Корани, па кроз село Турањ долази се до превоја Суњска брда које у то
време држе снаге ЈНА са пуковником Марјановићем, касније генералом
који је потписао Кумановски споразум.
Захваљујући начелнику везе из његовог састава капетану Корану,
успело се на прекиде преко радио телефона реч по реч јавити где сам и
какав је даљи пут.
У чекању да се извуче убијени хрватски војник, јављено ми је да су
из оближње шуме, док је контролисао притисак у гумама, заробили
старешину водника Жељка Цвијића и одвели га. Сазнавши за то рекао
сам представнцима Хрватске војске да ми одмах врате старешину иначе
ћу дествовати по Карловцу, то сам рекао и представнику Европске
заједнице. Наредио сам да се открију ракете на возилима за дотур.
Замолили су ме да сачекам, правдајући се да не знају ко је то урадио.
Међутим, за пола сата вратили су старешину и лично га предали. У току
чекања да се врати старјешина Цвијић и извуче погинули војник, пуно
тога се дешавало у околини.
Представник одбране града Карловца, тако се представио, тражио је
да му дам „шкорпион“ који сам носио за појасом. Рекавши му да би му и
дао, али ће нас обојицу убити нишанџија са ПРАГ-е, јер има такво
наређење у случају моје предаје или заробљавања. То је стварно било
наређено послузи, а на ПРАГ-и је био капетан Младеновић. Предложио
сам да се крећемо према прелазу на ауто-путу и да прати шта ради ПРАГа. Кад је видио како нас нишани само ми је рекао „Ти си луд“.
Око 17,00 часова – већ је ноћ, почиње дејство артиљерије из правца
села Мекушја према Карловцу и обратно. Долази поново онај старешина
који каже како „четници“ дејствују по Карловцу. Када сам му рекао да
то дејствују они са Дубовца – од попа Марјана, он се зачудио како ја то
знам за попа Марјана. Остао је збуњен, није више ништа питао.
Напомињем, колико је у овом случају важно да старешина познаје и
простор и људе, до њиховог менталног стања. С обзиром да сам
службовао у Карловцу, Сиску и у Загребу знао сам шта су „усташе“ и
њихову мржњу и на што су све спремни. Зато је упитно слање командног
кадра са удаљених простора, као што је био случај доласка генерала
Животе Аврамовића, чист промашај.
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Посада једног ДАЈЦ-а видела је хеликоптер газелу која је остала на
аеродрому Плесо. Капетан Лека Вељко – покојни, тражио је да је
превеземо што смо и урадили. Капетан Лека је после ослобођења из
затвора (био је заробљен са генералом Аксентијевићем и капетеном
Бабићем) и кад су га возили према Словенији он се побунио. Мислио је
да ће га ликвидирати и тражио је да га предају мени на аеродрому Плесо,
јер ми је неограничено веровао док је био у саставу моје јединице. Тако
се нашао у тој колони. Храбрио је држање старешина и војника осујетило
све намере које су имали припадници Хрватских снага.
Између осталог, од мене су тражили да им предам средства, а да ће
нас они превести до наших линија одбране. Нудили су ми огроман новац,
кућу и друго. Око 17,30 часова још смо били у колони на ауто путу. Ноћ
и киша. Покушавам са капетаном Караном бити у било каквој вези, али
тешко, касније ми је рекао да ме успио чути и да је преносио извештаје
Команди 5. ВО и генералу Рашети.
Док смо стајали, обилазио сам колону и упознао људство са тереном
који нас очекује (пролаз кроз Карловац, прелазак два моста, после тога
дуг успон кроз с Турјак). Саветовао сам их како да пуцају, под којим
углом, јер је цеста била нижа од околине. Посебно сам инсистирао када
кренемо да се не раздвајамо. Возило мора чекати возило иза себе и тако
све до чела колоне.
Око 18,15 часова стиже представник ЕЗ који је морао извлачити оног
погинулог војника, јер они нису смели због дејства са предњег положаја
наших снага. Кренули смо. На мосту на Корани поново застој.
Противтенковска мина на средини моста. На мосту припадници хрватске
војске. Сви са маскирним чарапама на лицу и са „токи-вокијем“. Кажем
им да макну мину, а они неће, „кажу макни ти ако хоћеш“.
Извлачим осигурач из кашикаре, држим је у руци и показујем им шта
их чека. Видевши то, повлаче се, бацам мину са моста у реку. Кад су то
видели побегоше, ваљда мислећи да ће експлодирати. Крећемо даље.
Очекујем да би могло бити још мина. Наређујем, да свако возило иде по
трагу претходног. Цеста у селу Турњу је сва покривена полупаним
цријеповима са кућа. Колона се креће споро, да се неби развукла колона,
возила су једно време била угашена, па поново сваких пола сата паљена.
ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТКА ОЛАКШАЊЕ
По доласку у додир са нашим снагама, војници пуковника
Марјановића бацају шлемове радујући се нашем доласку, али ја тек
проживљавам ситуацију – што ако се прекине колона, што ако је нападну
и пресеку – шта, шта, шта?
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Зовем стално мајора Љубомира Торбицу, који је на зачељу, да ми јави
да ли примећује покрет испред себе. Јавља ми да не види покрет. Не знам
колико пута сам звао. Спуштам се према селу Тушиловићи. Ту нас чека
пункт милиције Републике Српске Крајине и траже да ми изнесем састав
колоне, списак средстава и људи. Изнервиран, наређујем да згазимо
пункт. Беже са пункта и ми настављамо даље. Поново и поново зовем
мајора Торбицу, али га не могу добити, због конфигурације терена, У
једном тренутку, јавља да још није кренуо.
Постајем сумњичав. Заустављам колону у селу Тушиловићи. Враћам
се назад и видим да колона иде, али понегде са већим растојањем између
возила, што је и нормално, јер се колона при покретању развуче. Долазим
до превоја на Суњским брдима. Мајор Торбица извештава да се колона
покренула и да ће он ускоро, као последњи. Наређујем му да ми се јави
када дође до линије одбране наших снага и враћам на чело колоне.
Управо кад сам дошао на чело колоне, јавља ми се мајор Торбица са
превоја на Суњским брдима. Изгрлили смо се са старешином и
војницима на челу колоне и са олакшањем кренуо даље. Циљ је био
Бањалука, где и стижемо око 12,00 часова 24.11.1991. године.
ЗАКЉУЧАК
Стање у бившој Југославији било је политички и безбедоносно, као
и у сваком другом погледу, нестабилно. Она се нападала, односно
разбијала. Војни врх је био без јасне политике и подршке државе
обезглављен и није владао ситуацијом. Тактичке јединице и касарне
били су препуштени сами себи и сваки командант се сналазио како је
знао и умео.
Улога старешине је од пресудног значаја за извршење задатка.
Непосредна процена ситуације на терену кроз познавање непријатеља,
својих снага и средстава, простора и времена и то до у детаље. Увек је
потребно пронаћи решења из неповољне ситуација у којој се јединица
може наћи.
Важност детаљне припреме задатка, посебно људства. Храброст и
одлучност старешине мора бити заснован на убеђењу и вери у оно што
ради, што је одлучио. Анализа, објава и успешно извршење задатка
вероватно би утицала на догађаје који су се касније десили
(Добровољачка улица, Тузланска колона, Хан Пијесак и сл). И обратно,
несупех који се могао десити, такође, би послужио као поука другим, да
се не десе набројани догађаји у рату у Босни и Херцеговини.
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ДОИ 10.7251/NKANURS016M

ПРОБЛЕМИ ИЗГРАДЊЕ ЈЕДИНСТВА
КОМАНДОВАЊА ТОКОМ ОДБРАМБЕНООТАЏБИНСКОГ РАТА
Проф. др Милован Милутиновић, пуковник1
Апстракт: У тренутку пада западнокрајишких општина Главни штаб ВРС је на
сједници Народне скупштине у Бањлуци затражио одговорност због увођења двојности
у командовању одбраном, а гости на Радио Крајини оптуживали су државно руководство
за намјерну предају западнокрајишких општина противнику. Умјесто одговора на захтјев
Главног штаба, услиједио је указ Предсједника Републике РС којим су пензионисани
бројни генерали и један пуковник, што показује однос државног руководства према
Војсци и њеним критичким ставовима. Ова одлука Предсједника одбијена је од стране
старјешина Главног штаба, што је продубило сукоб и озбиљно угрозило започету
одсудну одбрану крајишких општина од снажног притиска муслиманско-хрватских
снага подржавих авијацијом и снагама за брза дејства НАТО-а.
Кључне ријечи: одбрамбено-отаџбински рат, патриотизам, старјешине,
јединство командовања

УВОД
Разматрање стварања, одбране и развоја Републике Српске заслужује
посебну пажњу, разних научно-стручних кругова при чему се не смије
заборавити нити умањивати улога Војске Републике Српске у чијим се
редовима борило више од 206.000 бораца, искрених патриота, који своје
ангажовање нису подредили стицању користи и богаћењу, већ одбрани
вјековних огњишта и спрјечавању погрома и злочина каквих је вјековима
било на овим просторима. У одбрамбеном строју осим бораца било је
преко 20.000 старјешина различитог профила од тога 80% резервног
састава и 20% активних који су, свако у својом надлежности, руководили
одбрамбеним дејствима.
1 Милован Милутиновић, доктор политичких наука, професор на НУБЛ Бањалука,
пуковник у пензији, ратни начелник Информативне службе Главног штаба Војске
Републике Српске
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На почетку југословенске кризе ЈНА, као заједничка оружана сила
нашла се разапета између уставних обавеза очувања заједничке државе
и националних опредјељења и антидржавних поступака најодговорнијих
кадрова на руководећим функцијама у савезним органима. Стерилност
Предсједништва СФРЈ, као Врховне команде, није зауставило
сепаратистичке тежње република, а покушаји дјеловања ЈНА у оквиру
законских овлашћења дочекани су од словеначких, хрватских а потом и
дијела БХ снага и „међународне заједнице” као агресија великосрпских
снага, што је пасивизирало Врховну команду у Београду.
Снажна хомогенизација националних снага и отпори савезним
органима довели су до формирања оружаних снага у појединим
републикама састављених од полицијских снага, дијелова територијалне
одбране и бројних паравојних и параполицијских снага. Официри из
реда српског народа свјесни одговорности у заштити српског народа
нису се либили, супротно ставовима из Београда организовати јединице
територијалне одбране и истима подијелити наоружање и муниције из
војних складишта посебно када је појачана активност ХОС-а и Зелених
беретки према просторима на којима су вјековима живјели Срби. Неки
страначки лидери у Српској истичу властите заслуге у организовању и
наоружавању људи за борбу, међутим, неспорно је да тога не би било без
свјесних официра под чијом су се надлежношћу налазила та средства.
Мање је познато да су официри ЈНА, из реда српског народа, априла
и маја 1992. године, супротно ставовима Генералштаба из Београда,
спријечили одвожење наоружања и војне опрема па чак и
предислокацију комплетних јединица у Србију, истовремено
организујући припреме за формирање српске војске у Српској
Републици БиХ2. Познато је да су Муслимани почетком 1992. године
имали стотину хиљада наоружаних припадника Патриотске лиге у 103
општине БиХ, као и дјеловање јединица ХВО Херцег Босне, на
просторима са већинским хрватским народом. Стога је и формирање
Војске српског народа у БиХ био неминован пут да се организовано
приђе организовању српских снага те елиминишу угрожавање српског
народа на вјековним огњиштима и спречавање геноцида каквих је било
у протекла два свјетска рата3.
НЕГАТИВНО ЕТИКЕТИРАЊЕ СТАРЈЕШИНА И ПОДРШКА
ПОЛИТИКЕ РАТНОМ ПРОФИТЕРСТВУ
Од почетка босанско-херцеговачке кризе Југословенска народна
армије није успијевала извршити своје уставне надлежности јер је била
непрекидно спутавана из савезних органа и Генералшаба ЈНА. Управо
2
3
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због тога, од стране бројних српских кругова старјешински кадар
проглашаван је комуњарама и црвенима, тј. људима којима се не може
вјеровати јер служе Београду. То је изазвало неповјерење и
нетолеранцију представника водећих политичких снага према
старјешинама, искреним патриотама, гдје су многи дошли из разних
крајева СФРЈ да помогну, јер су знали како oрганизовано заштитити
српски народ.
Од самог формирања Војске СР БиХ 12. маја 1992. године Главни
штаб Војске и команде оперативних састава имали су способне и
школоване старјешина, који су у ратним дејствима у Словенији и
Хрватској показали висок степен одговорности у извођењу одбрамбених
активности на заштити српског народа. Међутим, нетолеранција према
старјешинама тињала је током љета 1992. године јер је Главни штаб ВРС
затражио од политичких структура и власти спречавање ратног
профитерства и распуштање наоружаних група (паравојних) чије је
понашање штетило одбрани4. Захтјеви за распуштање свих паравојних
снага наишло је на отпор неких локалних страначких лидера и ратних
профитера који су таквим снагама чували стечене позиције. Све је то
довело до формирања бројних наоружаних група, којекаквих гарди, које
ће штитити и омогућити наставак незаконитог богаћења и ратног
профитерства појединаца блиских власти.
Одмах по формирању Војске услиједила су велика размимоилажења
у погледу означавања припадника Војске Српске Републике БиХ. Наиме,
дио републичких органа тражио је да се на одјећи и капама носи кокарда,
док је други дио заговарао наставак ношења звијезде петокраке. Како је
вријеме одмицало то је изазивало озбиљан раскол који се након злочина
у Сијековцу, Купресу, Добровољачкој улици и Тузланској малти није
смио дозволити. Управо стога је велика заслуга Главног штаба који је
одбацио оба приједлога и инсистирао на српској тробојници као
обиљежју што је касније усвојено. Неспорна је заслуга старјешина
Војске на челу са генералом Ратком Младићем који нису дозволили да
се у овом одбрамбеном рату Срби дијеле међу собом, а то би било са
кокардом или звијездом петоктраком тешко избјећи.
Подаци говоре да је политичко руководство Републике Српске
подлегло профитерима, па је умјесто организоване логистичке подршке
Војсци прихватило донаторство, укључујући и плаћање неучешћа у
борбеним јединицама. То је изазвало незадовољство бораца о којима су
писали „Глас” и „Крајишки војник”. Неки су чак за неучешће у рату
касније примали одликовања високог ранга, као и многи челници Српске
демократске стране, посланици, представници власти. Неспорно је
овакав однос од самог почетка изазивао одговарајући раскол, тим прије
4

Глас, Бањалука, 12. аугуст 1992. године, текст: Захтјеви без покрића
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што су старјешине знале како се припремају јединице и изводе
одбрамбене активности, а политичке структуре су лутале у формирању
и усмјеравању власти на просторима под српском контролом5.
Без обзира на политичку ситуацију и бројне тешкоће борци Војске
РС савјесно су и одговорно извршавали задатке у одбрани простора са
српским становништвом. Захваљујући таквом односу више од 60%
територије БиХ било је под контролом Војске, а на тим територијама
успостављена је власт РС. Главни штаб је свакодневно достављао
Врховној команди детаљан извјештај о стању на ратишту, са захтјевима
за убрзано рјешавање питања бораца, породица погинулих бораца, те
позадинско обезбјеђење јединица основним средствима исхране, одјеће
и горивом.6 Преко линија фронта почела је интензивна трговина са
непријатељем различитих средстава. Нафта је са хрватске стране стизала
у РС и распоређивана по приватним бензинским пумпама гдје је
продавана по петоструким цијенама. Исто тако, блокираним муслиманским енклавама у Бихаћу, Сарајеву, Нишићкој висоравни, Тузли,
продавани су прехрамбени артикли, алкохол, цигарете и друга средства
по десетоструким цијенама, а забиљежена је трговина оружјем и
муницијом, што данас признају муслимански команданти.
Упозорења Војске на проблеме који отежавају борбену изградњу
јединица а посебно захтјева за проглашење ратног стања често је од
политичких структура оцјењено као недисциплина и покушај Војске да
преузме власт. То је у неким круговима етикетирано као покушај војног
пуча, јер су власти такве захтјеве сматрали непотребним, јер се наводно,
рат ближио крају. Да би се на одређен начин заштитили од критичких
прозивки Војске државни органи су након одржаног Пленума СДС на
Јахорини, 16. фебруара 1993. године тражили увођење политичких
комесара из реда Српске демократске странке и њихово укључивање у
јединице ВРС. Поред тога, већ половином 1993. године државно
руководство објавило је крај рата са Хрватима и најавило брзи завршетак
рата. То је довело до тога да Српске демократска странка одмрзне рад и
крене у политичку хајку против Војске и њених „црвених“ официра.
Захтјев за увођењем политичких комесара из реда Српске демократске
странке енергично је одбијен у Главном штабу јер се није могла
прихватити чињеница да се ВРС изграђује по ставовима и идеологији
једне партије, као ни то да је рат са Хрватима завршен, сматрајући да су
хрватске оружане формације најозбиљнији противник7 што се показало
потпуно тачно у јесен 1995. године. То је изазвало канонаду притисака
на челне људе ВРС што ће ексалирати у наредном периоду.
Крајишки војник, Бањалука, 10. новембар 1992. год., текст: Не лаје куца због села
Крајишки војник, Бањалука, 18. јули 1993. год. текст: Врућа политичка игранка
7 Одлука ГО СДС на Јахорини, фебруара 1993. године
5
6
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СЕПТЕМБАР 1993 ПОЧЕТАК РАСКОЛА
Сукоб војног и државног руководства Републике Српске ескалирао
је половином 1993. године, када је заустављена операција ВРС на
простору Сарајева. Операције ВРС на Игман и Бјелашницу, коју је водио
генерал Ратко Младић негативно је оцијењена у међународним
круговима због чега је предсједник Радован Караџић, који се налазио у
Женеви, оштро реаговао и јавно пријетио смјеном. Он је 8. августа 1993.
године понудио генералу Манојлу Миловановићу дужност команданта,
што је он одбио, потврдивши изјавом листу „Книна“ крајем 1996. године.
Незадовољни сталним захтјевима бораца за побољшање њиховог
положаја и рјешавања питања породица погинулих и несталих бораца
државно руководство је тражило начин да се протести зауставе.
Политичко руководство је рјешење нашло у предузмању мјера да се
дисциплинује Војска и утишају незадовољни борци. У складу са тим,
искоришћено је незадовољство бораца и захтјевима за рјешавање
егзистенционалних питања њих и њихових породица па је у Бањалуци
организована акција „Септембар '93“. Подстицање незадовољних бораца
од страначке тајне полиције „Тајфун“ потврдило је да је Војска
недисциплинована да не поштује Врховну команду па се сходно томе
морају предузети енергичне мјере, укључујући и смјену непослушног
команданта Главног штаба генерала Ратка Младића8.
Дан прије акције град Бањалуку су, наводно случајно, напустили
припадници Државне безбједности, челни људи МУП-а, истакнути
чланови СДС-а и „виђенији људи“ - ратни профитери, а готово
цјелокупно државно руководство присуствовало је сједници Народне
скупштине на Палама. Замагљени организатори овог протеста бораца
били су спремни на све, укључујући да се у Бањалуци пролије крв и тиме
постигне двоструки циљ: заустави наводни крајишки сепаратизам којег
су исказали посланици из Крајине ранијим потписивањем својеврсне
петицију републичком руководству тражећи промјену односа према
Крајини која је у рату давала највише. Други циљ скривених
организатора је био да се због недисциплине у Војсци створе услови за
смјене високих команданата.
Два дана касније посто је прекинута Скупштина - политичко
руководство је дошло у Прњавор, а дио њих у команду Првог крајишког
корпуса код генерала Момира Талића. Тада се генерал Младић жестоко
супротставио приједлогу Радована Караџића, Момчила Крајишника и
М. Милутиновић, Војска Републике Српске између политике и рата, Институт за
пол. студије Београд, Српска вила С. Митровица, текст: Драма у Бањалуци, стр. 97-107
8
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помоћника министра полиције Томом Ковача да употребом специјалне
бригаде МУП-а разбију „војну побуну“. Генерал Младић свјестан
тежине ситуације у граду и опасности од преношења незадовољства
бораца на јединице и становништво, те могуће употребе силе од стране
специјалне бригаде МУП.-а готово је без пратње отишао у Бањалуку.
Обавио је разговор са борцима, породицама погинулих бораца,
инвалидима и снагом властитог ауторитета обезбједио мирно рјешавање
насталог спора. Пропао је план обрачуна државне елите са
најодговорнијим старјешинама Војске Републике Српске. Октобра 1993.
године у Бањалуци је на Скупштини, на изразито инсистирање Главног
штаба ВРС, формирана Државна комисија за испитивање „Септембра
'93“ са др Витомиром Поповићем на челу, која се никад није састала због
опструкција из највишег државног руководства. У исто вријеме истрагу
над вођама Септембра којег су проводили органи безбједности ВРС,
убрзо је по одлуци Предсједника Републике истрагу преузело
Министарство унутрашњих послова јер су се вјероватно организатори
уплашили резултата истраге и да ће војни органи безбједности уперити
прст у најодговорније људе9.
Послије тога и једна и друга страна чврсто су заступале исправност
својих ставова. Није било разумијевања, али чини се ни воље, да се
одређени неспоразуми превазиђу и испоштују захтјеви бораца. У томе је
било чврсто државно руководство са Радованом Караџићем и Момчилом
Крајишником на челу. Нису дозвољавали било какве промјене својих
ставова без обзира на релност приједлога Главног штаба. Умислили су
да само они све знају и да су неприкосновени господари Републике
Српске и да се „све мора окретати око њих“, како они то желе.
У основи сукоба било је настојање државног руководства да створи
страначку војску и ојача специјалне јединице Министарства
унутрашњих послова, управо онако како је то радио предсједник
Слободан Милошевић у Србији. Тежили су организовању Војске према
њиховим ставовима који су представљали враћање подјелама српског
народа из прошлости, уз издашну подршку ратном профитерству и
богаћењу најчешће страначких првака који у борбама нису учествовали
pa је завладала небрига за војнике, породице погинулих бораца и ратне
војне инвалиде.
Радовану Караџићу, страначким и државним челницима сметала је
харизматска личност генерала Ратка Младића и његово инсистирање да
се терет рата мора равномјерно распоредити на све структуре друштва
што је подразумијевало проглашење ратног стања на цијелој територији
М. Милутиновић, Како сам водио медијски рат, Народна књига, Београд, 1998, стр.
323 -333
9
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како су то урадили Муслимани и Хрвати још почетком 1992. године.
Међутим, за то није било разумијевања и то је поново оцјењивано као
покушај Војске да господари.
Конфронтације су се неминовно рефлектовале на неприхватљив
однос државног руководства према цијелој Војсци и одбрани. То се
одразило на односе јер су се сви реални захтјеви Војске за борбеним
потребама и бригом за борце и њихове породице редовно у Народној
скупштини, Предсједништву, Врховној команди погрешно тумачени и
сви приједлози дочекивани су „на нож“. Војска је третирана као „црна
овца“ и „опозиција државној власти“ па су се према њој и
најодговорнијим старјешинама непрекидно примјењиване мјере,
укључујући и забрану наступа највишихстарјешина у средствима
информисања Српске 10.
НАСТАВАК РАЗДОРА ВОЈСКЕ И ВЛАСТИ НА СЈЕДНИЦИ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У САНСКОМ МОСТУ
Након формирања Федерације БиХ и проведених реформи на
командна мјеста бројних јединица Армије БиХ постављени су
професионални официри из бивше ЈНА који су приступили планској
борбеној изградњи јединица. Поред тога посебну улогу имала је
регуларна Војска Хрватске у БиХ која је читавог рата дејствовала у
сарадњи са ХВО и јединицама Армије БиХ наилазећи на прећутно
одобрење бројних међународних кругова, укључујући команду
УНРОФОР-а и ништа није учињено да се хрватска агресија адекватно
санкционише.
Свјестан опасности од нарастања борбене готовости хрватских и
муслиманских снага и сазнања о отвореном кршењу ембарга за увоз
наоружања и војне опреме на простор Хрватске и БиХ, Главни штаб јер
затражио провођење низа мјера на јачању готовости и морала од
државних структура уз елиминисање негативних тенденција
инсистирајући на редовном снабдијевању горивом, муницијом и другим
борбеним потребама. Студиозна анализа стања на ратишту са
приједлогом мјера за јачање борбене готовости ВРС, у 25 тачака,
достављена је од стране Главног штаба почетком априла 1995. године,
Врховној команди у којој је затражена подршка Народне скупштине и
свих институција за хитну консолидацију снага одбране, јер је пријетила
опасност опште офанзиве хрватско-муслиманских снага које су
обучаване и припремане од стране америчке агенције MPRI11.
10
11

Исто, стр. 51-54
НИН, Београд, текст: Како је смјењиван генерал Младић, 21. фебруар 1998. године
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Умјесто конкретне анализе стања на територији и доприноса јачању
борбене готовости ВРС, Главни штаб је у два наврата оптужен за
злоупотребу позиције и покушај војног удара. Таква оцјена дата је на
сједници Главног одбора СДС 14. априла у Приједору, што је био став
највишег партијског органа како се посланици требају сутрадан
понашати на Скупштини.
Илустративан је примјер односа политике и Главног штаба ВРС на
50. сједници Народне скупштине у Санском Мосту, 15. и 16. априла
1995. године. На сједници су у име Војске присуствовали генералпуковник Ратко Младић, генерал-потпуковници Манојло Миловановић,
Милан Гверо, Ђорђе Ђукић и Момир Талић, генерал-мајор Живомир
Нинковић и пуковници Радивоје Томанић и Милован Милутиновић.
Сходно наређењу Врховног команданта, генерал Младић је на
Скупштини поднио Експозе о војнополитичкој ситуацији, припремама
хрватско-муслиманске коалиције за офанзивних дејстава и указао на
факторе који слабе борбени морал са приједлогом у 25 тачака за јачање
система одбране, првенствено обезбјеђења борбених потреба и повећања
мотивације бораца и становништва за наставак борбе и одбрану Српске.
Експозе генерала Младића требао је отворити пут свестраној
расправи. Међу првим учесницима расправе јавио се Велибор Остојић,
извршни секретар СДС-а, који је Младићев приједлог окарактерисао као
политички памфлет и обавјестио посланике да је Главни одбор СДС-а,
јуче (14. априла), на сједници у Приједору, донио одлуку да се експозе
којег је поднио генерал Младић не прихвати, јер наводно, такви
приједлози представљају директно уплитање Војске у политику. Било је
то својеврсно изненађење. Како је експозе експлицитно одбачен од
Главног одбора СДС-а, дан раније, иако га је генерал Младић први пут
јавно представио на Скупштини, показује незрелост појединих кругова
да реално процјењују војно-политичку ситуацију. Страначки прваци
нису знали садржину експозеа, али су прихватили оцјене да је то покушај
војног пуча. Током дводневног рада упућено је безброј
неаргументованих, на тренутке чак уврдљивих тонова на рачун
официрског кадра, који су етикетирани као „црвена губа“, „комуњаре“ и
шпијуни Београда. А за наводни војни удар неки посланици су
затражили хитну смјену генерала Ратка Младића, његових помоћника и
начелника Информативне службе који, како је оцијењено, против
државног врха води пропаганду.
Иако је Главни штаб ВРС упозорио да се за неколико мјесеци очекује
снажна хрватско-муслиманска офанзива на Републику Српску,
подржана снагама НАТО-а, то није помогло. Генерал Младић је тада
изразио крајњу забринутост за даљи ток рата и несагледиве посљедице
по одбрану српског народа. Ни озбиљна упозорења челног војника нису
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помогла. Експозе је одбијен и нико се озбиљно на Скупштини није њиме
бавио. Тиме је потпуно занемарена потреба припреме народа и војске за
одбрану од предстојеће хрватско-муслиманске офанзиву. Нажалост,
црне прогнозе Главног штаба са ове Скупштине су се потврдиле. Послије
пет мјесеци услиједила је снажна офанзива здружених хрватскомуслиманских снага подржаних снагама и авијацијом НАТО што је
довело до губитка српских простора и угрожености саме Бањалуке.
Многи и данас закључују да је Војска тада морала начинити
одлучујући искорак и преузети све надлежности руковођења одбраном
до завршетка одбрамбено-отаџбинског рата. Тада је имала масовну
подршку народа и бораца и могла је прерасподијелити терет рата на све
структуре друштва, с обзиром на то да државно руководствао није
прихватало објективне захтјеве за проглашење ратног стања. Међутим,
ни тада, ни касније, војно руководство није имало намјеру преузимати
власт иако је државно руководство стално очекивало „војни удар“.
Послије Санске Скупштине услиједило је ширење гласина о лијевим
оријентацијама официра, о „страним плаћеницима“, до најгнуснијих
порука. „Младић је болестан и луд човјек - клинички случај и треба га
хитно склонити из Војске“, изјавио је тадашњи предсједник РС Радован
Караџић. Потом је бивша потпредсједница Биљана Плавшић изјавила:
„Имамо славних команданата у Војсци, који су се заморили у борби и
морају отићи на заслужени одмор“. Све је утицало на стварање одбојне
климе државног руководства према Војсци и старјешинама.
Због испољеног раскола и неадекватне помоћи надлежних државних
органа стање одбрамбених снага било је тешко. Резерве ратне опреме,
наоружања, муниције, горива и других средстава из дана у дан су се
смањивале. Истовремено, негативни утицај ратног профитерства и
страначких група на породице бораца и борце у цјелини био је све већи.
Због тадашње блокаде на Дрини од стране СРЈ ситуација је била на
ивици узбуне. Политика није реаговала ни након започете офанзиве
хрватских снага на Западну Славонију, Динару, Шатор и друге просторе,
што је било несхватљиво и у супротности са ставовима Народне
скупштине. Главни штаб је забиљежио током љета 1995. године
активности снага Министарства унутрашњих послова и Државне
безбједности на плашењу и подстицања српског становништва да
напушта Динару и Шатор јер наводно иду усташе и кољу одреда12. У
документима Другог крајишког корпуса се истиче да се хапшени неки
подстрекачи застрашивања српског народа Шатора и Динаре, али су сви
процеси заустављени одлукама државног руководства. На сва упозорења
М. Милутиновић, Како сам водио медијски рат, Народна књига, Београд, 1998.
стр. 113 и даље
12
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Војске надлежне државне институције нису реаговале што је
продубљивало раздор и слабило одбрану. Државно руководство је јачало
специјалне снаге МУП-а, вјероватно плашећи се војног удара потпуно
занемарујући борбену готовост јединица ВРС основне снаге одбране
Републике Српске. У извјештају Другог корпуса се каже да је
непосредно пред пад Шипова и Мркоњић града Министар унутрашњих
послова негдје половином септембра извукао два одреда МУП-а и
направио огромну грешку коју Корпус није могао нити је имао снага да
затвори. Поред тога, потпуно је отворен правац у трбух 1.КК што је
изазвало пометњу у одбрамбеним редовима па су хрватске снаге у
колонама заузеле Широво и Мркоњић град.
ДВОЈНОСТ КОМАНДОВАЊА РУШИ ЈЕДИНСТВО СИСТЕМА
ОДБРАНЕ
У складу са замислима моћних у Сплиту је јула 1995. године одржан
састанак највишег војног и државног руководства Републике Хрватске и
Федерације БиХ уз посредовање генерала НАТО-а, гдје је договорена
заједничка акција на сламању српских снага. Искоришћена је
Сребреници гдје је у сукобима са српским снагама страдао велики број
припадника 28. дивизије Армије БиХ, а потом покренуто
петнаестодневно бомбардовање Републике Српске. У бјесомучним
нападима авијације и ракетних система НАТО-а порушени су многи
војни и цивилни објекти у РС, посебно центри везе команди оперативних
јединица. По плановима које су урадили пензионисани амерички генерали, хрватске и муслиманске снаге, уз подршку снага за брза дејства
НАТО-а напале Републику Српску Крајину и окрајишке општине РС.
Велике несугласице војног и државног руководства односиле су сесе
дијелом на односе са Хрватима. Главни штаб је упозоравао да су Хрвати
најозбиљнији противници и да са њима слиједи жесток обрачун. Упркос
томе, државно руководство је перманентно јавно примало и водило по
Републици Српској њихове представнике влада и генерале, те навелико
трговало преко бројних приватника и државног предузећа „Центрекс“,
посебно нафтом и цигаретама па чак и наоружањем и војном опремом са
снагама 5. корпуса Армије БиХ у Бихаћу. Појединци су извлачили
велику корист и запостављали државне интересе и одбрану народа.
Њима је било важније богаћење него јачање борбене готовост снага
одбране од предстојеће опасности.
Дуго је Главни штаб ВРС тражио одржавање хитне сједнице
врховних команди Републике Српске и Републике Српске Крајине због
пријетеће опасности од агресије Хрватске на РСК. Напокон је 1. августа
1995. године одржана сједница. Међутим, умјесто договора о заједничкој
одбрани РС и РСК, услиједила је смјена генерал-пуковника Ратка
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Младића са мјеста команданта Главног штаба и постављен за
координатора Војске Српске Крајине и Војске Републике Српске, што је
потпуно збунило борце и српску јавност. Већ сутрадан, 2. августа,
Радован Караџић и Момчило Крајишник захтијевали су од генерала
Манојла Миловановића, по други пут, да преузме дужност команданта
Главног штаба. Он је поново одбио такву понуду13.
Без обзира на ситуацију, остало је нејасно шта су представници
цивилних власти Републике Српске и Републике Хрватске разговарали у
Напуљу, Ватикану и Бечу, током љета 1995. године. Мање је познато да
је руководство РС раније са муслиманском страном постигло договор о
њиховом праву на 33,5% територије БиХ, а 1994. године у Москви је
договорено да Хрватима припада 17,5% што је касније верификовано на
разговорима у Женеви. Према томе, странама у Федерацији БиХ
гарантовано је 51% територије БиХ, па није чудо зашто је током
преговора у Дејтону српској страни додијељено 49% територије. Ако се
све то знало, реално се поставља питање, због чега је политичко
руководство то крило од народа и своје Војске.
Неки аналитичари сматрају да се након сукоба генерала ВРС и
државног руководства развој ситуације свјесно усмјеравао на губитак
простора 13 западнокрајишких општина, које су раније назване „Висока
крајина”, да би се за то оптужила Војска и неспособни генерали Главног
штаба ВРС. Уз то, одлуком Врховне команде и његове реализације преко
министра информисања Мирослава Тохоља забрањен је јавни наступ
генералима и командантима ВРС у медијима што је имало веома
негативан утицај на објективно информисање српске јавности и
мобилизацију патриотских снага у одбрани крајишких општина14.
Дјелимично освјешћење политичког руководства услиједило је
након операције „Бљесак” и „Олуја”, кад је из простора Републике
Српске Крајине протјерано преко 300.000 људи, а више хиљада,
углавном цивила, страдало од хрватских снага, чиме су очишћени
простори Крајине од Срба чиме јеизвршен у најмању руку злочин над
цивилним становништвом. Због низа слабости у Српској војсци РСК
организованог отпора хрватским снагама готово да није било. Бјежало се
главом без обзира, а зна чајне количине наоружања и муниције СВ РСК
остале су у складиштима, што се није могло ничим правдати.
Тек када је започела операција комбинованих хрватскомуслиманских снага подржана снагама за брза дејства НАТО којима је
13
14

НИН, Београд, такст: Стварање конфузије у Војсци, 7. март 1998. године
М. Милутиновић, Рат је почео ријечима, НУБЛ, Бањалука, 2010. стр. 336-340
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командовао генерал Мајкл Џексон на Републику Српску15, државно
руководство прогласило је ратно стање, за којег се Главни штаб залагао
од 1993. године. Изманипулисана борачка популација није проглашење
ратног стања озбиљно схватила, јер је више пута од политичког
руководства била преварена, што је имало негативан утицај на борбени
морал и готовост. Из свега слиједи да није било довољно одлучности и
спремности структура друштва да се упорном одбраном штите вјековник
српски простори.
Ранија предвиђања Главног штаба ВРС о снажној офанзиви
муслиманско-хрватских снага у јесен 1995. године, изнијети на
засједању Народне скупштине у Санском Мосту, априла исте године,
нису интересовала државне органе, што је утицало да се неспремно
дочека такав напад. Ранији захтјеви Војске за општом мобилизацијом
људства и снабдијевањем потребним борбеним средствима потпуно су
игнорисани. Сталним одбијањем проглашења ратног стања на простору
Републике Српске онемогућена је расподјела терета рата и мобилисање
расположивих снага и средстава за одбрану. На тај начин спријечено је
организовање ратне производње, посебно војних потреба за наставак
борбе. Такав однос истовремено је спријечио доношење системских
мјера заштите бораца и инвалида чиме је незадовољство тињало.
Готово чудно изгледају неке одлуке Предсједника Републике и
политичког руководства у тренутцима снажне офанзиве муслиманскохрватских снага, што упућује на закључак да су се реализовали неки
други раније договорени планови. Тако су одлуком о проглашењу ратног
стања ратна предсједништва општина и снаге МУП-а стављена под
непосредну команду предсједника РС и Главног одбора СДС-а, чиме је
створена двојност командовања, по којем команданти Војске нису имали
права утицати на одлуке ратних предсједништава општина. То је
преседан у тактици и оператици, јер је пракса у већини армија свијета,
да се институције цивилне власти у зонама борбених дејстава
потчињавају командантима оперативних јединица. Услијед тога у
јединицама ВРС се, сходно наређењу Главног штаба, прихватала
одсудна одбрана што је већина јединица одговорно прихватила, док су
са друге стране ратна предсједништва општина исељавала
становништво, а бирани појединци извозили најскупље машине и
опрему из предузећа на само њима познате локације и плански празнили
банке и службе друштвеног књиговодства.
Посредством „Центрекса“ и приватних фирми дуже вријеме се
илегално продаје Хрватима и Муслиманима опрема чак и муниција. На
М. Милутиновић, Медијске манипулације, Бесједа Бањалука, Војноисторијски
институт Београд, 2005. стр. 316
15
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линијама разграничења (нпр. код Новог Града, Олова, Сарајева) војна
полиција ВРС затицала је директоре ових фирми (углавном чланове
Главног одбора СДС-а) како Муслиманима продају робу и муницију.
Радован Караџић није дозволили покретање кривичних поступака
против појединаца који су преко линија разграничења шверцовали већ је
напротив пријетио смјеном генералу Здравку Толимиру и пуковнику
Миловану Станковићу. Иако се ради о државном предузећу „Центрекс“,
иза њега су у суштини стајали приватни интереси лидера Републике, па
су бројне малверзације и злоупотребе остале под велом тајности16.
Одмах након напада Хрватске на Републику Српску Крајину и смјене
генерала Ратка Младића са мјеста команданта Главног штаба ВРС, у
Бањалуци је током ноћи 4/5. августа 1995. године одржана проширена
сједница Колегија команданата, којој су присуствовали сви команданти
корпуса, командант 30. пјешадијске дивизије и Оперативне групе Добој,
ВиПВО и Школског центра ВРС као и неки начелници штабова изузев
генерала Милошевића. Разматрана је ситуација након агресије војске
Републике Хрватске на Гламоч и Грахово, као и на Републику Српску
Крајину и мјере које ВРС мора хитно предузети да спријечи даљи
продор. За одлуку предсједника РС Радована Караџића, којом се
смјењује командант генерал Ратко Младић и поставља на мјесто
кординатора за ВРС и СВ РСК, с обзиром на ситуацију, генерали ВРС
једногласно су обили и оцијенили погрешном, сматрајући да би такав
поступак могао имати несагледиве посљедице по народ, борбу и
Војску17. Сви генерали су уз својеручан потпис одбили смјену генерала
Младића и затражили да он до краја рата командује Војском Републике
Српске, а генерал Драгомир Милошевић је то урадио сутрадан по
доласку из Сарајева18.
Неки аналитичари сматрају да је смјена генерала Младића изазвана
намјерно како би се пољуљала вјера у могућност одбране, те да се
хрватској и муслиманској страни створе предуслови за наставак снажне
офанзиве на Крајину. Колико је то тачно, тешко је у овом тренутку без
адекватних докумената рећи. Међутим, једно је сигурно: неуспјешној
сједници врховних команди РС и РСК одржане у Дрвару 1. августа,
хрватском нападу на Републику Српску Крајину претходили су тајни
16 Познат је покушај предсједнице Биљане Плавшић да расвјетли криминалне радње
овог предузећа, након завршетка рата против челних људи у државним институцијама
већ је на самом почетку осуђен на неуспјех.
17 Лист Српски борац, Дрвар, аугуст 1995. године
18 Милован Милутиновић, Како сам водио медијски рат, Народна књига, Београд,
1998. стр. 50-56.
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сусрети делегација Републике Српске са Хрватима о чијим садржајима и
договорима државно руководство није жељело упознати јавност, ни
Војску па је на Крајини требало припремити подјелу Босне и
Херцеговине у омјеру 51:49 како је то касније и реализовано.
У многим круговима СДС је војно руководство оптуживано за
некооперативан однос са међународном заједницом и намјерно инаћење
снагама НАТО-а. Тврдило се: да су Главни штаб и генерал Младић били
флексибилнији, уопште не би ни било масовних ваздушних удара
авијације НАТО-а по разним објектима инфраструктуре, радио и
телекомуникационим објектима и артиљеријским и командним
положајима Војске РС у Републици Српској.
Недовољно се зна да су се у Зворнику десетак дана пред почетак
удара авијације НАТО-а сусрели генерал Ратко Младић и командант
УНПРОФОР-а за бившу Југославију француски генерал Бернар
Жанвије. Састанак је трајао више од шест часова. Жанвије је тражио да
се све тешко оруже измјести из околине Сарајева на удаљеност од
двадесет километара. Било је ту доста тешких ријечи и захтјева генерала
Младића да муслиманска страна прва из Сарајева повуче своје тешко
наоружање. Али то није дало резултате. Процењујући да је то сценарио
преко којег ће се тешко прећи, Младић је понудио да Војске Републике
Српске повуче сво оружје на тражено одстојање, али је заузврат тражио
гаранције УНПРОФОР-а да Муслимани неће кренути у офанзиву као у
прољеће 1995. године. Француски генерал то није могао обећати
рекавши, да он не командује већ извршава одлуке виших нивоа.
Мучна и наелектрисана атмосфера трајала је сатима, јер се од снага
УНПРОФОР-а нису могле добити никакве гаранције. Свјестан могућег
неуспјеха састанка, генерал Младић је прихватио да се тешко оружје око
Сарајева одмах повуче с тим да генерал Жанвије напише писмену
гаранцију да снаге НАТО-а неће бомбардовати Републику Српску.
Међутим, ни такве гаранције командант УНПРОФОР-а није могао дати.
На крају је рекао: „Ја нисам генерал Младић да одлучујем и командујем
како то ситуација налаже, већ само извршавам наређења која добијем из
своје претпостављене команде...“ Значило је то да ће Срби бити
бомбардовани без обзира на то да ли се оружје око Сарајева повукло или
не, јер је био испланирани удар НАТО-а на елиминисању премоћи
српских снага у Босни и Херцеговини. Према томе, то је оно што се мора
имати у виду када се изричу крупне оптужбе за некооперативност
Главног штаба, а примјер сам по себи довољно говори19.
19

250

Разговор Младић - Жанвије, Голи живот, Хепи телевизија, Београд, 2014. године

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Посљедњи ратни догађаји и неспоразуми руководства Републике
Српске и Главног штаба ВРС били су спрјечавање тајне трговине
српским територијама и мешетарење међу народом у појединим
дијеловима за исељавање, чему су се најодговорнији представници
Војске са генералом Младићем на челу супротставили. Руководство
Републике Српске опредијелило се у том периоду да посебну пажњу
посвети формирању специјалних снага полиције за заштиту истакнутих
личности првенствено од Војске. Главни штаб ВРС и команде
оперативних јединица читавог рата су се супротстављали формирању
паравојних јединица:
страначких, војнополицијских, четничких и специјалних за заштиту
страначких лидера и ратних профитера. „Нема потребе да се стварају
неке паравојске, какве смо имали '92. па и дијелом '93. године. Маса је
некаквих „великих родољуба“ који се нису скидали са телевизијских
екрана, и „ослободилаца који су могли све“. Међутим, њихове групе и
паравојске углавном су се вртјеле око којекаквих златарских радњи,
банака, добро снабдјевених самоуслуга и нема ниједног брда које су
задржали или ослободили. Они су само добро пљачкали и стварали
општи страх људи да слиједи жесток напад непријатељских снага.
Уосталом, то је видљиво сада када се појављују појединци за које српски
народ није знао да постоје, одједном се смјештају у добро изграђене
замкове, обезбјеђене набилданим момцима и окружене финим и
скупоцјеним увозним аутомобилима. Ето, то су њихове заслуге. А на
другој страни, имамо скромног српског и војника и старјешину који
свакодневно подноси највеће напоре уз куршуме непријатељске ватре,
по киши, снијегу и жеги изложени великим опасностима по сопствени
живот. Војник само тражи да добије што више потребних материјалнотехничких средстава како би одбранио народ“, истакао је генерал Ратко
Младић у интервјуу забрањеног броја Српска војска“, јуна 1995. године.
Одлуци о проглашењу ратног стања, августа 1995. године након пада
Крајине, претходила је сједница Народне скупштине, на којој је
разматрана одлука о раду ратних предсједништава општина, која се нису
могла потчињавати командама војске у зонама извођења операција. Тако
донесена одлука је незабиљежен случај у новијој војној пракси. Ратна
предсједништва општина била су директно потчињена предсједнику
Републике и само су од њега добијала конкретна наређења. Али каква?
Зато није изненађење што је 13 предсједника ратних предсједништава
западнокрајишких општина „самоиницијативно“ донијела одлуке о
исељавању становништва и напуштању територија општина, без
консултација са командантима војске на терену. Поред тога под
непосредном командом Предсједника били су и одреди МУП-а који су
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према извјештајима команди јединица без икаквог образложења
напуштали неке положаје у одбрани. Иако су се такви поступци могли
подвести под директну издају, није било тако, јер су ти општински
руководиоци за такав рад награђени највишим државним одликовањима
и високим положајима у органима власти Републике Српске. Посебно је
питање ангажовања Српске добровољачке гарде Аркана по наређењу
државног руководства на просторима Крајине мимо потчињавања
командантима што је разбијало јединство командовања одбраном.
Суочени са снажним дејствима муслиманско-хрватске коалиције и
поступцима ратних предсједништва општина на напуштању територије
супротно одлуци Главног штаба ВРС о одсудној одбрани у Бањалуци је
организован Патриотски фронт у чији су састав ушли: Српски
интелектуални формум, група старјешина ВРС, српски посланици
Крајине и истакнуте личности града са приоритетним задатком
мотивације патриотских снага за помоћ Војсци у одсудног одбрани и
спрјечавању дефетизма. У оквиру Патриотског фронта се штампају
плакати „Дижи главу Крајино“, дијеле леци са потписима чланова
фронта и крајишких посланика за одбраном вјековних српских огњишта
и појачава рад Патриотског Радија Крајине како би се охрабриле снаге
да се одлучно супроставе и зауставе муслиманско-хрватску коалицију на
20 км од Бањалуке и Приједора20. Појава Патриотског фронта и његова
активност заједно са Радио Крајином изненадила је, са једне стране
хрватске кругове, а потом и неке српске кругове јер је одсудна одбрана
Војске Републике Српске довела до заустављања непријатеља21.
Након одбијања смјене генерала Ратка Младића од свих генерала
ВРС, Српска демократска странка по одлуци Главног одбора отпочела
непосредно изјашњавање бораца у јединицама ко је за Караџића а ко за
Младића правећи спискове преко којих је требало додатно утицати на
Војску. У многим регионалним одборима СДС издате су пригодне
брошуре које представљају својеврсне памфлете против Војске и то у
тренутку када је наређена одсудна одбрана за одбрану вјековних српских
простора, То само потврђује сљепило појединаца из врха СДС који су
зарад личног престижа били спремни жртвовати и народ и територију
како би опстали на власти.
20 Радио Крајина је формирана септембра 1995. године одлуком команданта Главног
штаба ВРС да би подржао јединице у наређеној одсудној одбрани, а Српски радио био је
забрањен за изјаве и саопштења Војске, према одлуци министра Тохоља. Радио је
остварио снажан утицај на читаво становништво Крајине и многи су га током година
рада оцјенили највишим оцјенама
21 М. Милутиновић, Медијске манипулације, Бесједа БЛ, Војноисторијски институт
БГ, 2005, стр. 316-317
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У брошури СДС Добоја каже: „како се унапређује, поставља и
награђује, ко командује борбеним јединицама а ко другима... остављамо
ТЕБИ, СРПСКИ ВОЈНИЧЕ И ПРИПАДНИЧЕ НАШЕ ПОЛИЦИЈЕ, на
слободну процјену. О етици, моралу и свијести оних који наоружани у
униформама прелазе Дрину, лете авионима у Русију, посјећују своје
станове и дедињске виле у ситуацији када је предсједнику ТВОЈЕ државе
и ТВОМ врховном команданту то законом забрањено, историја ће рећи
свој суд. Њихова дјела и понашање и тамо и овдје говоре све“. Према
овом памфлету Војска треба предати Муслиманима и Хрватима 13
западнокрајишких општина, Озрен и Вучијак представља “трећи
покушај државног удара и велеиздају.“22
Схватајући ситуацију узроковану губитком неколико западнокрајишких општина, генерал Ратко Младић, септембра 1995. године,
напушта лијечење на Војномедицинској академији у Београду и долази
у Бањалуку да организује одсудну одбрану Крајине. Младић одмах
наређује да Српска добровољачка гарда за 48 часова напусти Републику
Српску, а предсједник Радован Караџић им у Бијељини наредних дана
додјељује одликовања. Треба рећи да је надљудским напорима Војска тај
задатак извршила и спречила пад преосталог дијела Крајине, укључујући
и Бањалуку, Приједор и Нови Град. У исто вријеме, док траје одсудна
одбрана, Народна скупштина, 16. октобра 1995. године, у Бањалуци,
доноси одлуку о смјени и пензионисању генерал-потпуковника Милана
Гвере и Ђорђа Ђукића, генерал-мајора Здравка Толимира и Грује Борића
и пуковника Милована Милутиновића. Сваки коментар на овај поступак
Предсједника Републике у одсудној одбрани Крајне је сувишан.
Случајно или намјерно, показаће вријеме, али Извјештај Команде
Другог крајишког корпуса достављен Главном штабу ВРС, 1996. године
о губицима западнокрајиских општина у јесен 1995. године, говори о
одговорности старјешина неких јединица и ратних предсједништва
општина за такво стање. У извјештају се истиче да је командант Дринске
бригаде, пуковник Винко Пандуревић послије пада Петровца одбио да
са бригадом посједне одбрану, већ је кренуо за Кључ а потом одлази са
бригадом у Зворник. Командант Заштитног пука, пуковник Миломир
Савчић одлуком команде извучен са положаја мада је била на снази
одсудна одбрана. Слично су поступали још неки команданти примајући
наређења од Предсједника Републике.
У истом Извјештају наводи се да је у реализацији наредбе генерала
Ратка Младића о противудару снага од 23. септембра 1995. године,
командант Оперативне групе Приједор, пуковник Радмило Зељаја, одбио
22
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да садејствује Другом крајишком корпусу, наводно због губитка његове
зоне одговорности, чиме је остављен незаштићен десни бок и објекат
Станића брдо преко којег су муслиманске снаге 9. октобра ушле у
Сански Мост. Истовремено, командант Пете бригаде пуковник Перо
Чолић, добио је задатак да напада у правцу Кључа и Велагића, али се са
бригадом тих дана „прекинула веза“ и она није садејствовала у нападу,
остављајући потпуно угрожен лијеви бок снага Другог кр. корпуса.
Не желећи да прејудицира било какав закључак, командант Другог
крајишког корпуса генерал-мајор Радивоје Томанић истиче у Извјештају
да поједине старјешине нису извршиле добијене задатке, иако су били
високо вредновани и готово сваке ратне године ванредно унапређивани
у више чинове. Тих се дана на ширем простору Санског Моста поред
команданта 2. КК генерал-мајора Радивоја Томанића, нашао командант
Оперативне групе пуковник Радмило Зељаја, начелник штаба Дринског
корпуса пуковник Светозар Андрић, пуковник Момир Зец који је због
проблема са срцем пребачен из 30. дивизије у Сански Мост, командант
Заштитног пука пуковник Миломир Савчић, а једно вријеме био је и
командант Добровољачке гарде Жељко Ражњатовић Аркан. Чуди да је
толика група високих официра била на једном мјесто и нису предузели
потребне мјере да се спријечи пад Санског Моста, или се чекао други
долазак предсједника Републике у град да би се он предао.
Из изнијетог може се закључити да је олучујући допринос у
заустављању продора хрватско-муслиманских снага и спречавање пада
преосталих крајишких општина допринијела одлука ГШ ВРС о одсудној
одбрани, снажно подржана од стране патриотских снага23.
Неке старјешине, које се могу сматрали дјелом одговорним за пад
западнокрајишких општина, постале основа за формирање новог
Генералштаба ВРС добијајући висока одликовања и генералске еполете.
Имајући на уму да је њих у генералске чинове унапредио Предсједник
Републике и верификовао Главни одбор Српске демократске странке,
може се закључивати и да је губитак 13 западнокрајишких општина плод
прљавих политичких игара у којима су, нажалост, учествовале и неке
старјешине ВРС.
Због пропуста и слабости у руковођењу и командовању при извођењу
борбених дејстава Другог крајишког корпуса одговарала је досад само
група старјешина Команде корпуса са генерал-мајором Радивојем
Томанићем на челу, који су смијењен и суспендовани са дужности
читаве 1996. године, и против којих је покренут кривични поступак.
Међутим, индикативно је да је кривични поступак против генерала
23
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Томанића и још неких старјешина прекинут након смјене генерала Ратка
Младића са мјеста команданта Главног штаба ВРС, децембра 1996. год.
На основу свега произлази да је неспремност Војске да се ефикасно
супростави нападачима условљену недостатком ратних потреба,
интензивне пропаганде која је довела до дефетизма захватајући
локалних јединица чије су чланове породица исељавале власти. Поред
тога, у критичним тренуцима на простору Крајине нашле су се јединице
Дринског и Источно-босанског корпуса те Заштитни пук ГШ, који нису
били довољно мотивисани за одсудну одбрану.
КОМЕ ОДГОВАРА СУКОБ ВОЈНОГ И ДРЖАВНОГ РУКОВОДСТВА
Нема разлога да се над протеклим ратним догађајима у БиХ затварају
очи. Срби нису хтјели нити су започели рат. Рат је њима наметнут и
организовано су се супротставили нападачу. За ратне злочине
починиоци - актери морају одговарати. Међутим, поједини злочини не
могу се подизати на ниво апстракције, тим прије што је највећи број
патриота Републике Српске, бораца и старјешина, часно и одговорно
извршио своје обавезе у заштити родног огњишта и српског народа у
цјелини, витешки се понашајући према противнику. Уосталом, треба се
присјетити да је ВРС пружила заштиту Муслиманима Западне Босне из
Велике Кладуше, поред осталог извлачећи и лијечећи њихове рањенике.
Исто тако, ВРС је прихватила више хиљада Хрвата на Влашићу,
укључујући и њихове војнике који су бјежали испред муџахедина у С.
Босни и по њиховој жељи транспортовала их на сигурно. Било је и
примјера хуманизма српских бораца и Војске према противницима24.
Дијелу политичке структуре РС није одговарало задржавање
командних позиција од стране ратних генерала Главног штаба ВРС, јер
због њиховог угледа нису могли наставити присвајање вриједне војне
имовине. Након смјена генерала Ратка Младића са мјеста команданта
Главног штаба 1995. године и потписа српских генерала дајући подршку
команданту, аугуста 1995. године неки представници СДС и државне
власти организовали су разговоре са Жељком Ражњатовићем Арканом
да он преузме мјесто команданта ВРС обзиром да је то раније одбио
генерал Миловановић. За ту прилику они су су га током одржавања
Народне скупштине у Бањалуци довели на Радио БИГ одакле је гнусним
ријечима говорио о српским генералима и официрима називајући их
црвеном гамади, издајницима и нељудима.
М. Милутиновић, Како сам водио медијски рат, Народна књига, Београд, 1998.
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Да би се затамнила улога ратних команданата ВРС у отаџбинском
рату услиједиле су касније оптужбе за ратне злочине и прекид
комуникације са новим органима власти. Међутим, нека истраживања
потврђују да је највећи број ратних злочина на простору РС почињен од
стране паравојних и параполицијских снага које нису биле под командом
Војске Републике Српске, а њихово стављање под јединствену команду
онемогућавало је политичко руководство.
Политичко руководство РС је дуго изражене несугласице са војним
врхом окончало без објективног сагледавања узрока и што је још
важније, без изналажења најцјелисходнијих рјешења која би обезбједила
континуитет јединства командовања и ангажовања војске у одбрани
српског народа. Указом предсједнице РС Биљане Плавшић, крајем 1996.
године, пензионисани су и престала им је служба у ВРС: генералпуковник Ратко Младић, генерал-потпуковници Манојло Миловановић
и Милан Гверо, генерал-мајори Здравко Толимир, Петар Шкрбић,
Радивоје Милетић и Здравко Томић и пуковници Петар Салапура,
Љубиша Беара, Саво Сокановић, Милован Милутиновић сви из Главног
штаба ВРС, генерал-мајори Живомир Нинковић и Божо Новак,
командант и начелник Штаба Ваздухопловства и ПВО, генерал-мајори
Радован Грубач и Миладин Прстојевић, командант и начелник Штаба
Херцеговачког корпуса, генерал-мајор Грујо Борић, командант
Школског центра ВРС, генерал-мајор Будимир Гаврић, начелник Штаба
Источнобосанског корпуса, генерал-мајор Владимир Арсић, командант
Оперативне групе Добој и још 108 високих официра ВРС, како је након
тога саопштила служба информисања предсједника Републике Српске25.
И како то обично код Срба бива, за све проблеме у протеклом рату
било је најлакше окривити Војску Републике Српске и њене
најодговорније команданте, који су сходно развоју ситуације данас
значајним дијелом затворени одлукама Хашког трибунала у казаматима
многих држава или су преминули и не могу говорити. Под пресијом
страха многи, укључујући неке генерале у пензији, потпуно су заћутали.
Због свега тога, али и „прања руку” од Војске РС руководство Републике
одлучило је прихватити њено укидање, што је било у супротности са
Дејтонским споразумом. Два догађаја сликовито показују посљедице
односа власти и Војске Републике Српске.
Први: на Савиндан 27. јануара 1997. године, у Банском двору у
Бањалуци уприличена је свечаност, коју је заказала предсједница
Биљана Плавшић на испраћају у пензију 17 генерала ВРС. Позвано је 13
тада и четири раније пензионисана генерала ВРС. На заказану свечаност
25
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дошла су само два: генерал-мајор: Владимир Арсић и Станислав Галић.
Била је то реалност након блаћења старјешина ВРС, посебно генерала
Главног штаба на средствима јавног информисања када су силом и без
ријечи провјерене патриоте најурене из Војске, а у којој су, то зна читав
српски народ, живели, радили и борили се заједно са својим борцима
протеклих ратних година.
Други догађај: код команданта ГШ ВРС, генерал-пуковника Ратка
Младића, на дочеку Српске нове године, 13. јануара, нашао се највећи
дио Главног штаба и сви генерали. Дошли су без позива. Генерал
Младић, видно узбуђен због посјете толиког броја гостију и сабораца,
морао је промјенити простор за славље. Многи су понијели са собом јела
и пића и за све је било довољно. Генерал Младић је током вечери
испољио срдачност. Опуштена атмосфера била је плод ослобађања
команданата од бројних проблема који су их спутавали током рата јер је
на снази био потписани Дејтонски мировни споразум и прекинут рат.
Интересовао се о многим старјешинама, посебно онима који су
нељудски одстрањени из Војске и којима су органи власти раније
пријетили. Није жалио за протеклим временом и учешћем у борби јер је
био поносан на резултате борбе и стварања и одбране Републике.
Генерал Ратко Младић је, први пут од када је изгубио кћерку Ану,
пјевао и играо заједно са својим ратним друговима, што је било велико
изненађење, али и охрабрење да је командант доброг психофизичког
здравља. Обраћајући се присутнима, генерал Младић пожелио је свима
пуно среће, здравља и добар одмор, и рекао: „Ако буде угрожена
отаџбина, нећу да вас зовем, ви знате своје патриотске обавезе.“ Посебне
поруке и жеље упутио је српском народу и борцима Војске Републике
Српске, али те поруке као ни бројне претходне, средства информисања
у Републици Српској нису пренијела до бораца и народа.
ЗАКЉУЧАК
Током 1996. године, по налогу најодоговорнијих људи у Републици
Српској организоване су бескрупулозне пропагандне акције на блаћењу
челних људи ВРС. Преко државних средстава јавног информисања
непрекидно се тражило чишћење војничких редова „гвозденом метлом“.
Главни штаб ВРС је, не чекајући наређења од јануара 1996. године,
сходно Дејтонском мировним споразуму, обезбјеђивао имплементацију
војног дијела споразума уз истовремено спровођење реорганизације
војске, настојећи да се обезбједи потребан степен борбене готовости и
спријече могућа изненађења. На крају треба истаћи да је Главни штаб
ВРС непрекидно тражио начине за превазилажење несугласица са
политичким структурама и јачање одбране, али са недовољним успјехом.
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Када је дужност предсједника Републике преузела Биљана Плавшић
очекивало се да ће се сукоб војног и државног руководства превазиђи,
али су то биле само илузије.
Од државних органа је затражена подршка како би се квалитетни
кадрови задржали у Војсци РС као професионалци. Међутим, није било
разумијевања. Многи војни специјалисти морали су напустити Војску.
Одлазећа ратна командна структура затражила је од институција
Републике Српске више бриге за борце, ратне војне инвалиде и породице
бораца, али и борбено јачање ВРС али су се власти опредјелиле да
слијепо слушају међународне представнике и Команду ИФОР-а.
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УЛОГА СТАРЕШИНА У ПРИПРЕМИ И
ИЗВОЂЕЊУ БОРБЕНИХ ДЕЈСТАВА ЈЕДИНИЦА
ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Стаменко Новаковић, бригадни генерал
Апстракт: Рат у Босни и Херцеговини (БиХ) имао је три различита периода. У
сваком од њих старешине су имале прилику значајно допринјети стању на терену.
Муслимани и Хрвати, скоро без изузетака, су напуштали ЈНА тако да се национални
састав дислоцираних снага свео на већински српски. Тако су велике снаге и огромна
средства остале под њиховом контролом. Технички, веома значајан фактор рата, донео
је велику предност Србима. Сарајевска епопеја, за Србе је имала неслућене размере. У
њој је демонстрирано срце и карактер српског војника и старешине, али и безгранично
лицемерје светских моћника.
Српско војно и политичко руководство било је свесно могућности пораза на
појединим деловима ратишта. Важан је био крајњи исход и сви напори су усмерени у
том правцу. Њихово дејство определило је оне који су управљали кризом да сопствене
планове и интересе могу остварити само ако се директно укључе у оружану борбу.
Данас имамо потпуно замрзнути конфликт у Босни и Херцеговини, одмрзнуће га
моћни, а испаштаће невини и немоћни.
Кључне речи: Старешине, борбена дејства, Војска Републике Српске, змрзнути
конфликт.

УВОД
Рат у БиХ може се посматрати и као наставак насилног разбијања
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), као део
јединственог и сложеног сукоба који покрива већи простор и дужи
временски период. Током процеса преноса дејстава, криза је преливена
и на ове просторе.
Утицај група и појединаца на креирање проблема, али и на сам
почетак рата, ишао је уз неизречено, али јасно уочљиво, објашњење:
„Ето, МИ смо заратили, па ВИ видите шта и како ћете даље.“
Рат у БиХ имао је три различита периода. У сваком од њих старешине
су имале прилику да значајно допринесу крајњем стању на терену. Сваки
период имао је своје специфичности, али једна им је била заједничка. Из
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свакога, а посебно из старешина, извлачио је сву енергију, све емоције и
сваки атом умних и физичких способности.
Да бисмо потпуније схватили како су старешине изнеле своју улогу
у припреми и извођењу борбених дејстава, нужно је размотрити наредне,
битне чињенице.
Прво, СФРЈ је имала развијен систем одбране који је активиран пре
сукоба у БиХ. Он је показао како добре, тако и лоше стране.
Информације и искуства, значајна за оружану борбу, била су доступни
свим странама у сукобу. Како онима који нису искључивали рат у
остварењу сопствених циљева, тако и онима који су се само
интересовали за могуће правце даљег развоја догађаја. Тиме је поуздано
предвиђање и правовремено и квалитетно прилагођавање ситуацији на
терену постало питање одговорности, а не знања.
Друго, пре почетка рата, Срби су се делимично организовали. У рат
су ушли организационо, идејно и психолошки неспремни. Друга страна
наступала је са почетном предношћу. Злоупотребљавала је постојећи,
организовани део СФРЈ, за сопствене потребе. Већ је дефинисала
циљеве, организовала оружане снаге и обезбедила подршку земаља које
су имале реалан утицај на дешавања у свету и на простору Балкана.
Треће, сукоби у БиХ су ескалирали. Постепено су прерастали у рат
јасно дефинисаних страна. Снаге ЈНА распадале су се спорије од државе
за чију су одбрану биле одговорне. Нашле су се у међупростору, на
ветрометини, без јасних смерница, препуштене саме себи и све више
биле изложене директним оружаним нападима са страшним
последицама. У оквиру измењене мисије, функционисале су само
захваљујући упорности и умешности старешина, углавном, Срба.
Четврто, сукоб је ескалирао у, изненађујуће, суровом и комплексном
правцу међусобних надметања. Утицај страног фактора је растао и
постао кључан за развој догађаја.
Пето, старешине су задржале, добиле или су преузеле позиције са
којих ће остваривати сопствену улогу у припреми и извођењу борбених
дејстава. Њихова улога и деловање били су уређени прописима који су
преузети из ЈНА. Услови за њено остварење били су уравнотежени, а
незнање не ослобађа од одговорности.
Шесто, команде и јединице ВРС припрему и извођење борбених
дејстава вршиле су у складу са одредбама стручне литературе бивше
ЈНА. Надлежности, радње и поступци дефинисани су потпуно, јасно и
недвосмислено. Принципи субординације и једностарешинства јасно су
истицали командну одговорност.
260

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Улога старешина1 у припреми и извођењу борбених дејстава,
формално-правно, била је кључна. Како су је они изнели, то је друго
питање. То је данас, за многе области, занимљив предмет истраживања.
У недостатку озбиљније историјске литературе и слабој доступности
архивске грађе за овај период, поглед из угла поузданог сведока може
бити од користи. Коректни закључци из анализе довољног броја примера
могу бити у функцији квалитетне оцене доприноса одређених категорија
лица припреми и извођењу борбених дејстава. Могу помоћи и у
провођењу истраживања из ове области, али и за корекцију пропуста и
грешака институција РС у третирању старешина и ВРС.
ПОЧЕТНА ФАЗА РАТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Када, у суштини, почиње рат? Некада је почињао након објаве једне
од страна у сукобу. Због одговорности за злочин против мира, савремени
ратови се не објављују. Најчешће почињу неприметним нарастањем
одговарајућих припрема и нивоа сукоба. Занимљиво мишљење је да је
то да средства информисања, са поименичног, пређу на бројчано
навођење губитака. Слично је било2 и у Босни и Херцеговини.
Концентрација снага
На БиХ ратној позорници, у првој половини 1992. године, по
различитим основама и са различитим намерама, концентрисане су
следеће снаге: Снаге ЈНА од раније размештене на својим матичним
локацијама; Снаге ЈНА привремено или трајно дислоциране у БиХ;
Паравојне муслиманске снаге; Хрватске паравојне снаге; Војне и
паравојне снаге Републике Хрватске у агресији на српске етничке
просторе Посавине, Купреса и долине Неретве; Српске војне и паравојне
снаге у формирању, и; Снаге Уједињених Нација за заштиту
(УНПРОФОР). Босанскохерцеговачко „Буре барута“ је напуњено,
стављено на ватру, грејало се и експлодирало.
Срби су се определили за опстанак у Југославији па била и „крња“.
За решавање одређених борбених проблема у Семберији и Подрињу
ослонили су се на домаће и паравојне снаге из Србије3 и делове јединица
Мисли се на војне старешине, од генерала до водника, командире специјалних
полицијских снага на борбеним задацима и вође паравојних снага свих нивоа и назива.
2 “У селу Сијековац код Босанског Брода, ноћас су припадници хрватскомуслиманске паравојске починили масакр над Србима...“ „Глас“ од 28.03.1992. године.
3 У Бијељини и Зворнику главне снаге за заштиту Срба, почетком априла 1992.
године, чиниле су Српска добровољачка гарда, којом је командовао Жељко Ражнатовић
Аркан, и домаће паравојне групе. У Вишеграду су делови Ужичког корпуса ЈНА
преузели контролу ситуације.
1
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ЈНА. Опредељење политичког вођства да реафирмише четништво са
једне, и велики број старешина и војника ангажованих у јединицама ЈНА
са друге стране, довели су до конфузије, губљења времена и кашњења у
формирању и развоју сопствене војске.
ЈНА се спорије гасила од СФРЈ. Уз мноштво сопствених обавеза и
проблема, њени БиХ делови успели су да ангажују део снага на
раздвајању сукобљених страна, тежишно на заштити српске; значајне
снаге ангажовати у рату у Хрватској; штитити сопствене снаге, локације
и средства; Ослободити Купрес и ставити под контролу Вишеград.
Њихови припадници стекли су драгоцена ратна искуства. Већином су
били Срби који ће бити окосница при формирању ВРС.
Дислокација снага и средстава Југословенске Народне Армије
Многе снажне јединице ЈНА, али и огромна количина материјалних,
погонских и убојних средства, из Словеније и Хрватске, привремено или
трајно су дислоцирани у БиХ. Муслимани и Хрвати, скоро без изузетака,
су напуштали ЈНА тако да се национални састав ових снага свео на
већински српски. Тако су велике снаге и огромна средства остале под
њиховом контролом. Технички, веома значајан фактор рата, донео је
велику предност Србима. Иза овога, искључиво, стоји снажно
опредељење и висок ниво професионализма Срба старешина ЈНА.
Дислоциране и снаге које су се враћале са ратних подручја биле су
исцрпљене, а њихови припадници оптерећени мноштвом приватних
проблема и проблема њихових породица. Без обзира на оптужбе
неупућених и испрепаданих, оне са собом нису донеле хаос. Њихови
припадници само су много јасније и озбиљније схватали ситуацију и
потребу да се убрзају и конкретизују припреме за оружани део сукоба.
Формирањем нове државе, Савезне Републике Југославије4, и њеном
одлуком о убрзаном повлачењу (рок 15 дана) својих грађана на служби
у ЈНА на територији БиХ, покренут је процес финалне дислокације снага
у транзиту. Времена и енергије за значајнију манифестацију изненађења
и разочарења, због грубог удара на тежње Срба западно од Дрине за
останком у јединственој држави са матицом Србијом, није било. Настали
су веома сложени проблеми чије негативно дејство се морало ублажити.
Срби на простору Босанског Брода, Оџака, Тузле и у долини Неретве
тешко су страдали. У неравноправној борби изгубљени су делови
вековне српске територије и значајно је нарушена борбена готовост
српских снага на овим просторима.
Устав Савезне Републике Југославије, коју сачињавају Србија и Црна Гора, усвојен
је 27.04.1992. године, а назначена Одлука донета је већ 08.05.
4
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У први план је избила борба за опстанак народа. Ослонац на
сопствене способности и капацитете, уз спречавање одвожења средстава
са простора Аутономне регије Крајина, резултирало је убрзаним јачањем
војних и политичких организација и институција. Војни аспекти
насталих проблема били су доминантни. Добро познавање ситуације,
квалитетне процене и војна вештина старешинског кадра обезбедили су
да, све спремније и организованије снаге, постепено преузму
иницијативу и судбину рата врате у своје руке.
Изгубљене битке
Још су стари Римљани говорили: „Боље је стадо овнова које би
предводио лав, него стадо лавова које би предводио ован.“ Ова
пословица на једноставан начин објашњава катастрофалне поразе, које
су снаге ЈНА или Војске Српске Републике БиХ, претрпеле почетком
рата. Добровољачка, Тузланска колона и кањон Жепе срамни су печати
на оним командантима који нису умели решити постојеће борбене
проблеме. Међунационално поверење није било пољуљано већ
неповратно изгубљено. Војне колоне, у борбеним условима, не врше
превожење ослонцем на обећања непријатеља, него маршују, а тада
морају имати борбено обезбеђење. Ове катастрофе, једноставно се нису
смеле десити. Надлежни команданти ових снага морали су сносити
одговарајућу одговорност. Део старешина психички није био у стању
прихватити рат у БиХ, иако је он већ био ту са су тумарали у циљевима
и мотивима.
Корисно би било сматрати поразима и добијене битке које су вођене
на начин који није у складу са међународним ратним и хуманитарним
правом и српском православном вером и традицијом. А највећи пораз
лежи у томе што сами нисмо имали снаге да се томе супротставимо.
ФОРМИРАЊЕ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ангажовање паравојних снага у одбрани српских интереса, не само
у Бијељини и Зворнику и не само у почетку рата, указивало је на идеју
српског политичког вођства, да своје снаге формира по угледу на
четнике. Опасност од поделе на четнике и партизане била је реална и
опасна категорија. Моћ и утицај старешина, васпитаних у народном
духу, посебно одлучношћу Главног штаба ВРС обезбедили су да буде
доктрина јединствених снага за одбрану Српске Републике БиХ.
Формирање ВРС укљућивао је групу веома сложених активности, а
тежишне су: Прилагођавање јединица ЈНА ситуацији на терену и новим
потребама на територији; Мобилизација јединица Територијалне
одбране (ТО) и нарастање њихове борбене моћи; Амортизовање штетних
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последица повлачења припадника ЈНА који нису са простора БиХ и;
Заживљавање јединственог система одбране у складу са Одлуком о
формирању Војске Српске Републике БиХ.
Председништво Српске Републике БиХ је 15.04.1992. године
прогласило непосредну ратну опасност (иако је рат већ почео), наредило
мобилизацију Територијалне одбране на целој територији Републике и
донело Одлуку о установљавању ТО СР БиХ као оружаних снага Српске
БиХ. Ове мере нису обезбедиле довољне и спремне снаге које би успеле
да амортизују борбене проблеме настале при извлачењу ЈНА.
Својеврсну прекретницу у српским ратним лутањима можемо
сматрати 12. мај 1992. године. Тога дана на сједници Народне скупштине
у Бањалуци донета је Одлука о формирању Војске5 Српске Републике
БиХ. За команданта Главног штаба постављен је генерал-потпуковник
Ратко Младић. Изабрана је Влада СР БиХ и; снаге милиције, дефилеом у
поводу Дана безбедности у Бањалуци, демонстрирале су одлучност да се
стави тачка на терор према Србима и грађанима СР БиХ. Коначно су на
сцену ступили и Срби. Главни чин ратне драме БиХ могао је почети.
Општом јавном мобилизацијом снага и средстава у СР БиХ, почев од
07.00 часова 21.05.1992. године српска војска је добила на снази и почела
преузимати ратну иницијативу.
Сав овај, веома захтеван и обиман, посао изнеле су старешине
различитих нивоа. Њихово војничко умеће, организаторске способности,
посвећеност одбрани и заштити Срба и њихових вековних огњишта
ширили су оптимизам у данима који су долазили, а које су обележиле
значајне операције, бојеви и борбе.
Нивои одлучивања
Стратегијски, оперативни и тактички ниво одлучивања
функционисали су у различитим условима. Стратегијски ниво
командовања се мењао. Онај бивше државе и војске доживео је неколико
стратегијских изненађења, претрпео одлучујуће поразе, показао се
недорастао ситуацији и више се посветио себи и обавезама проистеклим
из сопствене улоге. Утицај на стране у сукобу није резултирао
помирењем. Одласком ЈНА са БиХ сцене олакшали су и себи и Србима.
Нови је склоп формирања ВРС и морао се доказати у неповољним,
ратним, условима.
Оперативни ниво, оличен у Команди Друге војне области, много је
зависио од сујете њеног команданта, генерала Милутина Кукањца који
није могао прихватити могућност избијања рата у БиХ, није саслушати
12.08.1992. године Народна скупштина је „брисала“ БиХ и од тада су у употреби
имена РС и ВРС.
5
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предлоге сарадника, апротив, ослонио се на обећање противника,
касније отворених непријатеља и тиме одлучујуће утицао на жртве при
извлачењу Команде из Сарајева. Значајно је утицао на пад поверења у
високо војно вођство у широким народним масама. Овај ниво је потпуно
поражен, избламиран и угашен. Након формирања и образовања
оперативних састава ВРС је, без прекида у извођењу борбених дејстава,
успешно развила сопствени6.
На тактичком нивоу развијало се шаренило форми и различити
типови војног организовања, старешина и вођа. Главну снагу на терену
чиниле су старешине које су се већ налазиле на својим местима, у
јединицана које су имале континуитет. Настојали су обезбедити
садејство различитих снага, преживљавање народа решавати одређене
борбене проблеме. Овај ниво није суштински мењан и развијао се у
складу са одлукама надлежних.
Борбена дејства, у почетној фази рата, извођена су на нивоу бојева и
борби. Углавном се радило о реакцији на активности непријатеља.
Команде бригада, батаљона и привремених састава имале су улогу
носиоца припрема и командовале снагама у свим фазама. Овде треба
истаћи: ослобађање Купреса као одговор агресору на његову намеру да
БиХ учини делом хрватске територије, и; стављање под сопствену
контролу Бијељине, Зворника, Вишеграда и Фоче чиме је заустављен
егзодус и спречено уништење српског народа у Семберији и Подрињу.
Старешине ЈНА биле су ослонац у развоју система, носилац прихвата
резервних старешина и њиховог увођења у обавезе и задатке као фактор
сарадње и изградње јединства командовања између различитих снага и
лидера. У први план су избијали истински родољуби, вође са јасним
националним опредељењем, патриоте са карактером и срцем и, испред
свих, старешине које знају, хоће и могу успешно да воде додељене снаге
у одбрамбено-отаџбинском рату.
ДАЉИ ТОК РАТА
Почетна конфузија уступила је место организованом вођењу рата.
Знања и вештине стечени током службе у ЈНА и научене лекције у рату,
свима који су их стицали, усавршавали и умешно примењивали,
омогували су значајну предност у реализацији војних активности,
посебно у планирању, припреми и извођењу борбених дејстава.
ВРС је формирала и оперативно-тактички ниво кога су чинили: Оперативна група
„Добој“, 30. лака пешадијска дивизија, Центар војних школа и привремени састави.
6
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Прилагођавање новим условима и начинима ратовања, постало је
један од основних елемената успеха. Принцип флексибилности добио је
на значају. Распоред снага, недостатак људства и опште стање у друштву
довели су до увођења линијске одбране (без међупростора и дубине),
одговарајућа смена људства на ратишту и избегавања јуриша. Оваква
решења, нова у односу на научена, била су у функцији заштите људских
потенцијала, збрињавања породице и маскирања снага.
Пробој коридора
Хрватска има два војно занимљива проблема. Један се тиче односа
према Србима и ту је мржња доминантно осећање припадника већине
хрватског народа. Њега су, и у овом рату, покушали решити у складу са
замислима Независне Државе Хрватске7. Други се тиче неповољног
облика територије чије побољшање подразумева границу на реци Дрина.
Пренос дејстава на простор Босне и Херцеговине дао им је прилику да,
истовремено са решавањем питања Срба у Хрватској и БиХ, решавају и
територијални проблеми. На руку им је ишла издашна помоћ веома
моћних савезника. Њихови интереси су били у сагласју, а Срби су се
морали ослонити само на сопствене снаге.
Хрватска је извршила агресију на БиХ и, у садејству са Армијом
Републике БиХ, Хрватским вијећем одбране и хрватским и муслиманским паравојним снагама, ставила у оперативно окружење крајишке
Србе. У даљем току дејстава покушали су учврстити и учинити
непробојном линију: Босански Брод-Добој-Зеница-Бугојно-Ливно. Тиме
би даљи ток рата учинили зависним од сопствених потеза. У томе су
делимично касније и успели.
Српско војно и политичко вођство исправно су ценили ситуацију и
били потпуно свесни опасности муслиманско-хрватске коалиције. У
оквиру претходних дејстава српске снаге су успеле ставити под
сопствену контролу Добој са околином, задржати под сопственом
контролом Озрен и делове Посавине, ослободити Дервенту и Купрес те
обезбедити контолу над територијом Приједора и већине крајишких
општина. Непријатељу је онемогућено стварање оперативне дубине, а
снагама обезбеђена основица за пробој из окружења.
Обезбеђење копнене везе са Србијом, за Србе западно од Дрине,
имало је судбински значај. Хитност је диктирао проблем недостатка
кисеоника у бањалучком породилишту због чега су умирала новорођена
деца8, недостатак отопина за бубрежне болесника и недостатак
санитетског материјала.
7
8
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Трећину побити, трећину протерати, а трећину превести у католичанство.
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Овакви циљеви операције имали су покретачку снагу невиђених
размера. Процену ситуације и планирање операције „Коридор-92“
урадиле су школоване, национално свесне и способне старешине које су
већ стекле одређено ратно искуство. Припрема снага, увођење у борбу
по мери ослобађања од претходних задатака у Хрватској и извођење
операције реализовани су плански. Био је то школски пример примене
знања и вештина од војника до генерала. Све остало је историја.
Кашњење у реализацији 3. фазе операције, избијање на реку Саву у зони
Босанског Брода, није јој умањило крајње, спектакуларне, ефекте.
Операција „Коридор-92“ блистава је војничка победа Војске
Републике Српске која је тек формирана. Почетни набој носио је
јединице без обзира на снажан отпор непријатеља. Поверење у војно
вођство нарасло је до легенде.
Ни једна операција у рату у БиХ није тако потврдила ставове
прослављеног српског војводе Живојина Мишића као операција
„Коридор-92“: „Какви су официри, таква је и војска; официри су ослонац
војске, а војска је ослонац државе; официр треба бити јак умом и богат
моралом и да се у њих образује карактер и срце (племенито срце и јак и
непоколебљив карактер)“. Као да су васкрсли јунаци са Цера и
Кајмакчалана, тако је и лавина здружених српских снага, предвођена
способним старешинама без мане и страха, непоколебљиво грабила
напред, у сусрет за историју, за пробој ка мајци Србији, ка нераскидивој
вези са браћом, за спас бањалучких беба...
На жалост, коридор је двосмерни пролаз. Током 1995. године кроз
њега су изашли Срби протјерани из Републике Српске Крајине, а касније
и дјелова западно-крајишких општина. Иза себе су оставили дилему о
томе да ли је мудрије имати или немати излаз из угроженог подручја.
Јасно је да га треба имати, али исто тако нужно је имати и снаге
затворити га у случају потребе.
Борбена дејства у унутрашњости Републике Српске вођена су
ради: одбране територије, обезбеђења опстанка народа на сопственим
огњиштима, спасавања угроженог становништва, спајања делова
територије, заштите објеката од посебног интереса, овладавања
просторима од посебног значаја, спречавања непријатељских испада из
енклава, побољшања оперативног положаја и садејства делу Хрвата и
делу муслимана у остварењу њихових ратних циљева.
Услови у којима су се изводила конкретна борбена дејства били су
различити, од случаја до случаја. Имали су, релативно, уравнотежен
утицај на сукобљене стране. Срби су их умешније користили, због већег
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ослонца на професионалне старешине и њихова војна знања и вештине,
него што су то чинили муслимани, а посебно Хрвати.
Општи услови били су неповољни по Србе и временом су постајали
гори. Посебно се мисли на: опадање међународне подршке, повећање
броја и озбиљности мера тзв. међународне заједнице усмерених на
слабљење моћи Републике Српске и Савезне Републике Југославије,
трошење ресурса, манипулацију преговорима и прекидима непријатељстава, Декларацију о завршетку рата, сукобе војног и политичког
вођства и унутрашње слабости друштва.
И поред тога, ВРС је стално побеђивала и контролисала више од 60%
територије БиХ. Одбрамбени положаји умешно су бирани и постајали су
све чвршћи. Пробоји су се дешавали ретко, привремено и местимично.
Организација одбране имала је печат струке. Борбе за контролу
територије вођене су свуда где је непријатељ мислио да има реалне
шансе за успех. Посебно тешке су вођене око Приједора, Санског Моста,
Кључа, Добоја, Теслића, Босанске Крупе и у Подрињу. Бојеви и борбе,
које су вођене за одбрану коридора, Добоја, Теслића, Новог Града и
Невесиња, вођене су у складу са правовремено израђеним плановима.
Уређење положаја, организација система ватре и припрема снага и
средстава формула су успеха у тим дејствима. Проширење коридора у
зони Брчког ради обезбеђења бољег снабдевања струјом, деблокада
Смолуће за спас опкољених Срба, ослобађање Јајца и околине,
повезивање источне Херцеговине са Подрињем бојеви и операције су за
уџбенике историје и војностручну литературу. Сваки сегмент обимних и
сложених припрема старешине су стално усавршавале. Свака борба
нудила је нове лекције, али је и истицала појединце и јединице које су
биле дорасле највећим изазовима на фронту.
Није било предаха. Затишја, нарочито након закључивања примирја,
била су знатимо сложенија од интензивних борбених дејстава. Многи
послови нису били „омиљени“. Старешине су се морале довијати за
доградњу система одбране, одржавање борбене готовости, обуку,
моралне и психолошке припреме, организацију садејства и сарадње и сл.
Команде су стално „вртиле“ оперативни круг: планирање, организовање,
командовање, координација, позадинско обезбјеђење и контрола. Борба
за борбом, из победе у победу.
Старешине су, мора се то јасно нагласити умешно користиле знање
и вештине, предводили снаге у борби, биле тамо где је најтеже, делили
судбину народа и бораца и успешно градиле слику за пример будућим
генерацијама.
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Сарајевска епопеја
Борбена дејства у и око Сарајева вођена су у складу са основним или
по посебним плановима. Имала су променљив интензитет и трајала су
цели период одбрамбено-отаџбинског рата. Укључивала су све типове
борбених дејстава, од појединачног до дејстава вођених по плану
операције. Вођена су против вишеструко јачег непријатеља, у захвату
унутрашње и спољње линије одбране. Степен интернационализације
овог простора био је толики да се може сматрати како је имао пресудни
утицај, не само на судбину Сарајева него и рата у целини. У сваком
моменту, на сваком месту и у сваки потез морала је бити уткана мудрост.
То је подразумевало како врховног команданта тако и војника,
стратегијске мере и појединачно дејство.
Неки догађаји и операције имале су посебан утицај на развој
ситуације. Сурови напади на ЈНА (Добровољачка) и тешки ратни
злочини према српском становништву у граду и околним насељима
приморали су Србе да успоставе чвршће линије одбране територије под
својом контролом. Преузимањем аеродрома под своју контролу,
међународна заједница је раздвојила српске снаге и отежала им
садејство, а непријатељу омогућила изградњу тунела за маневар снага и
снабдевање града. Операција коју је испланирала, припремила и извела
ВРС за ослобађање Трнова и Рогоја и стављање под контролу Игмана и
Бјелашнице довела је Сарајево пред капитулацију, али и приморала оне
који су управљали кризом да се умешају и заштите непријатеља.
Ефектно сламање, дуго најављиване, офанзиве за деблокаду Сарајева, за
само неколико дана, уверило је моћнике да се морају директно укључити
у сукобе. Срби су добили све битке око Сарајева, а отели су га
међународни фактори у Дејтону и; бирајући између слободе и егзодуса,
Срби су, без двоумљења, одабрали слободу за коју су се немерљиво
жртвовали током рата. Сарајевска епопеја, за Србе је имала неслућене
размере. У њој је демонстрирано срце и карактер српског војника и
старешине, али и незапамћено и безгранично лицемерје светских
моћника.
Рат свакога против свих
Међусобни рат Хрвата и муслимама у Херцеговини и централној
Босни и муслимана међу собом око Велике Кладуше, а уз директно и
активно учешће снага ВРС на страни Хрвата у региону Жепча и
муслимана у региону Велике Кладуше и подршка и помоћ Хрватима у
рејонима Кисељака и Бугојна, парадокс је који је могла изродити само
БиХ ратна „кухиња“. Помагати било коме значило је очувати га за
узвратну борбу, или, индиректно се борити против самога себе. Бити
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старешина у таквом окружењу није било нимало лако. У уву збирку
треба убацити и Декларацију о завршетку рата9. Рат без рата и ратног
стања и без жеље за победом већ је изгубљен. Мотивисати борце и
улити им потребну снагу за борбу, под оваквим условима, постао је за
старешине јако велики изазов.
И поред одвратности коју овакви догађаји шире, мора се признати да
су они омогућавали потпуну демонстрацију особина свих актера, а
посебно старешина. Добијени показатељи су били у дијапазону од сјаја
до очаја. Од забезекнутих Хрвата када виде војску, а очекивали су
четнике, до пијане мешовите групе радикалних Срба и Хрвата,
заинтересованих за садржај флаше, а не за интересе народа.
И поред тога, адекватно командовање је обезбедило успешно даље
вођење рата. Начини на који су то старешине обезбеђивале, одавно су
превазишли садржаје војне литературе.
ЗАВРШНЕ ОПЕРАЦИЈЕ
Феномени10 и легенде11 настали, или потврђени у завршним
операцијама, нису само занимљиви него и нужни за проучавање.
Ненаучене лекције се понављају.Српско војно и политичко руководство
било је свесно могућности пораза на појединим деловима ратишта.
Важан је био крајњи исход и сви напори су усмерени у том правцу.
Њихово дејство определило је оне који су управљали кризом да
сопствене планове и интересе могу остварити само ако се директно
укључе у оружану борбу. У том смислу, може се прихватити да је
Вашингтонски споразум12 донео неколико битних предности
непријатељу и рат увео у завршну фазу. У њој је Хрватска војска, поново,
извршила агресију на српску територију; НАТО је прешао на директне
ударе по снагама и инфраструктури РС; Армија Републике БиХ и
Хрватско вијеће одбране добили су додатне подстицаје међународних
снага и одлучније су кренули у остварење сопствених циљева. ВРС је
принуђена да, на деловима ратишта, испусти иницијативу и пређе у
дефанзиву, и непријатељ је све снажније почео утицати на даљи развој
ратних догађаја.
НС РС је спорну Декларацију донела на Палама 17.12.1992. године
Олако су напуштали положаје доказано храбри борци, вера у миксане јединице у
којима је међусобно поверење било неизграђено, и сл.
11 Најраширеније су оне о „проданој“ територији, оне о томе ко је зауставио
напредовање непријатеља и о појединим локалним „јунацима“.
12 Споразум о прекиду ватре између зараћених страна Републике Хрватске, ХерцегБосне и Републике БиХ од 18. марта 1994. године
9

10
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Бихаћ у центру збивања
Током догађаја у Бихаћу 5. корпус Армије Републике БиХ (бихаћки)
избио је у центар пажње и пре завршних операција. Стиче се утисак да
су многи били незадовољни улогом коју су имали у БиХ драми. Борбени
испади и злочини које су стално чинили, али и освајање делова вековне
српске територије, половином 1994. године, на западним подручјима
Републике Српске приморао је ВРС на противофанзиву са циљем
сламања његове борбене моћи.
Умеће у вођењу операција и решеност српских снага готово су
бацили 5. Корпус на колена. Уз чињенице да је операција трајала много
дуже од уобичајеног и да су се српске снаге видно исцрпиле те да је
противофанзива заустављена од стране предсједника Републике
Радована Караџића након посредовања бившег америчког предсједника
Џимија Картера. Поред тога, коначан пораз корпуса спречила је агресија
Хрватске на западне делове РС која је приморала српске снаге на
промену тежишта дејстава.
Креирање завршетка ратних дејстава
Озбиљна анализа завршних операција мора третирати следеће:
формирање маневарских, српских, бригада и ефекти њихових дејстава;
маневар и заштита снага и одржавање везе у условима НАТО
бомбардовања; исистирање на помоћним операцијама чији су резултати
исцрпљене снаге и утрошена средства; Сребреничка бламажа; изостанак
отпора у Републици Српској Крајини и парадокс очекиваних победа и
неочекиваних пораза снага.
Удари НАТО снага и агресија Републике Хрватске јесу снажни
фактори, али су спорни учинци. Извођење операција по Директиви 713
резултирало је, са једне стране ефектним сламањем офанзиве
непријатеља за деблокаду Сарајева, успешном одбраном коридора
значајно ослабљеним снагама, спречавањем продора непријатеља на
више праваца и потпуно ослобађање Сребренице и Жепе, а са друге
стране исувише лако су касније изгубљени значајни делови
западнокрајишких општина. Закључак о раскораку стратегије и
тактике, и шта није било у реду на релацији војног и политичког
вођства, сам се намеће.
Мит о креирању територије (до одређеног процента) постао је доста
занимљив. Било каква теза, креирана од стране учесника ових догађаја,
садржи дозу субјективности и пристрасности. Зато је најбоље сетити се
13

Директива Врховне команде ВРС од 08. марта 1995. године за одсудну одбрану

271

Стаменко Новаковић: СТАРЈ. У ПРИПРЕМИ И ИЗВОЂЕЊУ БОРБИ

неких, бесмртних, порука непристрасних странаца, а надасве оних
порука Арчибалда Рајса.14 Оне стотину година (безуспешно) указују на
српске мане које народ и државу спутавају на путу просперитета.
Ратни злочини
Чувена пословица, „Лако је бити генерал после битке“, спорнима је
слабашно оправдање, а добронамернима охрабрење за разматрање
тешких тема. Питање ратних злочина и злочинаца је тешко, а судови их
третирају из свог угла и не могу сагледати све аспекте проблема. Исто
тако, утицај победника на креирање историје знатно је субјективније.
Знамо да се из та два правца сугерише како су Срби овај рат изгубили.
Зашто онда не бити „генерал после битке“ и не дати своје мишљење?
Ионако се у пословици тврди да је до њега лако доћи.
Рат је зло и у њему злочине чине не само злочинци него и појединци
који се таквима не сматрају. Не сме бити спорно да они одговарају.
Србима се суди и за командну одговорност која је преседан у
међународном праву. Треба прихватити чињенице: командовање је
процес који у себе укључује мноштво захтевних садржаја, а иза свакога
стоје старешине; Пропуштање било које мере, радње или поступка у
процесу, тумачи се као нечињење. То значи да и неспречавање злочина
и не кажњавање починилаца представља кривично дело надређеног због
нечињења. РС је морала, поред осталих, развити систем који би
обезбедио поштовање одредаба међународног ратног и хуманитарног
права, што се није у неким срединама на адекватан начин учињено.
Немоћ друштвене заједнице да се избори са проблемима ратних злочина
јесте проблем ако је он уветован дивљачким поступцима неких
паравојних снага које најчешће нису биле под јединственом командом
али су народу нанеле огромну штету. Надлежни државни органи морали
су правовремено чинити напоре да се елиминишу сви покушаји
паравојних снага. Када други преузме санкционисати, онда су жалопојке
контрапродуктивне.
Напуштање Оџака и дела Српског Сарајева
Истовремено, треба размотрити и неке активности из
имплементације Дејтонског споразума. Ради се о враћању територије
Оџака и делова Српског Сарајева у границе Федерације БиХ. Проблем је
у прихватљивости ризика који су настали оваквим решењима.
Политичко руководство није извршило квалитетну процену и
определило се за варијанту да убеди народ у потребу останка на својим
огњиштима. Народ је мислио да слобода нема цену, поготово након свега
што се десило.
„Неке ваше мане ће, ако их не отклоните, бити погубне по вашу нацију.“ Рајс,
Арчибалд, Чујте Срби, Последње писмо Србима, СИА „Злаја“, Београд 2005.
14
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Старешине су извршиле сопствену процену и закључиле да ризик
останка није прихватљив. На молбу цивилне власти, најближе јединице
ВРС ангажовале су све слободне капацитете и помогле правовременом
извлачењу народа и њихове покретне имовине из региона Оџака. У
Српском Сарајеву, политичко руководство је било убедљивије.
Кашњење у извлачењу и веома лоши временски услови допринели су
великој штети коју је, и овај пут, народ претрпео.
Гашење Војске Републике Српске
Борци ВРС чврсто су стајали на бранику отаџбине, не жалећи да у тој
борби дају и свој живот. Када је требало бранити ВРС, политичари нису
били спремни да жртвују ни сопствене позиције ни привилегије. ВРС је
угашена и формиране су Оружане снаге БиХ. Иако су старешине успеле,
у веома неповољним условима, очувати њено језгро и стабилизовати
сопствени део система одбране, политичари се одричу и од тога. Кидишу
на систем одбране Босне и Херцеговине, без обзира што то није у
интересу ни Срба, а ни Републике Српске.
ЗАКЉУЧАК
У сваком пројекту постоје планери, организатори и непосредни
извршиоци. Подразумева се постојање координатора, подршке и сл.
Срби нису започели рат, али су га прихватили. Значи да је пројектант
замисао морао прилагођавати ситуацији, да га импровизује. Суштину
пројекта, његово крајње стање (у овом случају циљ оружане борбе), није
довољно јасно одредио. Тиме су старешине стављене у позицију да
снаге, средства и напоре усмеравају у непознатом правцу. Уместо
пројектанта (политичког вођства), водили су јединице у борбу за
опстанак, одбрану свете српске земље, формирање сопстване државе и
сл. Користили су ону опцију која је више мотивисала људство. Ово је
мањи проблем иако тако не изгледа.
Већи проблем произилази из спорних активности политичког
вођства. Закаснило је са проглашењем ратног стања, а и тада само на
делу територије, што је било неприхватљиво. Мешало се у војне
операције снагама под сопственим утицајем. Благонаклоно се односило
према проблему шверца са непријатељем у којем су учествовала државна
предузећа попут „Центрекса“. Без потребе је донело Декларацију о
завршетку рата а завршетак није био на видику; Преурањено је
одређивало границе на делу територије без реалне процене. Није
обезбеђено уредно снабдевање ВРС свим средствима и борбеним
потребама. Има примера да се понашало на начин који је произвео
напуштање положаја.
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Систем одбране је веома сложен, захтеван и, у рату, најзначајнији
подсистем друштва. Садржи велики број основних, помоћних и
самосталних функција. Старешине су најодговорније за њихову
ефикасност, али им је потребна политичка подршка и помоћ државе у
обезбеђењу потребних услова и логистичке подршке. Често су добијали
компликације и опструкцију.
У припреми и извођењу борбених дејстава, старешине су извршавале
оне задатке од којих је зависио њихов исход. Тиме им је улога постајала
пресудна. Развијен је идеал у који се већина, потпуно или делимично,
уклапала. По њему, старешине су они који поседују харизму вође,
поштују војника, брину за људе, плене знањем, уливају поштовање,
шире оптимизам, зраче самопоуздањем, знају, стално уче и примењују
стечена знања у пракси... Красила су их висока морална начела, карактер,
интегритет, упорност у извршењу добијених задатка, храброст и
пожртвовање, мудрост, дисциплина и висок ниво професионализма.
Рационално су управљали ресурсима, умешно управљали ризицима,
били разумно захтевни, критични и самокритични. У најтежим
тренуцима били су спремни да, личним примером15, делују на
потчињене, али и да инсистирају на раду, реду и дисциплини.
Показивали су и неговали патриотизам и позитивна национална
осећања...
Огроман проценат старешина био је на висини задатака и њихов
допринос опстанку народа и настанку и одбрани РС је огроман. За то
нико није тражио ништа посебно. Незнатне грешке појединаца, или
погрешни појединци, нису имали капацитет да произведу одређени
маћехински однос државе према својој Војсци.
Шта имамо данас? Срби у БиХ су, уз велике жртве, опстали на
вековним огњиштима и нису они агресори на својој земљи. Већина је
успела да сачува вековна огњишта. Формирали су и одбранили (војно и
политички) Републику Српску. Постоји чврста основа за задовољство
Војске Републике Српске постигнутим ратним резултатима.
Унутрашње слабости, произведене у РС, а обилато подстрекаване
споља, довела су до тога да иза себе имамо рат кога се неки доста стиде,
неки би желели да се квалитетно уграде, а неки би да га што боље
уновче. Није одбрањена ВРС, а и онај део који је уграђен у Оружане
снаге БиХ под сталним је политичким притиском; Није развијена
култура сећања, непозвани, чак и дезертери и сарадници непријатеља
пишу историју, нема централног спомен обележја, а уравниловка и
Има (не проверених) података да је страдало много више старешина него што је
светски просек (око 8%).
15
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заборав чине своје, и имамо замрзнути конфликт у Босни и Херцеговини
кога могу у одређеном тренутку одмрзнути моћни и злонамерни, а
испаштаће невини и немоћни.
Шта и како даље? Ратна дешавања треба брзо и коректно
реконструисати и извући одговарајуће поуке. Могуће је, у оквиру
предвиђених средстава и пројеката, праведније решити социјалне,
историјске и друге проблеме и евидентне пропусте. Треба се борити за
одржив мир, који је по мери свих у БиХ и спречити поновно избијање
рата. Унутрашње слабости су иницијална каписла за урушавање
друштва. Њихов погубни утицај треба значајно умањити. За опстанак
народа нужно је смањити број и утицај непријатеља, а проширити и
стално јачати пријатељство и сарадњу. Треба се и борити. Не са собом
и својима и са аветима прошлости него за бољу будућност и просперитет
на просторима за које се толико много жртвовало.
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ЛИЧНИ ПРИМЈЕР СТАРЈЕШИНЕ
ПРЕДУСЛОВЛОВ УСПЈЕШНОГ ИЗВРШЕЊА
ЗАДАТАКА У ЗОНАМА ОДГОВОРНОСТИ
Проф. др Остоја Барашин, пуковник1
Абстракт: Рат, као друштвена појава и борбена дејства, као главни садржај рата, без
обзира на његов карактер и размјере, у своје средиште ставља човјека као његов почетак
и крај. Фактор човјек је одлучујући чинилац који детерминише ток борбених дејстава и
рата у цјелини. Човјек се у овом процесу појављује као учесник или као вођа-ратовођа.
Његов карактер, умијеће, харизма, брзина реаговања на изненадне промјене и изазове,
избор борбеног поступка, способност интегрисања људских и материјалних ресурса
пресудни су за вођење ратне јединице короз борбена дејства и представља кључни
фактор за крајњи исход битке.
Кључне ријечи: старјешина, командант, команда, командовање, лични примјер

РАТ КАО ДРУШТВЕНА ПОЈАВА У СОЦИЛОШКОМ ДИСКУРСУ
''Када ратујете, чак и ако побjеђујете, ако
то траје дуже вриjеме, ваше снаге ће ослабити,
а оштрица вашег напада биће отупљена; ако
изведете опсаду неког утврђеног града, то ће
вам исцрпети снагу. Ако вашу војску дуже време
држите на отвореном простору, остаћете без
довољне количине основних залиха.''
Сун Цу
Историја људског рода је препуна историје ратовања, а рат је
екстремно парадоксална активност. „Рат је историјска појава јер у својој
основној функцији оруђа политике појављује се тек са организованим
људским друштвима. Како пролази вријеме, мијења се и рат, како у
Доктор социолошких наука, докторирао на Универзитету у Бањој Луци, професор
на НУБЛ Бања Лука, пуковник
1
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погледу технике вођења, тако и у погледу испуњавања друштвенополитичких функција.''2 Јежи Вјатр даље тврди да рат ''као посебан облик
рјешавања политичких конфликата треба да нестане у будућности када
социјалистички систем оствари коначну побједу у свјетским
размјерама''. Свакако, ова тврдња се може посматрати само као
идеолошка флоскула времена социјализма, јер вријеме у коме живимо
показује управо супротне тенденције.
Многи конфликти на планети показују све већу противрјечност у
међународим односима које резултирају готово свакодневним оружаним
сукобима на неком дијелу планете. Свијет данас живи на ивици
глобалног рата. Интереси великих сила остварују се жртвовањем малих
и војно слабијих заједница. Рат као феномен историје људског рода,
генерисао је велики број, понекад, контрадикторних дефиниција, а многе
од њих су толико опште да нису ни дјелимично од помоћи у
разумијевању суштине рата. Постоји много различитих интерпретација
и дефиниција појма рат. По Клаузевицовом поимању3, рат је „акт силе
намераван да принуди противника да испуни нашу вољу“ и „наставак
политичког општења са мјешавином других средстава“, најцитиранија је
дефиниција рата у литератури. У Клаузевицевом приступу, значење рата
је разјашњено у контексту претпоставке да се разумије да он говори о
војним сукобима великих размјера између представника држава. Дакле,
Клаузевиц одређење рата темељи на постојању државе. Клузевицев
модел почива на претпоставци да рат започињу, превасходно, државе.
Посматрано у садашњем времену, то није нешто што се може просто
претпоставити, због све већег броја недржавних група које су постале
истакнути актер у савременом рату. Због тога је прикладнија
дефиниција, у овом смислу, да је рат организовано насиље иницирано од
стране политичких групација, једне против других. Потребно је, такође,
овај појам ближе одредити у односу на временску димензију, односно
одредити шта се подразумијева под појмом савремени рат. Иако је рат
добро познати феномен, стални пратилац судбине човјечанства током
читаве историје, евидентно је да не постоји једна општеприхваћена
дефиниција. „Рат је акт силе, да противника принудимо на потчињавање
нашој вољи“ и „рат је само продужење политике другим средствима“,
истиче Клаузевиц. Сем политичке, рат има још многе друге димензије, а
његова вјечита суштина, садржана је у дефиницијама Клаузевица. Ако
насиље није примјењено у политичке сврхе, онда то није рат. Проистиче
да је рат инструмент политике.
2
3

Јежи Вјатр, Социологија војске, ВИНЦ, Београд,1987. стр. 65
Карл фон Клаузевиц, О рату, Војно дело, Београд, 1951. стр. 499-521.
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Колико Клаузевица интересује функционални аспект рата,
социолошки поглед је усмјерен на спој разних аспеката друштвеног
конфликта истовремено на војној, правној, психолошкој и социјалној
равни. Дакле, оба гледишта третирају рат као друштвену појаву повезану
са другим аспектима друштвеног конфликта. Рат на просторима бивше
Југославије, управо потврђује да је Клаузевицово поимање рата
једнострано. Ратни сукоби, као пратилац распада бивше заједничке
државе, управо потврђују да рат није неминовно међудржавни сукоб, али
се мора имати у виду и чињеница да је он имао и одређену
интернационалну димензију када се у њега укључио НАТО
бомбардујући српске територије и војне циљеве као подршка
муслиманско-хрватским снагама у Босни и Херцеговини и албанској
страни на Косову и Метохији.
Постоје различита мишљења о томе када је стварно започео рат у
БиХ. Једно је сигурно, рат у Словенији и Хрватској имао је директан
утицај на стање у БиХ. Босна и Херцеговина је у бившој СФРЈ била
централна република, специфична у односу на остале по својој
националној структури. По попису из 1991. године од 4,4 милиона
становника, 43% су Муслимани, 32% Срби, 17,4 Хрвати и 7,6 остали.
Словенци и Хрвати су напустили СФРЈ са образложењем да не желе
суживот са Србима у Југославији. Исте тежње и ставови су се појавили
и код Мусимана и Хрвата у БиХ. Почели су митинзи и други облици
политичке активности Муслимана и Хрвата у правцу припремања
народа БиХ на сецесију. То је неизбјежно створило додатну дозу страха
у српском народу у БиХ, јер се логично постављало питање какава ће
судбина српског народа у БиХ бити са онима који не желе да живе са
Србима у Југославији, коју су често звали и „Србославијом.
У децембру 1991. године, муслиманско-хрватски дио руководства
БиХ је затражио од Европске заједнице дипломатско признање
независности БиХ, занемарујући неслагање српскиих представника са
том иницијативом. Арбитражна комисија Европске комисије, под
руководством Роберта Бадинтера, 15. јануара 1992. године, предложила
је Вијећу Европе да се у БиХ одржи референдум о питању независности,
што је и учињено 29. фебруара и 1. марта. На референдум су изашли
Муслимани и Хрвати, Срби на њему нису учествовали, а то је значило
да овај референдум није имао легитимитет нити правно дејство.
Укључивањем обје равни посматрања рата, Јежи Вјатр истиче да је
''рат посебан облик друштвеног конфликта између политичких
друштава, потчињен је политичким циљевима зараћених страна и
представља наставак њихове дотадашње политике.'' У даљој анализи
Јижи потенцира карактеристичност друштвеног конфликта који је
заснован на мање или више трајној и организованој употреби средстава
насиља на правној, психолошкој и социолошкој равни.
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Људска бића имају капацитет за спровођење насиља, али су, такође,
способна за свестрану сарадњу. У сваком смислу, рат је веома јасно
усмјерен на акте непријатељстава, прије него поступке сарадње,
поступке принуде прије него поступке договора, деструктивност прије
него креативност. Рат је, истовремено, високо организован и високо
организујући феномен који је допринио ствaрању државе, али, са друге
стране, држава је и највећи творац ратa.
Рат је, по свом правом значењу, борба. У рату се непријатељске
стране међусобно боре, при чему интензитет борбе не мора да буде
крајњи, јер је човјечанство упознало и сурове ратове у којима су
почињени геноциди (нпр. Други свјетски рат), али и ратове у којима
скоро да и није било насиља (нпр. Англо-шведски рат 1810–1812).
Сигурно је да модерно ратовање, осим оружане боре, подразумијева и
борбу без оружја, у којој су главна средства информационокомуникационе технологије и медији. Ипак, жестина рата, као облика
друштвеног сукоба, испољава се у оружаној борби двају или више
супротстављених страна.
КОМАНДОВАЊЕ У ВРС КАО ПРОЦЕС
Командовање је ствар
интелигенције, поштења, хуманости,
храбрости и строгости.
Сун Цу
Постоји мишљење да има онолико дефиниција командовања колико
има људи који су се бавили овим проблемом, а свака дефиниција
командовања има више битних елемената. Прво, командовање постоји
уколико постоје потчињени, тј. људи који слиједе претпостављеног.
Својом спремношћу да га прихвате, припадници ратне јединице дају
легитимитет старјешини јединице, односно, чине процес командовања
могућим. Друго, командовање подразумијева расподјелу моћи између
старјешине (претпостављеног) и припадника борбене јединице. Мада
стрјешина има ауторитет издавања наређења у вези са задацима борбене
јединице, утицај команди на припаднике јединице је различит. Треће,
поред легитимне моћи издавања наређења, старјешина може и на друге
начине остварити утицај на потчињене (на примјер, личним примјером).
ВРС је по основној типологији била народна војска. То је битно
утицало на стратегијски план њене употребе. Такође, на стратегијски
план дејства утицао је и карактер рата у БиХ. Био је то, дакле, грађански
рат у коме су била сукобљена сва три њена народа међусобно.
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Муслимани су сматрали да БиХ треба да буде унитарна држава, коју су
сматрали својом територијом и за њу су ратовали. Хрвати су од самог
почетка сукоба прижељкивали уједињење са Хрватском и у томе су
имали отворену подршку руководства у Загребу. Срби су се изјаснили да
желе заједнички живот у Југославији, а када то није прихваћено, напори
српског народа сведени су на очување своје самобитности као
конститутивног народа БиХ, али у редефинисаној БиХ, а не унитарној.
Зато су се залагали за разграничење са остала два конституивна народа
и то је био услов да не дође до рата.
На основу наведеног може се истаћи „Командовање је процесна
функција руковођења чији је садржај додјела задатака актима
командовања (наређења, наредбе, заповјести, директиве, инструкције).
Актима командовања се саопштава командантова одлука и активира
процес извршења постављеног задатка. Систем руковођења и
командовања у оружаним снагама чини његова структура и
функционисање, односно динамика те структуре''4
При формирању Војске Републике Српске, јасно је изражено
опредјељење да она представља систем који на функционалан начин
обезбjеђује да Војска испуни своју примарну мисију, односно да на себе
преузме законом предвиђене обавезе у одбрани српског народа од
непријатељског окружења. Тако је регулисано да се ВРС ствара од
појединаца и јединица који задовољавају услове да постану дио
оружаних снага, а јединице које уђу у састав ВРС укључују се у систем
са јасним правима и обавезама, а преформирањем се уређује њена
структура у складу са опредјељењима и потребама одбране и прописане
структуре чиме се обезбедјује јединство командовања, односано са чиме
се ВРС профилише као државна институција.
Начин организовања, тип организације, правила командовања и
правила која регулишу употребу војске представљају основ за
разумијевање акција Војске и улогу њених учесника. Метод рада,
односно метод доношења одговарајућих одлука, контрола, демократска
цивилна контрола оружаних снага и инспекција су битни елементи да се
утврди како и ко је радио у оружаним снагама.
Успјешност функционисања командовања у систему одбране било је
заснивано на добро одабраним принципима на којима је почивало
командовање, а то су: једностарјешинство, субординација, јединство,
непрекидност, еластичност, оперативност, ефикасност и тајност.
Успјешност командовања заснивало се на придржавању принципа (у
4

1983.
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технолошком смислу) који треба да обезбиједе да се добре одлуке
команданата претворе у успјешне активности.
Уопштено посматрано, командовање се бави људима, а основни
задатак му је да оспособи људство да заједнички дјелује, да своје снаге
учине дјелотворним, а слабости сведу на минимум. Борбена јединица је
сложена организација и зато командовање има одлучујућу улогу,
посебно у погледу интегрисаног и функционалног повезивања људског
и материјално-техничког фактора. Борбеном јединицом се се може
успјешно командовати ако је она у структуралном смислу здрава, а то
значи да је ефикасна на краткорочном и дугорочном нивоу. Успјех
командовања утемељен је на функционалној организацији борбене
јединице, на адекватној процјени ситуације, како сопствених
могућности, тако и противника. Посебан фактор успјеха заснован је и на
праћењу ситуације и правовременом реаговању на промјене и доношењу
адекватних корективних одлука. И на крају, важно је истаћи да
командовање мора тежити интегрисању, да изгради климу и систем који
ће мотивисати сваког припадника јединице да заједнички раде и да нико
није незамјенљив што, дугорочно, обезбјеђује ефикасност у борби и
поузданост борбене употребе јединице.
ЛИЧНИ ПРИМЈЕР-ВАЖАН МОТИВАЦИОНИ ФАКТОР
''Оружана борба се сматра корисном, али
опасном. Исплати се онима који су умјешни, а
опасна онима који су неискусни. Прави стратег
не троши своје снаге, већ снаге противника''
Сун Цу
Старијешине, било које војске у свијету, раде исти посао, али га не
раде на исти начин и то је, заправо, кључна чињеница при
диференцијацији на успјешне или неуспјешне старјешине. Без обзира
што сви они раде на бази одређених правила и принципа ипак није
могуће, а није ни пожељно искључити личне квалитете и инвентивност.
Полазећи од поменуте чињенице, овај дио рада ће управо бити посвећен
личним димензијама старјешинског позива. У циљу успјешног
функционисања оружаних снага и њених унутрашњих структура, како у
миру, тако и у рату намеће потребу постојања групе људи који су
професионално посвећени војној служби. У том смислу, они стичу
неопходне професионалне квалификације и трајно су професионално
опредјељени за тај рад. Та група се разликује од других професионалних
група у друштву.
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Социолошки посматрано, могуће је закључити да професионална
војна лица представљају посебну друштвену групу са одређеним
особинама унутрашње солидарности и спремности на пожртвованост у
одбрани човјека и општеприхваћених вриједности. Та спремност на
личну жртву је знатно израженија од било ког припадника других
друштвених група. Та жртва се сматра чак и чашћу, што, на одређен
начин, доприноси и својеврсној елитизацији старјешинског кадра. Војна
дисциплина даје старјешини посебан положај у поређењу са позицијом
претпостављених у цивилним институцијама. Поред тога, периодично, а
посебно у ратним околностима, бива у позицији претпостављеног и
лицима са различитим цивилним овлашћењима и квалификацијама, што
потврђује посебност и значај улоге која му је повјерена и о њеној
предности у поређењу са цивилним професионалним положајима.
„Аналогно процесима у свим савременим оружаним снагама, долази
до еволуције друштвене улоге официра у правцу пораста организационоспецијалистичких функција у односу на борбене функције. Некадашња
„херојска“ концепција официра као команданта који је са сабљом у руци
водио војнике у напад спада у историју, иако у условима савременог рата
није нестао и неће нестати елеменат личног ангажовања у борби, личног
примата јунаштва и чврстине5. То је, наиме, и надаље важан аспект
друштвене улоге официра. Поред те традиционалне улоге, у све већој
мјери јача улога официра као организатора компликоване организације
као њеног руководиоца и специјалисте''6
Негдје сам прочитао да су институције сјенке првог човјека, и чини
ми се, да се наведена изрека може најбоље примијенити и на војне
јединице. Многи познати и успјешни команданти постали су генијални
захваљујући сопственом инстинкту, храбрости, енергији и упорности,
али и бројним околностима које им, најчешће, нису биле наклоњене,
него су им отежавале остваривање замисли, што њихов успјех чини још
величанственијим и блиставијим. Величина старјешине јединице и лежи
у чињеници да побиједи сам себе и да се не заустави пред првом
препреком. Препреке се морају савлађивати, заобилазити ако нема
других рјешења. То су великани ратоводства знали и захваљујући томе,
5 У току грађанског рата у БиХ погинуло је 17.437 припадника ВРС, од чега је 12%
старјешина. Ако се упореди са неким свјетским просјеком, гдје се проценат погибије
старјешина креће између 7-8%, видљив је посебно пожртвован ангажман старјешинског
кадра у ВРС. Ову констатацију потврђује и чињеница да је у протеклом рату, погинуло
29 команданата бригаде.
6 Јежи Вјатр, Социологија војске, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1987.
стр. 367
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уписани су златним словима у уџбенике свјетске ратне историје и војних
наука. Њихова искуства и стратегије изучавају се на високим војним
школама свијета. Старјешина је централна фигура, односно личност у
командовању. Он је, заједно са својим тимом, најважнији фактор од којег
зависи успјешност извршења борбеног задатка. Старјешина јединице
мора знати да је успјех у извршењу борбеног задатка заслуга свих
припадника јединице, али, у случају да се у јединици појаве проблеми и
изостане повољан резултат у извршењу борбеног задатка, одговорност
за такво стање припада само одговорном старјешини и његовом тиму.
Старјешине ВРС су, готово свакодневно, били суочени са низом
проблема који су били отежавајући фактори у рјешавању основних
задака које су добијале њихове ратне јединице. У таквим условима,
старјешина јединице је морао рјешавати задатке врло високог нивоа
сложености, а за успјех би било потребно да у њему буде најмање четири
човјека: „човјек који размишља“, „човјек који дјела“, „човјек народа“,
„фронтмен“. Та четири темперамента је врло тешко или готово немогуће
наћи у једном човјеку. Али, да би се успјешно управљало ратном
јединицом у сложеним условима, потребно је имати више од једног
стила, а избор стила или стилова лимитирају услови у којима се
извршава борбени задатак. Зато смо често имали ситуацију да поједине
старјешине јединица врло успјешно воде своје јединице кроз све изазове
и извршавају борбени задатак, док у другим јединицама које дјелују у
истој зони борбених дејстава са истим условима, немају успјеха. То
значи да је, у таквим условима, до изражаја дошла управо та лична
димензија стрјешине који је у себи имао поменута „четири човјека“ или
бар највећи број њих.
Све старјешине су, кроз школовање и оспособљавање у ЈНА, много
тога научили, научили шта треба радити у одређеним условима, али и да
се не може све урадили на исти начин и то је оно што је старјешине
чинило различитим. То је она димензија „умијећа ратовања“ која је је
производ личног приступа, инвентивности и адекватног избора
одређених борбених поступака који су одговарали датим околностима.
Старјешина је морао, често, да би покренуо јединицу, бити на челу као
најистуренији војник у борбеном распореду, често бити онај који ће
испалити први метак, али и често је морао бити последњи у борбеном
распореду ако је јединица била принуђена да се повуче на друге
положаје ради консолидације. Морао је бити брз у доношењу одлуке,
још бржи у промјени исте ако то борбена ситуација налаже, али и
врхунски мотиватор да мотивише људе на истрајност у извршењу
постављеног задатка. Следећи такву праксу, Војска Републике Српске у
одбрамбено-отаџбинском рату изгубила је 29 команданата бригада, зато
нам је проценат погинулих старјешина знатно већи од свјетског
просјека, ако је уопште умјесно о томе полемисати. Због тога је, често, у
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критичким ситуацијама лични примјер старјешине био пресудан у
извршењу борбеног задака и очувању борбене спремности јединице и у
најсложенијим условима да се заштити српски народ.
Одлуке које старјешна јединице доноси су одлуке људског бића који
може погријешити. Чак и најбоља одлука у датим околностима може
постати лоша, а најефективнија одлука може на крају бити
неупотребљива. Одлука је ствар процјене и често је избор између
алтернатива, а ријетко је избор између исправог и погрешног. У
најбољем случају, то је избор између „скоро исправног“ и „вјероватно
погрешног“. Од овог избора зависи исход задатка, али и оно што је
најважније, јесмо ли сачували људе, као кључни ресурс формације којом
командујемо. Да би се обезбједио успјех у извршавању борбених
задатака, неопходни су и вођство и командовање. Тачније, континуиран
успјех једне борбене јединице и унапређење квалитета постиже се
смјењи-вањем и допуњавањем ова два процеса. Добар вођа не мора да
посједује командантске вјештине. То могу да посједују његови
сарадници. Али, успјешан старјешина, треба да умије да води људе.
Посједовање харизме код старјешине је веома значајан адут у
успјешном командовању, а зависи од његових личних квалитета,
особина његове личности, ситуације у којој дјелује итд. Да би имао
харизму, старјешина мора имати заједнички интерес са припадницима
своје јединице, висок степен повјерења у своје борце, да им се допада, да
има способност да утиче на њих, да има имиџ компетентности и
сигурности у своје одлуке, стручну оспособљеност, успјешност у
командовању. Да би могао успјешно да води борце своје јединице,
старјешина мора да посједује одговарајућу моћ. Извори моћи су
различити и зависе од самих личности и њихове улоге у јединици:
 легитимна моћ - заснована на ауторитету и хијерархији саме
функције,
 моћ награђивања - наградити пожељно понашање у виду,
напредовања, награда, одликовања и сл.
 принудна моћ - утицај путем прописаних казни,
 референтна моћ - утицај на припаднике јединице личним
примјером,
 експертска моћ - заснована на стручном знању старјешине.
Лични пример, морални и стручни ауторитет могу развити
неопходну енергију код припадника јединице и створити повољну климу
за ефикасно дјеловање у извршавању постављених задатака.
Некад се мислило да је харизма нешто са чиме се човјек рађа, тј. или
је имаш или немаш. Данас се, ипак, зна да је то могуће и научити. У том
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смислу, потребно је научити остављати утисак јаке, (само)поуздане и
динамичне личности. Обраћати се људима директно, гледати их у очи,
заузети став тијела који сугерише сигурност у себе. Такође, битно је
развити своје комуникацијске вјештине, научити говорити јасно,
организовано и без непотребног фразирања. Потчињенима стално
преносити висока очекивања успјеха и повјерење у њихову способност
да ће та очекивања испунити. Оно је што је посебно значајно, да је
одговоран, савјестан и реалан и да санагом своје личности вуче јединице
напријед у успјешно извршавање постављених задатака
ЗАКЉУЧАК
Старјешине са харизмом су људи који имају способност изузетног
утицаја на оне којима командују. Од осталих се разликују по битним
особинама, као што су високо самопоуздање, тј. имају потпуно
повјерење у своје процјене и способности и имају јасан циљ којег треба
да остваре. Такве старјешине су у стању да на увјерљив начин објаснити
потчињеним циљ и задатке тако да свима буде јасно и да сви изразе
спремност да се исти и постигну. Таква артикулација показује да
разумију потребе и могућност своје јединице и да стога дјелују као
мотивациони фактор. Харизматички старјешина је изузетно посвећен
циљу и спреман је изложити се великом властитом ризику, уложити
огроман напор и енергију и жртвовати се за извршење задатка. На тај
начин се постиже повећање самопоштовање и самопоуздање код свих
припадника јединице. У сљедећем кораку, својим ријечима и дјелима
поставља нове вриједности и својим примјером подстиче да га
потчињени слиједе. И на крају, харизматички старјешина се жртвује и
понаша на неуобичајени начин и тако исказује храброст и своје
вјеровање у успјех и ту вјеру, на одговарајући начин, преноси и на
потчињене. Морам истаћи да се у протеклом отаџбинском рату велики
број старјешина управо на овај начин и односио према задатку. Високо
су цијенили вриједности за које се требало борити и то је кључни фактор
мотивације. Суочавали су се са многим проблемима како унутар својих
јединица, тако и са окружењем које често није било опредјељено ка
истом циљу.
И овај рат је показао дубоку укоријењеност патриотизма и
националне свијести код припадника Српске војске, посебно код
старјешинског кадра, али и несклад са политиком. Било је доста
примјера овог несклада у зонама борбених дејстава, али и неадекватног
односа према старјешинској популацији након завршетка рата. Када се
рат заврши, врло брзо припадници Војске постају терет друштву и
стављају се на маргине друштвене стварности. Потребни су велики
напори да се остваре минимални кораци у очувању достојанства бораца,
ратних војних инвалида и породица погинулих бораца.
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ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ГРАЂАНСКОМ
РАТУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Проф. др Драган Радишић, пуковник1
Апстракт: Кроз рад на задату тему, жели се доказати на основу бројних извора и
показатеља, односно релевантних чињеница, да је на простору бивше БиХ вођен
грађански рат , по својој суштини и садржају као међунационални (етнички) и верски
сукоб. Покушаји да се типичан грађански рат на простору бивше СФРЈ и БиХ
карактерише као агресија су потпуно депласирани, лажни и производ су пропаганде и
медијских манипулација које немају своје упориште у релевантним и научним
чињеницама, што ће се следом догађаја и показати.
Трагичне међунационалне сукобе са верским примесама није могуће проматрати као
спољњу агресију, нарочито не од стране Републике Србије јер за то не постоји ни
минимум оправданости, већ је то плод унапред утврђеног сценарија и тежње да се сва
кривица за ратна дешавања ставе на плећа Српског народа и изврши његова сатанизација,
а све са крајњим циљем остваривања добити ратних штета и репарација што су
потврдиле и неоправдане и недоказане тужбе БиХ против Републике Србије.
Кључне речи: грађански рат, ВРС, агресија, БиХ, Република Српска, Србија

„... Ал тирјанству стати ногом заврат,
Довести га к познанију права,
То је људска дужност најсветија...“
Његош
УВОД
Према мишљењу бројних политичких и војних аналитичара,
историчара и добрих познавалаца прилика у бившој СФРЈ, њено
разбијање започело је још давне 1974. године доношењем тадашњег
Устава, који је омогућио разградњу јединственог економског простора и
Др Драган Радишић, Факултет за безбједност и заштиту, Бањалука; магистар
политичких наука и доктор наука одбране, безбедности и заштите, пуковник ВРС
1
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снажан антагонизам и потпуна супротстављеност републичких и
федералних интереса.
У последњој фази постојања Југославије, у процесу њеног разарања
(1991 – 1995) било је укључено чак неколико тајних организација. Сви
тзв. међународни посредници у југословенској кризи били су чланови
једне, а понекад свих трију тајних организација. На истом послу нашла
се и католичка организација „Opus Dei“.2
Наступили су као савршено увежбан тим, са чврстим опредјељењем
да се разори Југославија, уз највиши степен непријатељства према
целокупном српском народу, а мисли се на (Sajrus Vensa, Lord Ovena,
Holbruka , Stoltenberga, Sadato Ogatu итд...итд.).
Ватикан је захтевао издвајање из Југославије католичких делова,
односно разарање земље, у којој је деценијама видео главну препреку
својим прозелитским циљевима. Сценарији у вези са ратом на
просторима бивше Југославије објављивани су још 1977. године у
командно-штабним школама земаља НАТО алијансе и њујоршким
игрицама за децу, а планови о регионализацији разрађивани су
деценијама раније.“3Практично или боље рећи конкретно разбијање
Југославије започело је насилном сецесијом (одвајањем) Словеније
08.10.1991. и Хрватске 15.10.1991. године када су ове бивше републике
у саставу СФРЈ прогласиле самосталност (независност).
Својевремено је наш једини нобеловац Иво Андрић сагледао какву
политику и понашање имају балкански народи кроз историју истакавши:
„Понекад се човек пита, да није дух већине балканских народа отрован
и да можда никад више неће им моћи ништа друго до једно: да спречи
насиље или да га чини“. Последице овакве погубне политике, добро су
познате... стална сукобљавања, ратови, страдања, рушења, економска
заосталост и бројне друге негативне последице.
РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ И СУДБИНА ЈНА
Распад Савеза комуниста Југославије (СКЈ) десио се на 14.
ванредном конгресу СКЈ, у Београду од 20-23 јануара 1990. године, када
су словеначки и хрватски комунисти самоиницијативно напустили
Конгрес. Будући да је СКЈ била водећа идејно-политичка снага и
кохезиони фактор у друштву, лако је било закључити куда све то води ...
што се веома брзо и потврдило. Југословенска криза је за кратко време
интернационализована и 07.09.1991. године у Хагу је усвојена
2
3
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Декларација о Југославији и покренута арбитражна процедура о
позицијама њених република.
Југословенска народна армија (ЈНА) као заједничка – савезна
оружана сила, брзо је постала мета националистичких паравојски у
Словенији, Хрватској а потом и у БиХ. Да би се распад Југославије
убрзао највише су допринели, Немачка и Ватикан. Први оружани
инциденти у БиХ избили су крајем 1991. године, између ЈНА и грађана
хрватског села Равно, код Требиња, а затим почетком 1992. године
Хрватске снаге заузимају Купрес, Б. Брод, Б. Шамац итд. Већ на почетку
фебруара 1992. године Алија Изетбеговић4 у Дому милиције у Сарајеву
изјављује: „Долази рат, ми га не можемо избећи, морамо предузети све
да заштитимо наш народ (мислећи искључиво на Муслимане; иако је био
председавајући Председништва БиХ), морамо се војно организовати...“5.
Председник Савезне владе Анте Марковић покушао је 90-их година
прошлога века провести политичке и економске реформе, у оквиру којих
је увео и конвертибилни динар. Овим је учињена велика превара
држављана Југославије јер су девизне резерве са 16 милијарди USA $
сведене на 2,5 милијарде $. Држава Југославија је тиме доведена на руб
банкрота јер су се девизне резерве целе земље које су износиле око 13
милијарди долара прелиле у Словенију и Хрватску6. У таквим
околностима повећава се корупција и сви облици криминала, а тиме и
енормно „бјежања“ капитала из централних савезних фондова у касе
западних република или иностранство. Спољњи дуг са 14. милијарди
долара 1981. године попео се деведесетих на 20 милијарди, а талас
незапослености и „одлив мозгова“ у свет попримио је забрињавајуће
размере7. Признавањем независности БиХ (06. 04. 1992.) под притиском
Немачке и САД отворен је пут у грађански рат јер је један конститутивни
народ избачен из политичког живота. У складу са ставовима
муслиманскг руководства отпочели су напади на издвојене јединице и
команде ЈНА и заузимање војних објеката и складишта широм БиХ, што
показује да муслиманско – хрватска коалиција иде путем Словеније и
Хрватске8 у насилно отцепљење од заједничке државе СФРЈ.
Предсједавајући Предсједништва БиХ и предсједник СДА, више пута је
изјављивао: „Спреман сам да жртвује мир за суверену БиХ“
5 Hadžiosmanović, Ismet, Bošnjačko-hrvatski politički obračun, Mostar, izdavač autor,
2006. стр. 29
6 Исто, стр. 17
7 Смиља Аврамов, Београд, Војно дело 4-5/96
8 Фрањо Туђман; 24/5 1992. године у Загребу изјављује: „Рата не би било да га
Хрватска није желела. Али ми смо процјенили да само ратом можемо изборити
самосталност Хрватске. Због тога смо ми водили политику преговора, а из тих преговора
4

289

Драган Радишић: ВОЈСКА РЕП. СРПСКЕ У ГРАЂАНСКОМ РАТУ У БИХ

Убрзо након вишестраначких избора у БиХ, ствара се тзв.
„непринципијелна коалиција“ СДА-ХДЗ, везују се међусобно заставе,
отпочињу претње Србима а убрзо после тога и прегласавања у
Скупштини. Српско руководство је небројено пута указивало на
штетност и погубност таквих поступака и такве политике. Нажалост,
таква кратковида и мржњом заслепљена политика „прегласавања“,
„мајоризације“ и једностраног одлучивања без представника српског
народа неминовно је водила у нове сукобе и грађански рат.
У таквој безнадежној ситуацији српско политичко водство било је
принуђено формирати властите институције (Народну скупштину,
Владу, Министарства, ВРС и др.) како би заштитили интересе властитог
народа, који ничим није изазвао такву ситуацију.
Поред огорчених борби на политичком плану у заштити властитих
интереса, српски народ је био суочен са отвореним претњама и
нападањима на терену а пре свега у пограничним пределима с
Хрватском. Охрабрени потезима ЗНГ и ХОС-а и муслимански
екстремисти „дижу главу“ и подстичу међунационалне сукобе, нарочито
у срединама где су већински народ.
Србима није ништа преостало него да се самоорганизују и спрече
насртаје на српска села и нејач у њима. Подижу се барикаде на путевима
који изводе у и из села и обезбеђују сеоским стражама. Напетост је
постајала све већа, а инциденти са првим жртвама све чешћи. Оваква
ситуација је постајала уобичајена, након одласка ЈНА ( 20.05.1992.) у
Савезну Републику Југославију. ЈНА је била званична и заједничка
оружана сила свих народа на простору Југославије па и БиХ, међутим,
једини који су у њу веровали били су Срби. У периоду потпуне парализе
државе, ЈНА је настојала задржати неутралан став, спрам сва три народа
и раздвојити њихове евентуалне сукобе – у чему је то треба признати,
одиграла значајну улогу „у раздвајању зараћених страна“, чиме су,
засигурно избегнуте још веће жртве на свим странама.
После изненађујуће одлуке Председништва СФРЈ о повлачењу ЈНА
из БиХ (08. маја 1992. године) да се преостали делови ЈНА повуку са
простора БиХ до 19. маја исте године, иако је раније било договорено да
остану за наредних пет година, односно до 1997. године и да штите
једнако три конститутивна народа, до коначног политичког договора.
Грађански рат у Југославији имао је карактеристику сецесије, тј.
одвајања њених делова од заједничке државе ради промене
територијалног статуса република, што га издваја од већине ранијих
смо формирали своје оружане јединице“ (Павловић, Поповић Сецесија у режији великих
сила, Институт за политичке студије, Београд, 1996, стр. 101).
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грађанских ратова чија је основа била промена друштвено-економског
система, или политичке гарнитуре на власти. Сарајевски професор Нијаз
Дураковић истиче да су националне странке, без обзира на спорадичне
узајамне оптужбе око метода агитације и бојазни од сукоба направиле
политички савез Муслимана и Хрвата и прећутно договориле савез
против Срба који се по политичким циљевима разликовао, али основна
нит која их је повезивала и стварала идилу толеранције била је
антикомунизам, односно жеља да скину комунисти са власти и
успостави своју9.
Српско руководство нашло се пред новим историјским изазовом. На
основу Одлуке Народне скупштине од 12.05.1992. године, а у складу са
Уставом, отпочело је формирање Војске Републике Српске као последње
оружане силе на простору СФРЈ и БиХ, јер су Муслимани и Хрвати већ
имли добро организоване војне и паравојне формације. ВРС, формирана
је само са једним циљем, а то је да одбрани оно што су народ и политичко
руководство створили, другим речима да одбрани српски народ на
вековним огњиштима и српске територије (по катастру Срби су били
власници 66% територије БиХ). По речима генерала Миловановића,
организацијско –формацијска структура ВРС, одговарала је савременој
војној организацији у свету, прилагођена материјалним условима
Републике Српске, понашању непријатеља (узвраћати на изазове) и
захтевима територије. Замишљена је, а таква је и била – чисто
одбрамбена војска, намењена за одбрану већ заокружених српских
територија. Дана 21. маја 1992. године, издат је проглас за општу
мобилизацију борбено способног становништва и материјалних добара
Републике Српске. Пошто је општа мобилизација завршена у року од
месец дана, сматра се да је Војска Републике Српске била у потпуности
формирана 23. jуна 1992. г., истиче генерал Манојло Миловановић10.
РАЗЛИЧИТА СХВАТАЊА РАТА У БИХ
Један догађај, засигурно, оставиће снажан печат на прилике у
пријашњој БиХ, а то је 04.04.1992. године када је Председништво БиХ
(српски чланови Биљана Плавшић и Никола Кољевић били против и
прегласани...) донело проглас о мобилизацији Територијалне одбране
(ТО), резервног састава милиције и цивилне заштите у свим општинама
и граду Сарајево. Како сматра мр Момчило Крајишник11, „Непосредни
Duraković, Nijaz, Prokletstvo Muslimana, Sarajevo, 1993.
Манојло Миловановић; Истине и заблуде рату у БиХ 1992-1995
11 Јелена Гускова; Историја југословенске кризе 1990-2000. год. књига 1. стр. 337. и
9

10

338.
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повод за рат било је то што су Муслимани у тадашњем Председништву
у коалицији са Хрватима прогласили мобилизацију. Осим тога, без
обзира на наше упозорење, они су усвојили „Меморандум“ и нека
документа у којима су се определили за самосталну Босну. Тиме су грубо
нарушили постојећи Устав. То надгласавање (прегласавање),
проглашавање независности и наметање вољеједном народу било је
други повод. Трећи повод састојао се у томе, што је у то време све
иницијативе муслиманског руководства дириговао амбасадор САД
Ворен Цимерман. Ја морам да кажем (М. Крајишник), да сам тога дана,
када је запаљен фитиљ мобилизације телефонирао господину Алији
Изетбеговићу и рекао: „Молим те без одлагања обустави мобилизацију,
пошто је то мобилизација за Хрвате и Муслимане. То је мобилизација
усмерена против Срба па ће према томе довести до рата.“ Он ми је
одговорио да му је наводно, жао али да ништа не може да уради. Имао
сам осећај да се он на неки начин налази под притиском и екстремиста и
тадашњег дела Председништва у коме су били господа Стјепан Кљујић,
Ејуп Ганић, и други. Осим тога мислим (закључује Крајишник) да су
Муслимани, одлучивши се за рат, преценили своје могућности, а
потценили Србе, мислећи да ће Запад да им одмах створи државу:“
У вези са проглашењем мобилизације, од стране муслиманско –
хрватске коалиције у Председништву БиХ, сећа се и др Радован
Караџић12 како је истог дана телефонирао Изетбеговићу: „Је ли тачно да
си прогласио општу мобилизацију ?“
Изетбеговић: „Па, нешто у том смислу сам рекао“.
Караџић: „Мораш да откажеш! Ти добро знаш да се Срби неће
одазвати. Доћи ће само Муслимани и Хрвати. Рат нико неће моћи да
спречи. То је катастрофа. Откажи мобилизацију, чини што знаш !
Изетбеговић: „Сада не могу више ништа да учиним“ - лажно се вајкао
Изетбеговић.
Разум и апели за мир морали су устукнути пред бруталном силом, а
четврти април остаће својеврсни муслимански пуч у Сарајеву, када ће уз
мобилизацију паралелно отпочети и војне акције. Несумњиво је
утврђено да је БиХ као чланица СФРЈ још за постојања ЈНА као легалне
оружане силе уз помоћ „крњег Председништва“ - представници Хрвата
и Муслимана, организовали су паравојске (Патриотска лига13, Зелене
Исто, стр. 336.
Чињеница је да Армија Р БиХ почива на политичким темељима који постоје у
континуитету „Патриотске лиге“ из периода илегалног деловања, па све до данас, пише
Фикрет Муслимвић, у својој књизи Одбрана Републике, стр. 210.
12
13
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беретке, ЗНГ, ХОС), илегално их наоружавали а касније и отворено
употребили у рушењу постојећег уставног поретка земље.
Током тих драматичних мартовских дана, одржавања муслиманског
референдума о независности, погибије српског свата Николе Гардовића
01. марта, фамозне мобилизације и запоседања најзначајнијих објеката у
граду Сарајево од стране Зелених беретки и паравојних полицијских
јединица и Патриотске лиге, вођа Срба у БиХ др Радован Караџић је још
увек веровао да се рат може избећи и упорно давао предност
дипломатији и преговорима, одвраћајући људе од оружја, што потврђује
његова чувена реченица14: „Чак смо рекли да, ако Срби буду нападнути,
три четири сата не смију ни да се бране ... Нек се јасно види ко је почео
овај грађански рат. Ко почне овај грађански рат, свесно и намерно, на
њега ће пасти велика одговорност.“
На жалост, време је показало да одговорност за рат није пала на онога
ко га је свесно започео и наметнуо српском народу, који га је силом
прилика морао прихватити.
У контексту ових чињеница, интересантно је пренети виђење
Боривоја Сендића15: Као што у Библији стоји: „има време рата и има
време мира“, ово је, сада смо у то сигурни, време рата. Ми Срби у БиХ,
стварно можемо мирне савести рећи да смо на рат натерани. Предлагали
смо Алији Изетбеговићу мању Југославију, у којој би наши Муслимани
имали иста права и уз то половину свих утицајних места у савезној
држави. Није хтео. Доскора, предлагали смо му поделу на кантоне па
нека свако живи свој живот како воли. Одбио је. Хтео је рат и жеља му
се остварила. Имамо рат. Сада нема куда него борити се, и борити се за
дословно своју груду и своју кућу. Ниједан се Србин неће поунијатити и
поазијатити. Борићемо се оружјем, ноктима и зубима. Борићемо се до
задњег човјека.“
И, заиста, након објављивања Београдске иницијативе по којој би
Босна и Херцеговина остала у Југославији са Србијом и Црном Гором а
највероватније и Македонијом, а први председник такве Југославије био
би Алија Изетбеговић, потом „прихватање„ а потом одустајање од
Кутиљеровог плана о кантонизацији БиХ, све више је указивало да БиХ
срља у пожар грађанског рата. С тим у вези, др Биљана Плавшић16 каже:
„ Растали смо се са исправним убеђењем да Алија неће мирна решења и
да он води политику сукобљавања, њему рат треба“.
Миливоје Иванишевић; Поход на Србе у БиХ 1992-1995 стр. 177.
Боривоје Сендић; „Од црвеног барјака до двоглавог орла стр. 212, (Министар
пољопривреде и шумарства у Влади Републике Српске).
16 Биљана Плавшић; „Сведочим“ стр. 84.
14
15
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Поготово је то било потребно нацији која је тек настала, која нема
своју историју, своје буне, своје ослободилачке ратове, своје хероје,
своје националне празнике. Алија је хтео да све оно што се у српској
историји десило у задњем миленијуму, постигне у неколико година.
Другим речима преко речника биолога, желео је и форсира „убрзану
еволуцију“ ...Убрзана еволуција је лабораторијски експеримент који није
дао очекиване резултате. Време је један од одлучујућих фактора
нормалне еволуције – закључује с правом госпођа Плавшић.
Трагични сукоби на простору бивше БиХ све више се распламсавају
и попримају елементе грађанског рата са примесом верских садржаја у
коме ће ратовати готово „сви против свих“: Срби са Муслиманима и
Хрватима, Муслимани са Хрватима и Муслимани између себе.
Општа узрочна подела грађанског рата у Југославији, посебно у БиХ
по мишљењу Самјуела Хантингтона јесте експанзија ислама у свим
деловима света. Он говори о „крвавим границама ислама“ од Индонезије
и Сомалије до Босне. Демографска експанзија муслиманског
становништва и верски сукоби са суседима су главни разлог те
експанзије. Време између 1980 и 1990. године представља време наглог
пада толерантних односа између муслимана и хришћана у целом свету17.
По оцени проф. др Милорада Екмечића18 „Овај рат је био грађанскоконфесионални. Рушиле су се џамије, цркве, што значи да Босна и
Херцеговина још није израсла да буде мултиконфесионална,
мултинационална и мултинародносна држава као што се говори. Ми смо
још дубоко растављени “, наглашава професор Екмечић.
О узроцима рата, карактеру и циљевима ужасног рата на простору
БиХ чије ће последице деценијама мучити Србе, Хрвате и Муслимане,
академик Добрица Ћосић19 каже: „Фундаментална је истина да босански
рат није изазвала агресија Србије, нити су га изазвали Срби у БиХ. Рат у
Бих су изазвали Муслимани, агресију на територију БиХ је изазвала
Хрватска, Срби су водили одбрамбени, ослободилачки рат мотивисан
демократским правима у том рату, имали су материјалну, финансијску,
и до Венс-Овеновог плана политичку подршку Савезне Републике
Југославије, која је помагала део свог народа који се борио за основна
људска и национална права.
Канадски генерал Луис Мекензи, први командант Унпрофора за
Босну и Херцеговину у једном од својих интервјуа каже како је Алија
17

Samuel P. Hantington; Sukob civilizacija, CID, Podgorica, 1998.
Милорад Екмечић; „Спољни узроци грађанског рата у БиХ 1992. год.“ стр. 46.
19 Добрица Ћосић; „Опште тезе о Босанском рату 1992-1995.“ стр. 84.
18
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Изетбеговић инзистирао на томе да је реч о агресији диригованој из
Београда. Ја сам му одмах одговорио да са аспекта Уједињених нација,
није реч о агресији, већ о грађанском рату, пошто нема доказа о
умешаности Србије20.
Генерал Ратко Младић, крајем 1994. године је изјавио: „Ово је веома
озбиљан грађански рат, међунационални, а за нас истовремено
национално-ослободилачки рат који се води у условима масовног
уплитања споља и реализације НАТО стратегије управљања кризом.
Против нас до сада једино није примењено ракетно-нуклеарно оружје и
подморничка флoта21.
Према мишљењу проф. др академика Михајла Марковића22, „Трајни
узрок (који је довео до рата у БиХ), била је Исламска декларација и
настојање босанских Муслимана да од Босне направе своју државу. Они
су били стрпљиви докле год су мислили да јш нису већина у Босни. Алија
Изетбеговић је под утицајем водећег идеолога исламског фундаментализма Санта Кутба, написао Исламску декларацију 1970. године, а
1971. године објавио први пут. У њој јасно пише да муслимани за
разлику од Европљана, никад не сматрају да црква треба да се одвоји од
државе, и световна култура, од религиозне културе. Напротив, то мора
да буде јединствена заједница у којој ће све бити уређено према
принципима Курана и шеријатског права. У таквој борби Муслимани
могу користити сва средства па и насиље. „То је била трајна клица
будућег рата“23- констатује академик М. Марковић.
По мишљењу Сајруса Венса, специјалног изасланика Уједињених
нација, „Преурањена признања независности Словеније, Хрватске и БиХ
од стране ЕЗ и САД довеле су до рата који се води на просторима
Југославије.“24
Ненад Кецмановић, универзитетски професор и председник
Реформских снага у својој књизи „Немогућа држава“ констатује:
„троипогодишњи грађански рат, односно етно - национални рат
практично је вођен између присталица и противника босанске државе.“
Јенс Ројтер, у политичкој студији „Политичка ситуација у БиХ
(Sudostdevropa; 11-12/1992. стр. 674), kао експерт за Балкан истиче: „За
Босну и Херцеговину дипломатско признавање од стране Еврпске
Јелена Гускова; Историја југословенске кризе 1991-1995. год, књига 1, стр. 337.
Исто; стр. 338.
22 Михајло Марковић; „Узроци рата у БиХ“, стр. 202.
23 Исто; стр. 202.
24 Жарко Крстановић; „Злочин без казне“, стр. 25.
20
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заједнице почетком априла 1992. године не значи окончање, већ
ескалацију рата који се претворио у жесток грађански сукоб“ ...
Давор Мартин, хрватски историчар, о карактеру рата у БиХ каже:
„Првенствено је то грађански рат, али га Бошњаци не прихватају из
сасвим другог разлога. Они користе појам агресија с чиме се сугерише
да је рат унесен извана, јер грађански ратови почињу у земљи.“
Академик Смиља Аврамов, у студији „Пост херојски рат Запада
против Југославије“ указује да се на простору БиХ водио грађански рат
са верским и националним обележјима у којем су већим делом
учествовале домаће политичке и оружане формације уз снажну подршку
Запада муслиманско-хрватској коалицији25.
О историји БиХ, Хенри Кисинџер, ранији амерички министар
спољних послова, у уводнику „Vаšington post-a“ од 11. jуна 1995. године
рекао је: „Рат у Босни је наставак вековног сукоба мусли-манских
завојевача са Србима и Хрватима. Тамо никад није постојала босанска
нација. Тамо не постоји нека препознатљива босанска култура или језик.
Администрација Џорџа Буша је ужасно погрешила што је признала
Босну као суверену државу. За разлику од Словеније и Хрватске, Босна
не испуњава историјске критеријуме да би се посматрала европском
националном државом.“26
По мишљењу генерала Манојла Миловановића, основни узрок
ратних сукоба у БиХ лежи у настојању муслиманско – хрватске
коалиције да српски народ у БиХ насилно изведе из Југославије и над
њим, на државни начин успостави доминацију. Отцепљење бивше
федеративне Републике БиХ из СФРЈ проведено је против воље Српског
народа, а независност је такође тражена и добијена против воље иако је
до тога, по тада важећем републичком и савезном Уставу, могла доћи
само добровљним пристанком (консензусом ) сва три суверена и
равноправна народа у БиХ27.
Познати француски генерал Пјер М. Галоа пише: „Сецесија БиХ
изазваће узнемиреност, па чак и велики страх српских и хрватских
мањина, али и проглашење Српске и Хрватске републике у Босни,
изазивају истребљивачки рат, за који се није могло замислити да ће до те
мере поделити европске народе. И 06. априла 1992. године, прихватајући
25 Смиља Аврамов, у студији „Пост херојски рат Запада против Југославије, 1998,
стр. 67
26 Исто; стр. 222.
27 Манојло Миловановић; „Истине и заблуде рату у БиХ 1992-1995“, стр. 35.
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на тај начин оправданост вештачке Титове творевине, Економски савет
Европе а затим и САД признаће независност БиХ .“28
А Бернар Лиган, у својој књизи „Тешко замислива Босна“, издање
фебруар 1993. године, на страни 26. пише „сачињавајући, у најмању
руку, половину становништва нове Републике (има на уму Републику
Српску БиХ и Херцег Босну), јесу ли Срби и Хрвати могли прихватити
да постану грађани исламске државе којом би управљали потомци
помагача њихових некадашњих господара? Ступили су у рат да би од те
нове државе одвојили оне области које су сматрали Српским или
Хрватским... Босна је утопија која сваким даном има све мање изгледа за
постојање – мишљења је господин Б. Лиган29. У једном свом излагању,
када је била реч о слању мировних снага у Босну, британски министар
одбране каже: „ Не можете послати војску у Босну да потисне нападаче,
јер се тамо туку све сами Босанци... у питању је грађански рат “потврдио је он.
Пјер М. Галоа, констатује: „Био је то грађански, али и међународни,
етнички али и верски рат, иностранство је охрабривало ратовање,
трудећи се при томе да помаже станвништво... Пропаганда је са до тада
невиђеним успехом кривотворила стварност, сатанизујући једне (Србе)
и скоро величајући друге. Био је то злочиначки рат – сви су ратови такви,
само у различитим степенима - али овај је достигао кулминацију.
Догађаји из прошлости су у томе одиграли такву велику улогу да ни
један савремени рат не пружа такав пример. Убијали су се међусобно, на
све стране, из страха да ће доћи поново до међусобног убијања као пре
пола века. И данас се то чини са истим дивљаштвом као јуче – закључује
Пјер М. Галоа.30
ГРАЂАНСКИ РАТ У БИХ ЈЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕКЛОГ
СУКОБА
У „Политичкој енциклопедији“ је написано: „Агресија (латинска реч
– напад) представља у међународном правном акту употребу силе,
односно напад који једна држава изврши против друге државе или
других правно заштићених објеката … Повеља УН забрањује, не само
оружани напад, већ сваку употребу силе која би била усмерена против
политике независности или територијалног интегритета државе...”. У
„Војном лексикону” пише: „Агресија је неизазван напад једне или више
држава на другу државу којим се угрожавају независност, суверенитет
Пјер М. Галоа; „Крв петрола – Босна“, стр. 160.
Исто; стр. 195.
30 Исто; стр. 204. и 205.
28
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или територијална целина неке земље. Најчешће се агресија изводи
применом војне силе, али обухвата све акције против територијалне
целине или независности друге земље, или против мира у свету”.
Уколико се прихвате оваква одређења агресије, онда су неприхватљиве
оптужбе муслиманске и хрватске стране да је у Босни и Херцеговини и
Хрватској била агресија српских снага, па зиме ни снага СР Југославије.
Грађански ратови су били чести пратиоци историје људског друштва.
У старој Грчкој и Риму вођени су између владајућег и потчињених
народа, између владајуће класе и робова. У средњем веку били су то
сукоби између феудалаца и кметова, а касније их покреће буржоазија
против апсолутистичко-феудалног поретка. Амерички грађански рат у
суштини је био борба између два привредна система, са једне стране
буржоазије Севера и са друге феудализма Југа. Познати су касније и
многи други грађански ратови са великим сукобима и материјалним
разарањима. Анализе показују да методе и тактике ратовања сукобљених
страна у грађанском рату зависе од времена и услова у којима се воде.
Ретко се завршавају компромисом због чега се најчешће воде док једна
страна не победи и успостави своју власт на територији и освоји
стратегијске позиције у друштву.
„Ако се реално сагледају карактеристике сукоба у БиХ, онда се може
извући закључак, каже професор Милован Милутиновић да је то
унутрашњи рат у којем су учествовале националне и верске групе
усмераване од властитих политичких субјеката због чега носи обележја
међунационалног и верског сукоба трију страна“. То потврђује да је
унутрашњи (грађански) рат у основи оружани, политички, економски и
пропагандни сукоб у једној држави између двију или више
антагонистичких снага које се међусобно боре за власт, а тиме
остваривање политичких циљева. У грађанским сукобима учествује
највећи део становништва те земље, а може се карактерисати већим или
мањим мешањем страног фактора, али и реализовати искључиво као
сукоб унутрашњих снага31. Сходно таквим гледањима произлази
чињеница да је протекли сукоб у Босни и Херцеговини имао сва обележја
грађанског рата у којем су се, сукобиле све три националне групације,
али су једно време ратовали и Муслимани између себе32.
У „Правном лексикону” пише: „Грађански рат је рат између грађана
једне исте државе, унутрашњи рат. У ширем смислу грађански рат је
свака трајнија оружана борба између грађана исте државе: у ужем
Слободан Микић, Поглед на рат, Београд, Војноиздавачки завод, 2003, стр. 89
Милован, Милутиновић, Политички дискурс изблиза, Независни универзитет,
Бања Лука 2016. стр, 33-45
31
32
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смислу грађански рат је само она борба у којој стране које се боре
признате за тзв. зараћене стране....” . Слично пише „Војни лексикон” да
је грађански рат оружани, политички сукоб у једној држави између двију
или више групација које се боре за власт, чиме такав сукоб представља
оружану борбу једног дела становништва земље против другог. У таквим
условима сукобљене стране граде властиту политичку и војну структуру
тј војску и организују власт. Унутрашњи оружани сукоби карактеришу
се дужим трајањем и бољом организацијом страна, које имају бројне
оружане снаге и адекватно командовање којим се обезбеђује контрола и
припрема дејстава.
Генерал Радован Радиновић, војни експерт, каже: „Лаж је да је српска
страна ратујућа страна за рат била спремна пре његовог отпочињања, те
да је она тај рат почела. Истина је да су друге две стране ратне припреме
изводиле дуже од две године, и да су до почетка рата имале формиране
сопствене паравојске и да су те паравојске отпочеле грађански рат, под
директним наговорима и наређењима муслиманских и хрватских власти.
По мишљењу генерала Р. Радиновића, Хрватска је до гуше била
инволвирана у грађански рат у БиХ33. Најпре тако што је директно
водила процес политичког осамостаљивања Херцег-Босне и њеног
паравојног организовања и наоружавања, а потом и за све време рата,
тако што је своје регуларне војне снаге упутила на ратишта у БиХ.34
Искуства показују да се грађански ратови одликују оштрином и
безобзирношћу сукоба у погледу примене ратних средстава и начина
борбе. Међународно ратно право раније се није бавило питањем заштите
хуманих начела људи у грађанском рату. Почетком XX века учињен је
искорак у правном утврђивању заштите људи у грађанским сукобима, па
се у уводу Хашких конвенција тражи ограничавање самовоље према
противнику, што је због непрецизности имало ограничено дејство. У
Женевској конвенцији из 1949. године унета је тзв. „Мала конвенција”,
26. марта 1992. г. почела је хрватска агресија на Босну, нападом на Бос. Брод (сада
Брод). На неколико места у БиХ започео је покољ Срба, попут оних у Сијековцу и на
Купресу. У јапанском часпису „Аера“ објављено је: „Хрвати први почели оружана
дејства у Босни. Село Сијековац (не)регуларне јединице хрватске војске заузеле 25.
марта 1992. године. Око хиљаду војника прекрило је лица црним маскама, као да су
терористи.“ Борбе Срба за очување својих територија, изазвале су буру протеста на
лажима затрпаном Западу. Србија је према плану трилатералиста именована за агресора.
Био је то „кључ“ рата за регионализацију и формирање нових балканских граница,
изазваног према стандардима Лондона, Вашингтона, Њујрка, Париза и Бона. Суштину
„кључа“ изразио је 24. маја 1992. године Ханс Дитрих Геншер, тадашњи немачки
министар иностраних послова, речима: „Морамо Србију положити на колена“, пише
Светозар Радишић у својој књизи „Рат свих против свих“, стр. 111.
34 Радован Радиновић; „Лажи о Сарајевском ратишту“, стр. 25.
33
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којом се у грађанском рату забрањује насиље, убијање или мучење
затвореника, узимање таоца и извршавање казни без судског поступка
или избегавање лечења заробљених.
Исто тако констатује Радиновић: „Став да се у рату у БиХ ради о
оружаној агресији у функцији стварања Велике Србије је лажна
конструкција која је пала у Дејтону и тај њен пад, односно фактичко
признање да се ради о лажима и манипулацији, оверено је у
међународном уговору у Дејтону иза којег је стала Америка као
несумњиви ментор и спонзор тог аранжмана. Та прича о српској,
односно великосрпској агресији је скројена пре рата, а негована и
пропагирана на широком фронту из свих средстава и свим методама
током целог рата, готово „оркестрирано“. Неспорна је чињеница, око
природе рата у БиХ, за све време његовог трајања, да је он био
унутрашњи, бар кад су у питању српска и муслиманска страна, што се не
може рећи за хрватску страну.
Ни у једном случају, ни кад је у питању ЈНА или ВРС оружана дејства
се не могу окарактерисати као агресија, нити као ратна дејства спољних
војних снага. Напросто зато што су снаге ЈНА биле у извлачењу са
територије БиХ ( 20.05.1992. године ЈНА се у потпуности повукла са
територије БиХ ) и једина ратна дејства која је она водила била је
самоодбрана од напада муслиманских снага, а снаге ВРС која је била у
самом зачетку су биле војске српске етничке заједнице као једна од три
конститутивне националне заједнице у БиХ. Ратна дејства тих снага
никако се другачије не могу оквалификовати до као дејство унутрашње
војске у унутрашњем оружаном сукобу35.
Дакле, о агресији овде не може бити ни речи, јер се не ради о Србима
из Србије, већ о аутохтоним Србима из БиХ који су ратовали на својој
територији за остваривање својих политичких циљева.
„Рат у БиХ је био еминентно грађански, а не међународни или
међудржавни сукоб“36. У њему су се сукобиле унутрашње снаге државе,
најпре СФР Југославије, а потом и политичке и војне снаге БиХ. Са
стране нико није дошао да би рат имао карактер спољне оружане
агресије како се то настоји приказати и како се Србији настоји досудити
кривица за тај рат. Српска ратујућа страна је буквално била борбено
неактивна (настојала је да одбрани и одржи властите територије Српског
народа, без тежњи за новим освајањима), и онда када је апсолутно
доминирала у свим елементима борбене моћи изузев у броју људи, у
35 Милован, Милутиновић, Политички дискурс изблиза, Независни универзитет,
Бања Лука 2016. стр, 33-45
36 Смиља Аврамов; „Постхеројски рат Запада против Југославије“, стр. 205-207.
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чему је све време рата била инфериорна. Та инфериорност у живој сили,
да је српска страна стварно била агресор и освајач како јој се то посве
лажно и неутемељено намеће, закономерно би наметнула операције
високог интензитета и што краћег трајања са максималним борбеним
учинцима. Свега тога није било, што значи да је била лаж да је српска
страна у рату у БиХ била агресор и освајач.
Да би се на одговарајући начин представиле карактеристике
грађанског сукоба, неопходно је анализирати припреме и успоставу
власти национално-политичких снага на територијама под њиховом
контролом, организовање оружаних састава за реализацију политичких
и ратних циљева, сагледати утицај верских институција и потврдити
хипотезу да је у Босни и Херцеговини вођен грађански рат са великим
степеном инволвираности суседа и међународних субјеката у
усмеравању, подстицању и завршавању. У овом питању тежиште ће бити
усмерено на конкретну анализу успоставе власти националних снага и
однос према другим националним заједницама на властитом простору и
целој Босни и Херцеговини.
У анализи карактеристика грађанског рата и сукоба уопште у БиХ,
неопходно је истаћи улогу верског фактора и обележја међуверских
сукоба као и анализе агресивног понашања Хрватске, чије су снаге
непрекидно борбено деловале. Религија је на простору БиХ била одувек
укључена у одређен политички процес као саставни део етноцентризма,
изузев муслиманске стране где је имала доминантну улогу с обзиром на
постојећи религиозни фундаментализам као основ њихове политике.
Религија је за Муслимане у БиХ била мотивациона снага у борби против
„неверника“, а долазак великог броја муџахедина из исламских држава
уз обилну финансијску помоћ исламског света снажно је подржало
актуелну фундаменталистичку политику.
Протекли рат у Босни и Херцеговини карактерисао се уплитањем
челника верских заједница у сукоб о чему сведочи писмо Реис-ул-улеме
Мустафе Церића муфтијама, јула 1992. године: „Ових дана у Босни се
води битка свих битака за ослобођење нашег народа од кривоверства, зла
и неправде. Наша исламска и патриотска дужност је да се активно
укључимо у ову Битку свих битака и руком, и језиком, и срцем. Циљ
наше борбе је да Алахова ријеч буде изнад сваке друге ријечи и да
Алахова права вјера овлада људским срцима. Због тога Вас молим да
пренесете на све имаме под вашом јурисдикцијом да се активно укључе
у све јединице наше Армије - Ми не можемо изгубити: или ћемо бити
газије или шехиди. Алах каже: ‘Побједа је близу!’ Нека Вас Алах џела
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шану чува за добро ислама и Муслимана... Ваш брат у исламу. Реис-улулема, др Мустафа Церић, с.р.”.
Писмо Реиса Мустафе Церића било је упућено преко муфтија и
Генералштаба Армије БиХ командама корпуса, дивизија и бригада са
назнаком „Војна тајна - Повјерљиво” са прецизираним упутством о
поступању верских службеника у јединицама и са потписом бригадног
генерала Фикрета Муслимовића. Акт је достављен имамима у
јединицама Армије БиХ који су вршили дужност верских службеника,
али на одређен начин и „комесара”, старајући се о провођењу идеологије
исламског фундаментализма и јачању борбеног морала. Бројни су
примери директног утицаја врха Исламске верске заједнице на припреме
војника за борбу по плановима Армије БиХ против јединица ВРС,
посебно код Сарајева, Тузле, Сребренице, Горажда, Нишићке висоравни,
Бихаћа, Возуће и Озрена.
Од почетка оружаних сукоба у Босни и Херцеговини, при Армији
БиХ формиране су посебне војне јединице од муџахедина – „светих
ратника џихада”. О каквим се екстремистима ради показује писмо
муџахедина Абу абд ал Азиз ал Халафа из Саудијске Арабије, који је
погинуо код Теслића: „О, родитељи моји, молим Алаха да вест о мојој
погибији примите радујући се, јер нећу погинути ради слободе или из
патриотизма, нити са икаквим другим лажним циљем. Напротив,
погинућу, ако Алах буде дао, Алаха ради, уздизања првог стуба ислама
ради, да би се ислам ширио и укорењивао у свету, а закон Алахов и
Посланика му, Алах га благословио и спасао, изабран био да пресуђује!”
Сличне поруке преносили су муслимански медији истичући велике
заслуге муџахедина у борбама против неверника. Долазак муџахедина
помогли су исламски реакционарни кругови сходно „џихаду”, којег је
прогласио Алија Изетбеговић и Реис ул улема ефендија Мустафа Церић
као верски поглавар половином 1992. године. Значајну улогу у довођењу
муџахедина имао је тадашњи министар иностраних послова Харис
Силајџић и амбасаде исламских држава.
У саставу муџахединских јединица са заједничким називом
„Муслиманске оружане снаге” (МОС), били су домаћи и страни
исламски фундаменталисти. Јединице су имале ознаке и заставе
исписане на арапском језику. На њиховом челу налазио се „емир” са
седиштем у Зеници. Јединице МОС учествовале су у борбама у саставу
Армије БиХ, а биле су потчињене Врховној команди, док је издавање
команди било на арапском језику. Према упутама Исламске верске
заједнице и Врховне команде, утврђено је да су емири имали сву власт у
јединицама. Тако је, на пример, муфтија херцеговачки хаџи Сеид
ефендија Смајкић имао овлашћења Главног емира у Зеници од 1992.
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године да именује и смењује команданте муслиманских снага у зони
Четвртог корпуса Армије БиХ .
Политичке противнике у рату треба оцрнити и дезавуисати, а читаве
народе потпуно сатанизовати, био је став католичког свештенства. За
њих је православље изазивало ратове и злочиначки се односило према
католицима и муслиманима. Непријатељ је снажно оптерећен мржњом
против католичанства, па је агресиван, геноцидан и жели уништење.
Оваква стајалишта католичког свештенства имала су снажан одјек у
јавности. Поглавар Ватикана, папа Јован, позивао је Бога да казни Србе
због „злочина” у Босни и Херцеговини, што је произвело велику мржњу
и појачавало хомогенизацију националних и верских субјеката у
сукобима. Са друге стране, Католичка црква је током сукоба Хрвата са
Муслиманима осуђивала окрутност муслиманске војске у чијим су се
редовима борили муџахедини из бројних исламских држава.
Немачки стручњак за међународно право Томас Флајнер заступа тезу
о грађанском рату у БиХ: „Рат у Босни не смије се упоређивати са
традиционалним ратовима, јер је у овој земљи избио грађански рат.
Нације се боре против нација у истој земљи...” . Уз то, истицање
карактера сукоба као грађанског рата од Јоханеса Фолнера на научном
скупу о геноциду у БиХ 1995. године, збунио је муслиманске кругове
који су у Немачкој организовале скуп . Британски министар спољних
послова Даглас Херд сукобе у БиХ је карактерисао као „грађански рат”.
Уредник лондонског „Тајмса” Малкколм објавио је низ текстова и борбе
у БиХ назива „типичним грађанским ратом”. ББЦ је већим делом све
стране у сукобу, па и Владу у Сарајеву називао „зараћеним фракцијама”,
а сам рат проглашавао „сломом реда и закона у БиХ”.
На основу релевантних чињеница, лако је закључити да је у рату у
БиХ једина страна која је била агресор Хрватска, што је пресудио у
Хашки трибунал 2017. године у пресуду хрватских челницима у Босни и
Херцеговини етикетирајући Републику Хрватску и њене челне људе за
удружени злочиначки подухвант и агресију хрватских регуларних
оружаних снага у БиХ. Све то из разлога што су њене регуларне војне
снаге све време рата дејствовале и боравиле на територији БиХ као
међународно признате државе, и то уопште није ни покушала да сакрије
(Б. Брод – Сијековац, Купрес , Б. Крајина - Мркоњић Град и др. ) па се
тиме дијелом у пресуди говори и о међународном сукобу у којем је
учествовала Република Хрватска.
ЗАКЉУЧАК
Српски народ је водио праведан одбрамбено-ослободилачки рат,
који му је био наметнут. По својој основној одредници, Војска Републике
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Српске је била народна војска, односно припадала је тзв. милицијском
типу војног организовања. То значи да је старешински састав ВРС
делимично био састављен од активних војних лица из бивше ЈНА који
су водили порекло из БиХ, а претежан број командног кадра потицао је
из резервног кадровског контингента (професори, инжењери, лекари,
правници, економисти такође рођени у БНиХ). Основни принцип попуне
јединица старјешинским и борачким саставом је био на територијалном
принципу, а само за високи официрски кадар је примењиван
екстериторијални принцип.
Дакле, теза са почетка овога рада да је на простору Босне и
Херцеговине вођен грађански рат у потпуности је потврђена на основу
релевантних чињеница, односно изјава одговорних личности тога
времена, како домаћих, тако и страних ауторитета, а посебно
Међународног суда правде.
Неспорно се тиме у потпуности одбацује лажна и изманипулисана
теза муслиманске стране и Републике Хрватске о тобожњој агресији
Србије на БиХ током оружаних сукоба деведесетих година. У прилог ове
констатације, поред огромног броја релевантних чињеница, иде и
преамбула Дејтонског мировног споразума гдје се каже „да је протекли
сукоб последица трагичног сукоба у региону“. Поред тога, одбацивање
неоснованих и неоправданих тужби БиХ против СР Југославије, као и
тужбе Хрватске против Републике Србије пред Међународним судом
правде у Хагу потврђује тезу да је у Босни и Херцеговини вођен
грађански рат са обиљежјима међунационалног и међувјерског сукоба и
високим степеном уплетености страног фактора.
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УДК 355.311.7/.8:929 MLADIĆ R.
ДОИ 10.7251/NKANURS020B

РАПОРТ ИСТОРИЈИ
Лик и дело генерала Ратка Младића команданта
Главног штаба ВРС
Љиљана Булатовић, новинар и публициста
Апстракт: Српски народ је своје војнике одувек волео и дивио им се. Српска војска
је одвајкада била заштитница српског народа. Освајачи свакојаких врста који су тутњали
по Балкану одувек су се бојали српске војске и њиховим јунацима се дивили. Власт
српских држава на Балкану одувек је подозревала од своје пркосне војске и углавном би
тек посмртно херојима одбране одавала почасти, а народ се вековима храбрио у
невољама кроз епску поезију! Тако су догађаји памћени и уграђивани у историју. Данас
цветају гусларска посела посвећена Генералу Младићу и његовим саборцима.
Генерал Младић једном је рекао: „Надам се да ће српски народ и његово руководство,
на читавом простору … наћи мудрости и снаге да отвори очи и да не дозволе да се
окренемо једни против других! Јер не могу победити! Јер нас ове четири године није
победила ни авијација НАТО-а, јер смо ми на нашој земљи, јер ми бранимо своје корене,
бранимо оно што имамо, оно што је наше! Ми нисмо агресори! Нити смо били, нити ћемо
бити! Јер нема српског војника, а камоли наше војне јединице на територији туђе
земље.“
Кључне речи: генерал Ратко Младић, Војска Републике Српске, одбрамбени рат,
Хашки трибунал, легенда

УВОД
Прву књигу Генерал Ратко Младић почела сам да пишем од првог
сусрета сњим, јануара, 1994. године. Шест књига са по неколико
допуњених издања. Четири књиге истине о Сребреници. Библиотеку сам
назвала Истинита Сребреница. Немам евиденцију колико сам
репортажа, фељтона, интервјуа, коментара објавила до данас: на српском
и руском језику. Нисам стигла да поређам све промоције (дозвољене и
недозвољене) ових књига. Нисам пописивала нити се превише освртала
на гадости објављене на друштвеним мрежама, по «демократским»'
гласилима. А свесна сам своје улоге неуморног промотера истине о лику
и делу генерала Ратка Младића, исписане на основу стотина, ако не и
хиљада докумената, на основу непрекидних разговора, сведочења,
личним увидом.
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Најзначајнији су наши разговори од првог дана, незаборавни
приликом дводневне посете у Шевенингену. Наша писма, телефонски
разговори саставни су део мојих књига.
Због мог ангажмана на писању о генералу Младићу годинама сам
била предмет пажње Већа за ратне злочине, по предлогу МУП Србије,
службе за откривање ратних злочина и осталих сличних служби. Чак су
и, на Ваведење, 4. децембра 2009. године, по Наредби истражног судије
Окружног суда у Београду, извели акцију, у циљу проналажења Ратка
Младића. Била је то акција здружених служби безбедности, војне,
цивилне, под пуним оружјем, са снајперима са суседних кровова, из
дворишта са упереним специјалним адекватним оружјем, која је
узбудила читав окупирани кварт на Звездари. Извршили су целодневни
претрес мог стана. Одузели су око 180 килограма моје документације,
спаковали је у овећи комби и однели ради увида и копирања садржаја.
Потом сам приведена са супругом у Дирекцију полиције, у Управу
криминалистичке полиције – у Службу за откривање ратних злочина.
Дуго су суседи мислили да се радило о хапшењу нарко дилера и неких
зличинаца. Власти Србије, у име тзв. Хашког трибунала, по вољи
Вашингтона и осталих, на челу са чувеном тројком Владимир Вукчевић,
Расим Љајић и Бруно Векарић дали су налог за хапшење Истине.
Генерала нису тада нашли. Био је сакривен у срцу.
Књиге су однели. У Русији су их награђивали најлепшим наградама
и дубоким поштовањем најзначајније институције, личности, руски
народ. Из тога је на Кубању, на југу Русије, у Армавиру произашло
оснивање јединственог Удружења пријатеља генерала а из тога
Међународног покрета младих пријатеља Генерала Младића! Ничег
сличног нема у Србији па ни у Републици Српској. Хиљадама писама су
премрежиле читаву Планету.
Ко је заробљеник здружених злочинаца света – у Шевенингену? По
његовој аутобиографији коју је истакао стоји:
„Рођен сам 12. марта 1942. године у Божановићима у БиХ. По
народности сам Југословен.
Знам руски језик да читам, пишем и преводим. Отац ми је до рата
био земљорадник, ступио је у НОБ (Народноослободилачку борбу) 1943,
а погинуо 1945. Мајка Стана је до рата била домаћица. Сестра и брат
су такође рођени у току рата.
У ЈНА сам ступио путем конкурса на Војну академију 20.10.1961.
године.
У стални састав ЈНА примљен 27.9.1965. године и потписао
СВЕЧАНУ ВОЈНИЧКУ ОБАВЕЗУ:
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„Ја, Ратко Младић, свечано се обавезујем да ћу верно служити
своме народу, да ћу бранити моју социјалистичку отаџбину
Федеративну Народну Републику Југославију, да ћу чувати братство и
јединство наших народа и углед ЈНА, и да ћу савесно извршавати сва
наређења мојих старешина. Увек ћу бити спреман да се борим за
слободу и част Отаџбине, не жалећи да у тој борби дам и свој живот.''
Животна и војничка судбина Ратка Младића испреплетена је са
судбином Југославије, у ствари, српског народа, све до суднице у Хагу.
Свуда је био најбољи или међу најбољима. Од септембра 1965. до маја
1992. године прошао је редовни војнички третман изванредног
припадника сталног састава ЈНА, извршавајући најпре војничку заклетву
ЈНА у Македонији, у Приштини, у Книну. У Сарајеву га, пред распад
ЈНА, Председништво СФРЈ 25. априла 1992. године Указом поставља за
Начелника штаба и уједно заменика команданта Команде Друге ВО,
гарнизон Сарајево. Свега три дана траје та његова дужност. ЈНА престаје
да постоји, СФРЈ се распада, Председништво нестаје...
Одлуком Народне скупштине Српске Републике БиХ у Бања Луци је
12. маја 1992. године, на предлог председника Републике др Радована
Караџића, постављен за команданта Војске СР БиХ.
И коначно, 16. јуна 2001. године Указом председника СРЈ од истог
дана Ратко Младић је скинут са евиденције војника Војске Југославије.
У складу са тразвојем догађаја, 28. фебруара 2002. године разрешен
је професионалне војне службе, а Указом председника Републике Српске
од 7. марта 2002. године престаје професионална војна служба генералпуковника Ратка Младића, „по потреби службе“.
ГЛОГОВ ВЕНАЦ ЗА ГЕНЕРАЛА РАТКА МЛАДИЋА
Не постоји човек, да је мени знано, коме тако снажно истовремено
над ауром лебди ореол а под грлом омча. Не постоји човек у историји и
литератури коме су због најсветлијег и најчистијег ореола народног
јунака и узданице, најмоћнији људи и институције Планете подвезали
омчу најтежих људских грехова. Ореол части, храбрости и достојанства
и омча убице су се сјединили и сковали му најстрашнију судбину: да
трпи ударце оптужби за шта није крив и да сопственим изгнанством из
слободе брани слободу Народа.
Пред зору 14. априла 2018. завршавам овај обећани текст. На ТВ
екрану видим слику и текст како здружена тројка преосталих
«Милосрдних анђела'» управо бомбардује Сирију. Наредио онај чудак
Трамп! Учествују Американци, Енглези и Французи... као казна Асаду
за тзв. хемијски рат...'' Одједном ми се разгорело сећање на 14. април,
оне бомбардоване 1999. године! На Ускрс! Била сам на новинарском
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задатку у Приштини. Била је то страшна ноћ. Најјачи „'милосрдни“'
налет. Пљуштале су НАТО бомбе од три попоноћи до јутра у 6,30 ч.
Бомбардовали су срце Србије, душу српске православне традиције,
историје, живота и – бомбардовали су ГРОБЉЕ! Међу свим ратним и
међуратним призорима које сам виђала, бомбардовано је српско градско
гробље у Приштини, те васкршње зоре било је симболично најјезивије.
Тада је почео „трећи светски рат“.
Јутрос, истог датума 19 година касније, ја и даље пишем о невиним
жртвама по просторима разбијене бивше југословенске заједнице,
неправедно осуђеним заштитницима слободе српске државе и српског
народа, а они који су тада почињали трећи светски рат и даље раде свој
злочиначки подухват уништења Планете. После Србије, годинама
убијају цивилизацију свуда где има корена и трага православљу, свуда
где има природног блага некажњено. Они и даље суде и кажњавају.
Док су „милосрдни“, водили ратове са небеса, радили су то прилично
успешно! Мислим на Косову. Када су се у Босни и на Косову спустили
на српску земљу – изгубили су ратове!
Политичари су историји дали улогу слушкиње да би лакше владали.
Зато су постепено преузели готово све полуге утицаја на свест и савест
народа. Увели су немилосрдну диктатуру мишљења и памћења, са
циљем постизања апсолутне послушности масе и услужности према
диктаторима. По диктату из Вашингтона истина је законом драстично,
немилосрдно и дефинитивно на Планети забрањена, одлуком некада
најугледније мировне Организације Уједињених Нација: основан је Суд
за подршку злочинима „богова рата'“. Савет безбедности је Резолуцијом
827/1993 основао Међународни трибунал за претходну Југославију.
Хашки трибунал, нанео историјске је тектонске штете праву и правди,
на стуб срама и кривице стављен је српски народ! А најтежи глогов венац
стављен је генералу Ратку Младићу.
Најмоћније силе света, које је генерал Младић називао „боговима
рата“ обновиле су своје империјалистичке намере из Другог светског
рата и опет су им се скрцкали зуби на Балкану и у Русији! Зато су
Караџић и Младић, заједно са свим њиховим саборцима, проглашени
највећим злочинцима 20. века, а српски народ добио епитет
„геноцидни“'! ЈНА је проглашена агресорском – српском армијом;
Србија је проглашена агресором над осталим републикама!
Иако је политика била јача, узалуд су се, додуше малобројни,
стручњаци за међународно кривично право успротивили оснивању овог
суда. Међу првима је била проф др Смиља Аврамов*, која истиче: „Као
професор међународног права упозорила сам да је међународна
заједница према Југославији извршила злочин против мира, најпре
309

Љиљана Булатовић: РАПОРТ ИСТОРИЈИ - Лик и дјело генерала Младића

рушењем ње као суверене државе, а потом стварањем тзв. сателитских,
квинслишких режима у сецесионистичким бившим југословенским
републикама. Једно од кључних огрешења је формирање Међународног
кривичног суда „ad hoc“, у циљу кажњавања лица за повреду
међународног права у грађанском рату на територији бивше Југославије.
Осетила сам се погођена и као припадник српског народа, посебно када
је подигнута оптужница против председника Караџића и генерала
Младића, две најсветлије личности у новијој српској историји. Ја
сагледавам тај тзв. Трибунал као продужетак антисрпске кампање и
сатанизације српског народа. Кампања се води плански, осмишљено,
помоћу метода модерне психологије. Циљ је да српски народ изгуби
самопоуздање и достојанство, да буде доведен у такво стање свести да
усмери оружје против сопственог народа, тј да се изазове братоубилачки
рат...“ 1
Од оснивања Трибунала до данас, у Србији траје медијски,
полицијски и политички прогон генералових сабораца, породице,
рођака. Врло богата и масовна машинерија плаћеника, окупљена по тзв.
невладиним удружењима, неким новим тзв. демократским институцијама, новим медијима – радила је прецизно по сорошевским таблицама
и по правцима деловања на сатанизацији генерала Младића, као симбола
српског победника над агресорима и окупаторима.
И најзад, у сав тај линч бива упаковано организовано убиство
миљенице кћери Ане и производе трајну мрачну акцију против њеног
оца – генерала Младића.
Један од најважнијих политичких циљева, са економском основом,
учесника овог здруженог злочиначког подухвата било је и јесте
формирање муслиманске или турске државе на Балкану коју би чинио
коридор од Турске преко Бугарске, Космета, Босне - до срца Европе. У
том процесу је 1992. године проглашена држава Босна и Херцеговина,
под директоратом Алије Изетбеговића! Богови рата су је признали и
омогућили, подхрањивали верски и грађански рат муслимана, католика
и православних у БиХ. Чинили су све да и са територије ове
новостворене, отцепљене од Југославије – државе протера или уништи
српски народ. Међутим – нису успели!
У Србији се намножила тмушта и тма изузетно моћних и споља
финансираних тзв. невладиних организација, удружења и институција,
који дограђују лажне оптужнице о „геноциду“ у Сребреници и уздижу
их на пиједестал уметничких дела, перформанса, обављају прљаве
послове афирмације лажних сведочења – све против достојанства
1
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српског народа у Босни и Херцеговини, односно, Републике Српске,
генерала Ратка Младића, симбола ратничког отпора усташком и џихад
походу на православље и планско етничко чишћење српског
становништва из Босне и Херцеговине.
Тако је 26. маја 2011. године престао да постоји мит о недоступности
генерала Ратка Младића политичкој институцији, названој «Хашки
трибунал». Али легенда о чистоти лика и високо професионалног
официрског дела генерала Младића није угрожена. У тзв. Трибуналу
није остало забележено ниједно валидно сведочење против Генерала!
Узалуд су многи научни докази, изјаве, саопштења, попут изјаве првог
команданта међународних мировних снага, канадског генерала Луиса
Мекензија да «у јулу 1995. године није ни приближно убијено 8.000
Муслимана, али су снаге под командом Насера Орића пре тог догађаја,
на том простору, убиле неколико хиљада српских цивила». Генерал
Мекензи сведочи да су Насерови муслимани «уз помоћ са стране, успели
да добију на хиљаде бораца и доста оружја. Како су постајали боље
опремљени и обучени, почели су да нападају ван Сребренице, пале
српска села и убијају њихове становнике, а онда би се хитро повлачили
у безбедну област под окриљем УН. Напади су достигли кулминацију
1994. године и наставили се у 1995. години када су мировне снаге
замењене холандским. По отапању снега 1995. године, Насер Орић је
напао српска села при чему су његови војници починили велике злочине
и паљевине српских кућа. Постало је јасно да ће српске снаге жестоко
одговорити и напасти 28. муслиманску дивизију у Сребреници како би
спречили даље нападе. Услед снажног удара муслимански војници
бежали су главом без обзира. Сребреница је остала небрањена с
уверењем да ће, ако Срби, уколико уђу у небрањени град бити нападнути
од НАТО и УНПРОФОР-а. И тако су Срби ушли у град без отпора.“2
Ваљда зато што је, у случају Сребренице, лаж најочигледнија, Бил
Клинтон се највише потрудио да оснује и финансира најперфидније и
најсложеније облике лажне пропаганде укључујући најчувеније „Жене у
црном“, „Мајке Сребренице“ и Меморијал у Поточарима.
Децембра 2004. године, записала сам ексклузивни разговор са
генералом проф. др Радованом Радиновићем о генералу Ратку Младићу
и овде износим одабране делове. „Генерала Младића знам, иако не
добро, из Више војне академије, тзв. Генералштабне, где сам предавао
wеговој класи. Памтим да је његов рад био наглашено оригиналан.
Памтим га и по томе што је лако учио.
Изјава канадског генерала Луиса Мекензија, београдски дневник Блиц, 20. јула
2005. године.
2
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Мислим да је огромна штета да генерал Младић није био генерал у
некој великој војсци. Или што није био генерал у нека сретна времена у
некој великој војсци, која би водила ослободилачке ратове. Него је имао
ту несрећу да је своју огромну снагу и огромни таленат трошио у једном
грађанском рату, у којем није било ни победника ни поражених.
Парадокс је да је он водио рат који није смео да добије. А није ни хтео...
Да је случајно добио рат, Србија би била разорена! Он је још 1992./
93. могао у БиХ да добије лако рат! Да се ослободи хрватских и
муслиманских паравојски!
Он је, уз помоћ својих сарадника и потчињених, изградио, врло
респектабилну војску. Ваља признати да је то урађено и на темељима
остатака ЈНА, јединица које су се затекле у БиХ, односно са оним
припадницима који су се у њој затекли 19. маја 1992. године и који нису
хтели да је напусте, јер су углавном били рођени на територији те
југословенске републике. Нису хтели да прихвате наредбу Врховне
команде ЈНА, него су остали да се часно боре са својим народом.
Војска Републике Српске рат није добила управо зато што није
водила рат за освајање територија, него за одбрану оне територије
коју су сматрали етнички српском. ВРС се строго држала шест
стратешких циљева усвојених у Парламенту РС од 12. маја 92.
године. Не постоји ниједна велика операција која би индиковала
агресивне и империјалне намере Војске РС.
За њега није постојао ниједан ауторитет, а није ни свој ауторитет
наметао... Он, као да је све време био и војник и командант.
Истовремено, посматрао сам га како се понашао у Женеви, у време
међународних преговора о Босни и Херцеговини (1992./ 93.). На тим
скуповима у Женеви, председавао је генерал Сатиш Намбијар,
командант снага УН у БиХ и морам признати да је генерал Младић био
најсупериорнији међу свима.
Сећам се да је усред једне од тих сеанси устао тадашњи командант
Армије БиХ Сефер Халиловић и драматично са говорнице тражио да се
обуставе преговори. У стилу: док ми овде губимо време у преговорима о
миру, у Сарајеву су грађани остали без воде.
Младић је лагано и одсечно изашао за њим за говорницу и рекао:
„Господине председниче, молим вас да генерал Халиловић покаже на
карти Сарајева који је то извор, на којој је локацији прекинут довод и ја
ћу одмах дати налог да се вода пусти“.
Халиловић то није могао учинити. Онда се генерал Младић обратио
присутнима: „Видите ли да Халиловић лаже!“' Њему и Милошевићу су
сви медији указивали највећу пажњу.
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Што се тиче Сребренице, у њој се догодио злочин, али нема
ниједногдокумента, а ја сам их на хиљаде прегледао; нема ниједног
пресретнутог разговора, а ја сам их на хиљаде преслушао, из којих се
може закључити да је Младић издао икакву такву наредбу.
Потпуно сам сигуран да се не може доказати онај број страдалих
колико се приписује српској страни. Из сведочења истражитеља
Тужилаштва утврђено је да је на путу ка Тузли, када се формирала
ударна група за пробој из окружења, на једном месту које се зове Баре,
у борби погинуло 800 људи. Ни у једној експертизи не стоји да су они
страдали у борби, него их рачунају у онај списак убијених у
Сребреници.
У хашким процесима има невероватно срамних, лажираних
сведочења. Чак и ону епизоду из Сребренице, када Младић даје деци
бомбоне, што је записано и на видео снимцима, су описали као
Младићево лицемерје – наводно им је после снимања одузео те бомбоне!
Што се тиче Сарајева, оптужују Младића да је планирао да Сарајево
угуши, да побије што више цивила и да натера муслимане да напусте
град. То је било сулудо. Сарајево је био подељен град по етничким
границама, а линија фронта је ишла посред града – по Миљацки.
Муслимани су могли да изађу из града кад су хтели, а Србима нису
дозвољавали, него су их мучили и убијали. Срби су били таоци
муслиманске војске у Сарајеву.
При том, Младић је од почетка истрајно тражио мир. Али је тражио
тако да се и српској страни призна суверенитет, као и муслиманској.
Мислим да је у том делу стратегије политичко и војно руководство РС
било апсолутно јединствено. Они су били за мир, али не на штету
српског народа.
Што се тиче Сребренице, Срби се оптужују за геноцид, а при том
занемарују да су Срби на иницијативу муслиманског руководства а
према препоруци Јасуши Акашија, који је био представник за
цивилне послове Уједињених нација, изместили потпуно безбедно
око 36.000 деце, жена, старих особа из Поточара, односно
Сребренице, према Тузли, односно Кладњу и никоме није ни длака
фалила. Како се то може спојити са геноцидом!?
Има још бар једна чудна ствар. Када погледате карту тога региона,
онда, када би неко и хтео плански да побије заробљенике, онда би их
ваљда побио тамо где их је покупио, од Церске, Скелана, до Дрине, на
пример. Дакле, да је имао план да их побије, могао је то учинити ту где
их је и заробио, лако их је било склонити по тим гудурама. А не да их
зароби на путу Сребреница – Коњевић Поље – Братунац, па да их држе
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у Братунцу два дана слика и онда одведе око 70 километара на крајњу
североисточну границу зоне одговорности Дринског корпуса и – тамо
их, наводно, побије!
Зашто су, у ствари, они тамо вожени? Ишли су према сабирном
центру одакле су ишли у размену. Има и једна наредба заменика
команданта Главног штаба ВРС, у коме се каже да ратне
заробљенике треба предавати претпостављеној команди и усмерити
их ка местима где се могу најбоље чувати, ради размене. И ВРС се
тако понашала. И то је доказ да није постојао план за геноцид, већ
да је у питању изнуђени злочин.
Најзад, после свега, муслиманске власти, уз подршку и масовно
учешће међународне заједнице, оснивају спомен-парк жртвама геноцида
Срба над муслиманима у Поточарима, на месту где се ништа није
догађало! „На десетак километара одатле је српско стратиште – у
Кравицама, али је оно занемарено и готово непризнато од стране
душебрижника из домаће и међународне политичке јавности!“
закључује Радиновић у књизи Генерал Младић.
КОМАНДА ЈЕ ТАМО ГДЕ ЈЕ КОМАНДАНТ
На задато питање – ко је Ратко Младић - добила сам одговоре од
оних ратних генерала Војске Републике Српске који су ми били доступни,
а који су све време рата, до смене били припадници ратног командног
састава ВРС! Неки јесу прећутали позив. Први заједнички разговор
трајао је неколико сати, 30. јануара 2009. године.
Бошко Келечевић сугерисао је да обавезно треба писати о
планираној побуни против генерала Младића „Акцији септембар“,
изведеној у Бањалуци и околини!
Сматрао је да је посебно значајно обраћање генерала са возила „пух“
испред Банског двора: „Са мог командног места смо пошли према
блокираној побуњеној Бањалуци: ’Класо, идемо тамо!’ Ја га упозоравам
да је пут блокиран, да су у блокади ангажовани и борци. Залуд.
Ратко Младић је за мене Човек Рова! Официр ситуације!
Сваки долазак у јединицу значио је одлазак на прву борбену линију.
Радован Грубач: „Извештавало се: група генерала у нападу! Ја сам
од Ратка научио да је генерал и војник у војсци! Таква нам је била војска!
Умео је да повуче у неизвесно. Али, имао је намеру јаку и циљ.
Владао је ситуацијом! Говорио је, команда је тамо где је командант!
Мићо Грубор: „Ми, официри, који смо прихватили позив
Председништва СРЈ да идемо у БиХ: Ратко Младић, Милан Гверо, Ђорђе
Ђукић, Мишо Грубор, Милан Лукић и Слободан Ковачевић, смо се 4.
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маја 1992. године састали у вили „Босанка“ у Београду са Радованом
Караџићем и Момчилом Крајишником.
Било је то после преподневног састанка у тада већ крњем саставу
Председништва СФРЈ, односно остатка Југославије, којим је
председавао Бранко Костић. Он нам је тада рекао да ми треба да идемо
у БиХ да формирамо војску и да заштитимо српски народ, да имамо
подршку председника Србије, Слободана Милошевића и Црне Горе
Момира Булатовића. Ратко је тада рекао: „Формираћемо војску српског
народа, ни четничку, ни партизанску.“
Ми смо сви ујутро 12. маја 1992. године дошли хеликоптером у Црну
Ријеку како би се договорили како адље.“
Живомир Нинковић је био посебно надахнут и најпре се мени
обратио: „Ти, данас, као хроничар и биограф Ратка Младића, преузимаш
најтежи и најкомплекснији задатак, јер ће и други тражити одговор на
питање: ко је Ратко Младић!
Данас сви постављају то питање, из разних разлога и циљева.
Посебно највећи хохштаплери, бивши припадници ЈНА.
На истину свака професија има своје право и има своје виђење
истине: историчари, војни аналитичари, прозаисти, песници. Истина је
производ и није апсолутна!
Треба поћи од узрока, а не од последице! Одговорити – због чега је
Ратко бранио српски народ?
Нигде он није случајно дошао! Младић је плански дошао у Книн да
помогне народу. Срећом!
Треба обрадити одређену ситуацију у то време: почетак, а посебно
мај 1992. године!
Мој најкраћи одговор на питање - ко је Ратко Младић - јесте:
Командант Војске Републике Српске у једном од најсложенијих
периода српске историје! У рату, који је обележен као грађански, а имао
је много више елемената глобалног рата, којим се формулише нова
глобална политичка свест: Нови светски поредак!
Командни кадар ВРС је долазио из разних подручја земље, одакле су
вукови завијали! Само такви су могли опстати. Такав је и Калиновик.
Ратко је поштен, скроман, натпросечно интелигентан, човек са
визијом, предвиђа догађаје, развој историје, врло је емотиван.
Према потчињеним је имао висок степен забринутости, бриге,
заштитне пажње. Знао је понекад да буде прек, најчешће због незнања и
315

Љиљана Булатовић: РАПОРТ ИСТОРИЈИ - Лик и дјело генерала Младића

кратковидости саговорника. Спреман је да дели судбину војника и воли
спорт. Ратко има све особине команданта које се само могу пожелети.
Јако брзо мисли, брзо доноси сложене одлуке у сложеним
ситуацијама. Сналажљив је и натприродно храбар.
О сукобу између цивилне власти и војне команде током рата:
Ратко је био школован да препозна да је тај сукоб моделован од стране
међународних фактора! Сукоб међу њима је био врло пажљиво
моделован од оних који су донели одлуку о разбијању Југославије још
1947. године! Они управљају кризом!
Небулозно је јахати на личним анимозитетима, поготово између
Ратка и Радована. Дакле, њихов сукоб је моделован. И разлика је у томе
што је Ратко био тога свестан! Суштина борбе генерала и Генералштаба
са цивилном влашћу је, дакле, била у томе да је њихов сукоб био
режиран, припремљен!
А шта је народ без државе?!“
Ратко Младић је бисер српске нације човек легенда (Из разговора са
др Радетом Рајићем)3
Једини доктор наука чија је тема – Војничка част, био ми је драгоцени
саговорник о суштини лика и дела генерала Младића. Из обиља наших
разматрања суштине феномена ратника, издвајам одабране детаље:
„...Генерал Ратко Младић је бисер српске нације којега су
околности изнедриле! Имао је прилику да бира људе у својој
командујућој екипи, који су га у рату достојно пратили до краја!
Били и остали јединствени – до саме смене! Он је изабрао своје
команданте, као Суворов!
Узлетео је на вертикали ЧАСТИ, са свим особинама бриљантног
команданта!
Ратко Младић је у рату имао: стручност, организациону способност
у ратном хаосу, исправан муњевити ток предвиђања ситуације и
планирања, доношење правилних одлука; личну храброст, аскета је,
скроман је – све дели са војницима! Као Суворов је доносио правилне
одлуке! Као Суворов за живота је постао легенда! Ратко је неустрашив,
што је изазивало у народу и војсци посебно поштовање; Наредбе
Младића и Суворова имале су снагу неприкосновене извршивости, јер
су потчињени веровали у њих!
3

316

Објављено у књизи Рапорт команданту, 2010. године)

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Исти им је однос према жени и породици.
Куда је год је кренуо и шта започео, то је квалитетно и завршио. У
официрској каријери одскакао је из шаблона који су му наметали из
Генералштаба из Београда!
Он је имао потребу да храбри свој народ, своје војнике и официре
личним примером и неустрашивошћу! Он је, као командант, био свестан
да ризикује изласком на прву линију фронта! Али – разне околности су
му то налагале! Претпостављамо и да је имао осећај предвиђања да неће
бити погођен.
Генерал Младић никада није наређивао из освете!
„Да муслимани имају части, они би у случају Сребренице рекли: ми
смо вама учинили велики злочин од којег је страдало 3.200 жртава у
Подрињу. Ми смо учинили злочин према себи када се нисмо предали и
спасли животе војника, када нам је то Младић понудио.
После тога имали би свако право да траже од Срба извињење за
злочине према њиховом народу и после тога би могло да настане
помирење међу људима и – мир.
Трећи геноцид над српским народом избегнут је, захваљујући Ратку
Младићу. Народ је то препознао и зато га је ставио у легенду, у мит. Још
за живота!
У новијој српској историји, народа западно од Дрине, није било
значајније историјске личности од генерала Ратка Младића»
ЗАШТИТА СРПСКИХ ВОЈНИКА
Генерал Ратко Младић је човек који је волео да говори људима, да
их подучава и да им наређује тако како није никада ниједан командант
неке војске. Остао би у дубоком сећању свакоме ко га је и једном чуо:
од обичног војника дао највиших политичких и војних личности света.
Имајући у виду околности под којим се одржала ова свечаност, ја
сматрам једним од најпотреснијих ово обраћање генерала Младића 5.
04.1995, године српским младићима приликом полагања заклетве и
давања имена касарни Билећки борци, које сам ексклузивно
прештампано објавила у књизи.4
„Заклињем се чашћу и животом да ћу бранити сувереност,
територију, независност и уставни поредак своје отаџбине Републике Српске и вјерно служити интересима њеног народа! Тако
ми Бог помогао!“
4

Рапорт команданту, 2010. године
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Тако је гласила свечана војничка заклетва припадника, (угашене )
ослободилачке Војске Републике Српске. Претходног дана су је
громогласно изговорили српски војници, али је генерал Младић стигао
пред касарну сутрадан се неформално обратио накнадно окупљеним
војницима којима је исказао своју величину.
„Од вас очекујем да ће из овог строја, као окоснице будуће војске у
одбрани нашег народа изаћи најбољи командири и најбољи команданти,
јер сам и ја тако почињао и изгледао као и ви сада. Па ме, ево, вријеме
нанијело и бреме које собом носи, да будем у овој улози, а вама бих
пожелио да вам историја не намијени ни овакав пут, ни овакву улогу!
Ви сте позвани да браните оно што је најсветије — a то је наша Мајка
Отаџбина и своју мајку која вас је родила и своје животе. Ову прву мајку
нам оспорава такорећи читав свет и боре се свим силама да нам оспоре
право да имамо оно што имају сви народи, чак и они који живе у
племенским заједницама - да су своји на своме! To што до сад српски
народ није направио своју државу, то је последица заблуда и лутања...
У досадашњем току овог наметнутог нам рата, наш народ и његова
војска и сви у структури тог народа, било да су на власти у позицији и
опозицији, давали су и дају онолико колико могу и више од тога. Али,
оно што нам је највећи резултат овога рата, који водимо против
најокрутнијег непријатеља, са најмоћнијим оружјем, подржаним од
најјачих сила света, јесте то да први пут од боја на Косову до данашњих
дана нисмо дозволили да будемо у колони изнад јама, у које би нас живе
бацали; нисмо дозволили да нас масовно, без отпора кољу и, што је
најважније - до сада нисмо дозволили да будемо окренути један против
другог! Први пут српски народ води рат, а да се није дијелио на ваљане и
неваљане и на рецидиве из прошлости и да није Србин Србина клао! Тај
резултат који смо постигли уз натчовечанске напоре, морамо сачувати,
јер је већ доста непријатеља које имамо на овој планети и у овом
времену, да их не морамо стварати између себе! Оно што нас мора
обједињавати на овом задатку и путу јесте нешто што се своди на једну
реченицу: Одбрана народа! (Проломи се аплауз) Овде сте ради тога!
Против нашег народа ратују најјаче непријатељске оружане
формације. У ствари, против нас ратују они који њих подржавају, који
су их гурнули у рат, било да су у оквирима германских, америчких или
муслиманских интереса, кланова и спонзора. To морате да схватите, јер
је то гола и крута чињеница! Јер је Запад кренуо на Исток, ради
остварења својих циљева, да прекраја светски поредак, да би се домогао
богатства којим располажу и који контролишу православни народи, међу
којима је и наш! Ти путеви воде преко Балкана!
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Нама је овај рат наметнут, зато што Буш није остварио задовољавајуће резултате у рату који је водио у Заливу! Јер је Запад, на челу
са НАТО-ом почео тај рат, не само да би контролисао изворе нафте, јер
их је и прије контролисао, него да их контролише и финансијски и
економски, зато што се та богатства не чувају у оној пустињи, него у
швајцарским, немачким и америчким банкама! Тај су рат почели, да би
остварили свој јединствени циљ, стар деценијама, више од 50 година: да
свог непријатеља - муслимански ислам, препоруче и испоруче на другу
страну, на православље! И нажалост у томе све више успевају!
Зашто ово раде?! ДОЛАР ПРОТИВ ИДЕЈЕ!
Зато што на Западу нема ниједног генерала, нити политичара, нити
дипломате, који може, на основу искустава и резултата рата у Вијетнаму,
Камбоџи и другим регионалним ратовима, да мобилишу своју децу да
иду и да гину за њихове прљаве интересе! Да за њих пљачкају свет, јер
је на Западу живот господара скуп!
Зато су кренули са својом монструозном идејом, по стратегији
ниског интензитета: Доларом против идеје да реализују своје интересе
на планети. Зато је њима у овом, као и у сваком претходном рату, сасвим
неважно колико ће изгинути Срба, Хрвата, муслимана. Њима је једини
интерес хоће ли и са колико мање долара и личних страдања остварити
своје прљаве циљеве! Зато су и заиграли на карту раздора и тако бацили
бомбу на државу, која се прије звала Југославија. Била она неком мила
или немила, у њој се сасвим мирно и безбедно живело. А највише је
српски народ у свим југословенским републикама градио ту државу
жртвама своје деце и те жртве уградио у ту југословенску заједницу! To
није испоштовано од других народа, оних, којима смо опростили
злочине које су чинили од 1914. до 1918. године и од 1941. до 1945. год
Ми нисмо освајачи! Напротив: много свога смо ми оставили на
просторима бивше заједничке државе, јер смо као двотрећински народ у
ту државу унели и своје две трећине територије! Јер смо много своје деце
оставили у темељима те државе. Само у Првом светском рату у одбрани
од окупатора 59% мушког становништва ондашње Србије дало је
животе! A y Другом светском рату, од милион и 700.000 жртава од
фашиста и окупатора, највише је српских! Није ни моје ни наше, него
ствар историје да суди ко је у Другом светском рату био на исправној
или неисправној страни. Ми данас морамо бити заједно на исправној
страни! И морамо, као војска, припадати свом народу. И тако ћемо
створити и очувати нашу државу! А не да се дијелимо по рецидивима
прошлости. Није битно где је мој отац, нити било чији, погинуо и за
какве идеале. Битно је шта ја, као његов потомак чиним за свој народ. А
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ја чиним све што је у мојој моћи за свој народ и за нашу војску. Војска
је НАРОДНА! He Ратка Младића, нити било чија појединачно.
Наша војска је војска наше ДРЖАВЕ! Зато морамо бити и јединствено означени и обиљежени прописаним знаком, какав јесте. Без
обзира на неке друге жеље. Наш знак је наша српска застава, која
симболизује нашу државу и мора да обједини све Србе око себе и не
може да припада рецидивима прошлости! За њу и са њом морамо да се
боримо и да се обучите да не гинете, него да победимо са мање жртава!
Морам да вам кажем да је наш народ у овом рату, да су наши војници,
официри и подофицири испољили такву храброст и знање, да је то морао
да нам призна читав свет! Нама су сви медији и читав свет признали да
смо ми победили у рату! Али, ми не смемо да се заваравамо. To је само
лукава подвала Запада, да нас примире па да нас навуку на нова
страдања, да гинемо с ове на ону чуку са муслиманском и хрватском
војском, коју обучавају њихови генерали. Муслиманска и хрватска
војска у овом рату није носила ничије друге униформе, него америчке и
НАТО-пакта. Сваки од њих у својој беспрекорној ратној опреми носио
је оброке НАТО-а и био наоружан оружјем и муницијом НАТО-пакта!
Молим вас да схватите да ви овде, у Билећи, нисте дошли вољом
својом ни жељом својом, него нуждом! Овде сте дошли у тешко време
да се обучавате за ратне вештине, заједно са својим старешинама.
ГРАНДИОЗНИ СУ РЕЗУЛТАТИ НАШЕ БОРБЕ
Ви треба да знате да су досадашњи резултати наше борбе грандиозни,
јер смо успели да заштитимо свој народ. Рећи ћу вам: у Другом светском
рату, 1941. године, само на брду Гаревац, код Бихаћа 1941. године
усташе су заклали 13.350 Срба!
А да вам и не говорим о девет јама, које се виде са оног брда у
Међугорју, где им се указала она њихова Госпа, у које је бачено у
Другом светском рату не мање од по хиљаду Срба у сваку!
И нико нема право да сумња и да оспорава нашу војску, јер је наш
народ, по традицији на ветровитом Балкану одувек ценио своје војнике и
официре и зато је побеђивао голготе Првог и Другог светског рата, па
ћемо и из овога дефинитивно изаћи као победници! Наравно, ако будемо
сачували своје јединство!
Понављам: ви сте овде дошли да се обучите да се одбраните и да
одбраните свој народ. He можемо заводити праксу да гинемо као на
Косову! To је постао наш историјски усуд! Наша стратегија је да гину
наши непријатељи и они који им помажу! А ми да преживимо!
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И ви овде одговарате своме старешини ВРС, а не генералу Ратку
Младићу! Ја сам мали и немоћан у односу на моћ и снагу, која је у вама
и у народу! Вама је одато признање, а мени речено на достојанствен
начин, чак и од самог непријатеља. Зато није никакво чудо, па морам да
вам кажем и ово: кад идемо на те преговоре, не усуђују се ни
Унпрофорци, ни наши непријатељи да седну прије него што ја седнем,
нити да устану док ја не устанем! (Аплауз опет!)
И ја то сматрам признањем свима нама! To ћемо и даље неговати,
али и добро знати да вас ваши родитељи нису послали овамо да будете
топовско месо, него са вером у Бога и у себе и у бољу будућност - да
победимо, али да се најпре овде добро обучите и да са вашим
старешинама, са што мање жртава одбраните свој народ. Зато не смемо
дозволити да Војска буде манипулисана, нити да буде брвно, ни праг, ни
мост на коме ће се свађати залуђене главе из било каквих страначких,
политичких или других интереса! Јер, војска служи свом народу и у овом
вишестраначком систему, она не припада ниједној странци!
Али, нe можемо ми да очекујемо, да тражимо од нашег народа да нам
дају више него што имају просечне, а камоли надпросечне војске!
Тражимо да нам дају онолико колико има наш народ, да бисмо делили
судбину, да бисмо могли да бранимо свој народ! А ако треба - ми ћемо
трпети! Ми не ратујемо за плату, ни за чинове, ни за ордење! Ратујемо
да наш народ претекне и да њему буде добро и да има, а нама,
војницима, како буде! (Аплауз!)
He говорим ја вама овде као ваш претпостављени, већ вам говорим
као ваш рођени отац: обучавајте се да будете што бржи и спретнији, да
употребљавате оружје и муницију, уз што мањи утрошак и оружја и
муниције и свих других борбених средстава! Јер, сваки метак, испаљен
у празно, улудо, било на улици, у коцкарници, у кафани - испаљује наш
непријатељ, који по налогу америчке ЦИЈЕ сије терор од Калиновика,
преко Билеће, до ваших места из којих сте дошли. Па још наговара борце
да беже одавде и оданде! He може се побећи од овога што нас је снашло,
јер нам је судбина то намијенила, како вама, тако и мени! (Аплауз!)
Ви ћете, надам се, имати довољно времена да се обучите за своје
ратне задатке, али од овог тренутка ви морате бити спремни већ од овог
тренутка, када се нареди, да кренете у борбу! Говорим вам ово зато, што
су ваше колеге после свега десет дана обуке били приморани да
учествују у борби, у коју су морали да их поведу њихове старешине и у
Бихаћу, и на Горажду, Мајевици и на Влашићу. Морали смо тада да
покренемо младе официре и подофицире, голобраду тек пристиглу децу
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од 15 година из нашег Школског центра, који се сада зове именом „Рајко
Балаћ“, јер их је он предводио и херојски изгубио свој живот, са многима
од њих, бранећи свој народ!
Имамо ми доста наших величина у овом времену, у нашем народу, у
нашој војсци и не треба да се гложимо око тога како ће се нека касарна
звати и хоће ли носити неко име из прошлости! Те процене оставимо
историји, а дајмо имена као што смо данас дали овој касарни! И коме се
не свиђа нека се сврстава како хоће, али не сме нико више залуђивати
наш народ!
Важно ми је да баш данас кажем шта је оно шта је нашој војсци
потребно. Треба јој много јер има мало: треба нам муниција (њу морамо
створити, производити, али ћемо је највише добити штедњом); треба нам
гориво; треба нам нова техника и одржавање старе; на четвртом месту,
треба нам храна; на петом месту је обућа; на шестом одећа и на седмом
су остале потребе!
У „осталим потребама“ је, ово упамтите: под словом А је брига за
породице погинулих хероја; под Б је брига за наше рањенике и њихове
породице, посебно теже, и борба да се они што пре врате у ратни строј!
И под Ц су све остале потребе војске, било да је официр или војник!
И на крају тога списка нека стоји моје име за сва времена: „Ратко
Младић, повлака, српски народ нема према њему обавеза!“ Јер ja y
животу нисам радио за себе! Радио сам за свој народ! Васпитавао сам
његову децу! И успео сам у томе колико-толико, заједно са вама свима, са
вашим очевима! Сада је опет такво време да су у истом строју и рову и
деда и отац, син и унук!
Молим вас, ако ме и нећете ништа послушати, послушајте ме
ово: РАТУЈТЕ ЗА НАШУ ПЕРСПЕКТИВУ И ЗА НАШ НАРОД! HE
ЗА СЕБЕ!
На крају ћу вам рећи као својим најрођенијима: све што радите,
радите за свој народ!
И да се вратите кућама живи и здрави! И да ме надмашите у људским
вредностима и као човека и као војника!“
ОДШКРИНУЋУ ВАМ СВОЈУ ДУШУ
Опроштајно обраћање смењеног команданта ВРС, генералпуковника Ратка Младића, а приликом формирања, Маневарске бригаде
Дринског корпуса, у Власеници, 2. децембра 1995. године дуго је било
недоступно. Било је то време када је председница Републике Српске
успела да смени генерал-пуковника Ратка Младића са положаја јединог
ратног команданта Војске РС.
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Тих дана била сам у Хан Пијеску, с намером да допрем до генерала
Младића. Најзад ме је, по посебној процедури, у Црној Ријеци примио
генерал Милан Гверо и бираним речима говорио о њему и објашњавао да
је он заузет. Младићу сам оставила на дар вунене чарапе, осталима,
мислим, кафу и отишла дубоко узнемирена. На том путу први пут су
биле поређане неке нове, полицијске страже. Када смо се зауставили
код једне, стражари су ме препознали, ја им даровала књигу Генерал
Младић, а они ми објаснили да су ту по наређењу Председнице да ухапсе,
ако некуд крене генерал Младић. Били смо заједно узбуђени, али, мислим
да је њима било теже: „Свакако треба да знате: нико од нас не би то
учинио...Стид нас је од те наредбе! Али ми нашег Генерала и нашу војску
никада не бисмо издали!“ Зато и због много других разлога, одабрала
сам делове овог опроштајног говора Генерала Ратка Младића:
«... Могао бих сатима да ређам трагичне примере из овог рата, а из
овог региона. Али, хоћу да вам кажем да је српски, наш, народ опстао у
историји и у овоме времену, захваљујући оним храбрим људима, који су
се у овом злу времену са злом срели и који су могли и знали више од
осталих како опстати.
Наш је народ опстао овде и у читавој Републици Српској, у првом
реду захваљујући, не само сопственим снагама и напорима и сопственим
жртвама, већ и великој и безграничној помоћи наше матице Србије и
Црне Горе. Без обзира на све неспоразуме, без обзире на све што се
дешавало и што ће се дешавати, та је помоћ немерљива.
Поред мене су гинули многи храбри официри и војници нашега
народа и с једне и с друге стране реке Дрине и у оним првим операцијама
за Церску, и око Сребренице, па касније опет око Сребренице, Жепе и
Горажда са нама су учествовали припадници нашег МУП-а, добровољци
разних странака, вазда следећи пример наших историјских великана,
који су свој живот положили за свој народ, без обзира којој странци
припадали или каквих су идеолошких усмерења били.
Питање је каква би била судбина Подриња, да ондашњи народни
посланик Горан Зекић из Сребренице није убијен... Да ли би тамо српски
народ тако трагично страдао...
Не заборављам да је у Скеланима храбро погинуо и свештеник
Православне цркве. Једнако храбро, као и наш свештеник у Трнову.
И нек' ми живи опросте што помињем само мртве. Живима се могу
одужити, а мртвима ни ја, ни ико...Трагедију нашег народа свакако је је
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обележила и зла коб српскога народа у Горажду, а посебно српскога
манастира Доња Сопотница, у коме је у давнини штампана прва књига
на тлу БиХ???. Тај спаљени манастир, као и многи други; та српска
гробља, као оно у селу Јабука и многим другим – инспирисали су ме да
двадесет и седмога априла 1994. године, у великом личном разочарењу
и очајању, станем пред једну колону од двеста до двестапедесет возила
пред генерале и официре УНПРОФОР-а. На челу њихове колоне стајао
је генерал Субиру, један од команданата снага за брзу интервенцију.
Било је то у три сата ноћу.
Двадесетседмога априла вратио сам се хеликоптером у манастир
Сопотницу и тамо нађем једног српског војника, борца, пресвученог у
цивилно одело... На једно двадесет-тридесет метара одатле били су
муслимани. Када су чули да сам ја дошао, побегли су. Тај српски војник,
човек мојих година, показао ми је манастир и српско гробље. Довео ме
је до гроба једног српског дечака, кога су муслимани деведесет и друге
године убили, а родитељи сахранили... Сада су посмртни остаци из
његовог гроба били разбацани по гробљу... И други гробови су били
растурени и кости разбацане...
Унпрофорци су се изненадили што сам ја ту, а ја сам им испричао
историју тога манастира, трагедију српског народа и трагедију тих
расутих дечијих костију. Онда сам ја питао тог генерала, Серђо Демело
се звао: „А шта ћете Ви, господине, овде?“ Они ми објашњавају да се
налазе у зони њихове одговорности од три километра. „Ако желите да
уђете у Горажде, онда ћете морати да померите ваш пункт макар десет
метара према Горажду“, одговорих. Тај генерал Демело је Бразилац,
радио је у цивилним пословима УНПРОФОР-а, каже ми да је то
немогуће: „То улази у та три километра Зоне. Како ја то да оправдам?“
„Не знам како ћеш ти то мерити... али овде где ја стојим, ту ће бити наш
пункт. На то ме обавезују кости овог детета. И расуте српске кости, које
нису Срби разбацали...“
Када сам испраћао генерала Роуза, зимус на Јахорини, устао је тај
Серђо Демело и рекао: „Господине генерале, могу да Вам кажем да сам
обишао читав свет и нисам срео сличног човека. Нити сам имао пред ким
да будем оборене главе, а то ћу бити пред Вама док сам жив, јер сте Ви
мени рекли: Господине, ја нисам ту да браним само живе, већ и ове',
показујући на кости тог детета и разбацане кости ваших мајки и очева,
тамо сахрањених. Он је о томе говорио и у Савету безбедности. Али, то
што су они тамо глуви, то мене не пече. Што су глуви – то ме боли...
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Прешли смо ми, драги пријатељи и саборци, веома сложен и веомa
тежак пут. Претила је опасност страховите међубратске поделе. И на
подручју Бирча и на подручју Средњег и Горњег Подриња, као и у
српском народу у целини. На жалост, та опасност још није превазиђена!
И нису битни појединци, било да су на власти или ван ње, политички
прваци или војници. Битан је народ и његова судбина. Многи су у рату
злоупотребили оно што никако нису смели, а то је – поверење народа!
Они су радили и ратовали за себе, не за народ. ..
На народу и на историји je да пресуди како јесте било. Ми смо мали
народ по броју, али велики по духу. Морамо стварати српско јединство,
српски национални програм, православни програм и на тим основама да
се уклапамо у савремене токове.
Било је тенденција и на Романији и у моме родноме месту, и у
Херцеговини, и у Крајини, и у Подрињу да се стварају не војске, него
паравојске; не милиција, већ парамилиција; не власт, већ паравласт. Било
је, а на жалост има и сада појединаца који тако делују. Међутим, и у
нашој Војсци и у нашем МУП-у су наша деца, било да су са источне или
западне стране реке Дрине. И нисам ја љубоморан ни на једну
структуру, али мора се знати да су светиња и заклетва нашег народа –
војник!
Овде Генерал застаје, грцајући, да заустави сузе, па наставља:
„Желим да вам кажем да сам се као човек и као командант,
ангажовао да будем фактор, који ће спречити српске расколе. И,
заједно са делом старешина из Главног штаба, на основу закључака
проширеног колегија Команданта Главног штаба, одржаног
тридесетог и тридесетпрвог јануара, добио задатак да измирим српска
руководства. Нисам у потпуности успео, али нећу да их оставим, док их
не доведем у исту салу да сви седну и разговарамо, да искујемо српски
програм, да одредимо како ћемо сви скупа у будућност!“
Ја вас молим да имате у виду да ја ово не радим ради себе и не само
ради будућих поколења, већ ради људи, који су с вером у све нас, у нашу
победу, дали своје животе. Радим ради синова ове овде жене предамном,
а жртве свакога од нас и ране, ма какве биле, нису мерљиве са њеним,
нити мајке Марчете!
...Ја вас молим да схватимо, да будемо мудри: нас нико неће
одбранити, ако нас не одбране наша деца. Зато сам против тога да се
Војска препусти општинско-донаторском систему снабдевања. Свака
част свима вама који сте дали и више него што сте и сами имали, али ја
нећу да заснивам Војску на донацијама. Ја хоћу да иза наше Војске стоји
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народ са онолико колико има. И да буде прво – мајци и оцу погинулог,
детету погинулог војника, рањенику, па становнику, па војнику.
Трпећемо ми, у кондицији смо, можемо ми издржат! Али, не можемо
издржати неправду и нећу више ту неправду да трпим!
Најзад, да вам кажем: ви, војници и официри треба да схватите да су
официр и војник огледало свога народа! С поносом носите ту униформу!
Не ради вас, ваших величина. Не, ради мене. Мали је мој допринос, при
жртви синова мајки; при жртви онога малог Слободана, који је у
једанаестој години изгубио живот, идући у родну Каменицу да пусти
свога пса на слободу! Ради оног одераног српског војника на Троврху
или због оне три српске светиње – одсечених глава на Влашићу. Па вас
молим, млади свештениче, да покренете акцију у Српској православној
цркви, да се оне три главе прогласе за српске свеце!
Ја не верујем, Боже ме опрости, да су сви српски свеци били часнији
од њих.''
Најзад, рекла бих да у овој последњој причи почиње једна много
опширнија епопеја, неугасива брига генерала Ратка Младића за мајке,
чији су синови изгубили животе у овом окрутном одбрамбеном рату за
слободу српског народа и опстанак достојанствене Републике Српске.
Зато ћу на крају цитирати изјаву Генерала Арнолду Шерману, октобра
1993. године.
„Ја сам срећан човек! Мислим да је на земљи једино жена света! Ја
имам мајку, сестру, супругу и кћер. И, што је подједнако важно – имам
отаџбину. Све што сам имао и све што сам сањао уложио сам у своју
родну отаџбину!
Кћи Ану убили су 24.марта 1994. године
Данас је Генерал далеко од отаџбине: у тамници! Без велике наде да
се врати на слободу!
Уместо закључка добро се присетити емисије Радио телевизије
Републике Српске на дан изрицања пресуде генералу Ратку Младићу у
Хашком трибуналу, под називом „Пресуда генералу“. Том приликом
генералов ратни друг и начелник Информативне службе ГШ ВРС
пуковник Милован Милутиновић је изјавио: „Пресуда генералу Ратку
Младићу је несхватљива и срамна и показује бескруполозност овог ад
хок суда који пресуђује доживотну робију прослављеном команданту
Српске војске генералу Ратку Младићу само зато је бранио свој народ,
што се борио за његову слободу у право да живи слободан и свој на
српској земљи и то што се тако снажно успротивио светским моћницима.
Мени је као његовом саборцу и потчињеном била посебна част да
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примам наређења од такве војничке величине, високог војног
професионалца и људске громаде која је за живота пуним кораком ушла
у легенди, а чија ће стамена величина остати узвишена без обзира на
пресуду.
Војска Републике Српске на челу са командантом генералом Ратком
Младићем нема чега да се стиди јер је часно и одговорно извршила све
постављене задатке у стварању и одбрани Републике Српске и српског
народа и уздигнутог чела може гледати у будућности. Покушаји бројних
међународних, бошњачких и хрватских кругова да омаловаже лик и дело
генерала Младића, а Републику Српсдку представе геноцидном
творевином остаће само у покушају.“.
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ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА ВРС У ФУНКЦИЈИ
ОДБРАНЕ СРПСКОГ НАРОДА
Проф. др Милош Шолаја1
Апстракт: Од избијања ратова на простору бивше Југославије поставило се питање
организације система информисања намијењеног старјешинама и војницима у војскама
насталим након распада ЈНА, дакле и Војсци Републике Српске. Период краја
осамдесетих година и почетком деведесетих био је карактеристичан по дезинтеграцији
Југославије и настанку пет (касније шест) нових независних држава – међународно
правно признатих субјеката међународних односа. Свака од тих држава дефинисала је
своју спољну и одбрамбену политику, а по том моделу функционисале су и
територијално успостављене и државно обликоване националне цјелине у Босни и
Херцеговини- То је било вријеме дефинисања новог свјетског поретка успостављеног
према принципима либералне демократије и глоблане либералне економије чији је
неизоставни дио и успостављање новог глобалног информационо-комуникационог
поретка који ће се показати као амбијент погодан за развијање новог приступа ратовању,
чак и новим врстама рата и вођења ратних операција. Рат је Србе као народ и њихове
институције затекао неспремним за дјеловање у области инфомационо-конуникационих
технологија, посебно у сфери медија масовних комуникација. Показало се да су се
сепаратистички политички ентитети много прије дезинтеграције Југославије припремали
у свим сферама друштвеног живота, посебно у сфери медија. Почетно несналажење било
је потребно превазићи „у ходу“. Иако није било систематског изучавања ратних
искустава у области информисања и медија, примјер Прес центра Првог крајишког
корпуса може да буде индикативан за иницијална изучавања и евентуалне припреме за
случај новог помјерања праксе у сфери медија масовних комуникација и информисања у
војсци уопште.
Кључне ријечи: медији, масовне комуникације, војска, Република Српска,
информације, комуникација, технологија

УВОД
Ратови између бивших југословенских република и новостворених
држава од којих су неке стекле међународно признање, а неке нису, неке
су чак и нестале, имају посебну позицију у области изучавања
комуницирања. Токови информација, медији и начин формирања и
Проф. др Милош Шолаја професор Факултету политичких наука, Универзитета
Бањалука
1
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обликовања јавног мњења након завршетка тих ратова нису касније
посебно изучавани иако би уопштавање и теоријско обликовање
искустава стечених на основама њихових искустава практиично имало
не само теоријску и научну вриједност, већ би могло да усмјери
обликовање система информација и комуникација и да усамјери
практичан приступ припремама уколико би се на сличан начин
понављали или одвијали нови политички процеси. Та проучавања
требала би да се односе на међународне политичке односе, ниво и
могућности примјене међународног права, процес доношења одлука на
међународном и унутардржавном нивоу, обликовање и управљање
системом масовних комуникација и токова информација, креирање,
обликовање, функционисање и дјеловање јавности и јавног мњења. На
жалост, нешто због недостатка планских и организационих препоставки,
нешто усљед недостатка средстава и довољно усмјерених и мотивисаних
истраживача, значајан дио праксеолошких искустава и употребе
елемената система информисања током ратова на простору претходне
Југославије неће вјероватно бити сврсисходно и досљедно анализиран
од стране изворних учесника процеса, као ни касније од млађих
истраживача који нису та интересовања развили у довољној мјери.
Процеси у сфери комуникација у вријеме ратова у Југославији
почетком деведесетих година 20. вијека оцијењени су изразито
национално као „антисрпске“ активности које су предводили свјетски
медији и тако добијају назив „медијски рат“, а у домаћој јавности
добијају и карактеристику „сатанизација Срба“. То је говорило о,
генерално гледано, антисрпској усмјерености међународних медија.
Сам термин „медијски рат“ доста је дискутабилан, јер поставља
питање да је то био рат који се водио медијима као средствима ратовања.
Тих елемената јесте било, али се рат водио и политичким средствима, а
сасвим јасно и оружјем и појављивао се као оружани сукоб у свим
димензијама - на земљи, у ваздуху и на води. Поставља се друго питање
да ли би тачнији називи били „рат уз наглашену улогу медија“, „рат уз
помоћ медија“, или на другој страни „рат у медијској сфери“. Друго је
питање да ли је то био рат у медијима или једноставно коришћење медија
у политичко-пропагандне сврхе и да ли су дио тих сукоба били сви
елементи у процесу комуникација – од информисаности до доношења
одговарајућих одлука.
Овај рад би требало да представи како су се успостављали и
одржавали токови информација у вријеме ратова на простору бивше
Југославије с нагласком на процес комуницирања у оквирима Војске
Републике Српске. У том циљу даје се кратак историјски преглед
обавјештавања у ратовима и вођењу рата, неке карактерстике
временског периода у вријеме избијања ратова у Југославији, савремено
329

Милош Шолаја: ИНФОРМАТ. СУЖБА ВРС У ФУНКЦИЈИ ОДБРАНЕ

информационо-комуникационо доба и савремене технологије у области
безбједности и одбране, политичка и професионална пракса у
информационо-комуникационој сфери у периоду пред дезинтеграцију
Југославије и непосредно на њеном почетку као и на то како је та пракса
изледала током рата у БиХ у институцијама Републике Српске и Војске
Републике Српске.
ОБАВЈЕШТАВАЊЕ И РАТ
Обавјештавање у рату и о рату, војсци, војним успјесима и
неуспјесима, побједама и поразима стари су колико и историја ратова и
ратовања. Савремени ратови доказали су да једну од кључних улога у
вођењу оружане борбе и реализацији постављених циљева имају
употреба и коришћење информација. На то је живо подсјећање још од
античких времена и Филипидеса који је без одмора трчао послије битке
на Маратонском пољу да би јавио да су Атињани побиједили Персијанце
жртвујући и сопствени живот падајући мртав на атинском главном тргу.
У старом Риму су постојале својеврсне новине клесане у камену, чувене
римске таблице „Акта диурна“ путем којих је јавност обавјештавана о
великим побједама римских легија чиме се обезбјеђивао и учвршћивао
положај власти и стварали основни политички услови за припрему и
реализацију нових освајања. Облици информисања мијењали су се у
складу с друштвеним технолошким развојем у појединим епохама. У 19.
вијеку појављују се штампане новине као средство масовног
комуницирања које омогућавају релативно јефтин приступ информација
и њихово ширење, али оно што је још важније јесте да омогућавају да
информације постану доступне већини људи, али и просторно широко
распрострањене. Потпуно је логично да такава промјена у масовном
комуницирању уноси и промјене у употреби информације у случајевима
рата и вођења борбених дејстава. Средства масовних комуникација
постају основа за обликовање јавног мњења и мобилизацију маса за
прихватање ратних циљева и ратних политика. Током 19. и почетком 20.
вијека у новинама се појављују репортаже из ратова, посебно оних из
новооткривених и непознатих дијелова Африке као што је случај
„Бурског рата“, затим мароканске кризе и сличних. Појављује се и ратна
фотографија, прве се односе на сцене из Кримског рата 1854 – 1856. год.
Велику новину представља појава телеграфа чиме се увелико
повећава брзина преноса информација што ће унијети знатне промјене у
командовање и руковођење током ратова, али и обавјештавање
становника о политичким оквирима, стању на ратишту, позицијама
непријатеља, као и ставовима становништва. Обавјештавање, средства
масовног комуницирања и дисеминација информација постају саставни
дио живота у рату али и дио ратних операција и средство ратне вјештине.
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Тако настаје основа за обликовање јавног мњења што се непосредно
изражава кроз уређивачке политике медијских менаџмената, што у
основи значи преношење и реализацију политика група и појединаца на
власти. Јавно мњење постаје основа за мотивацију цјелокупне јавности
и доношење политичких одлука.
Коришћење информација у 20. вијеку дефинитивно постаје
неизоставни дио рата. Новине, радио, а почетно и телевизија за вријеме
Другог свјетског рата у рукама главног нацистичког пропагандисте
Хермана Гебелса прерастају у средства неограничене пропаганде и уз
помоћ тих средстава у потпуности се усмјерава свијест маса и
појединаца омогућавајући тако нацистичким лидерима да држе под
контролом сво њемачко ставновиштво и јавно мњење Њемачке.
Средства масовног комуницирања постају и важан канал за
обавјештавање становништва и војске на противничкој страни. Зараћене
стране редовно су слале поруке којима су циљне групе били
противничко становништво и војска укључујући и органе командовања.
У токовима информација уградиле су се поруке пропагандистичког
стила намијењене непријатељским командама, војним јединицама и
појединицма – војницима и противничком становништву. С друге стране
огроман је био интерес за масовним информисањем циљних група у
сопственом окружењу. Један од примјера значаја информација у рату
јесте покретање Новинске агенције Таннјуг у слободном Јајцу 5.
новембра 1943. године која је одиграла једну од кључних улога за
прихватање партизанског покрета као савезничког у борби против
фашизма. Истовремено, Агенција је служила за информативно
повезивање партизанских јединица и стварање идентитета партизанског
блока на простору цијеле окупиране Југославије.
Неки теоретичари склони су прихватању теорије да је револуција у
информационо – комуникационим технологијама у знатној мјери
утицала на промјену саме природе ратовања. Ратови на простору бивше
Југославије омогућили су испољавање нових карактеристика ратовања и
средстава масовног комуницирања. Утицај медија постаје пресудан, а
сами медији постају важна средства вођења рата са специфичним
стратегијама, средстваима и очекивањима. За вријеме краткотрајног рата
у Словенији 1991. године готово сви медији били су обавјештвани путем
Прес-центра под руководством каснијег министра одбране и европарламентарца Јелка Кацина, који је течно говорио неколико страних
језика, за којег се тврди да је неколико година прије распада Југославије
био припреман управо за такву улогу. У том моделу, информације су се
сливале у словеначки државни прес центар одакле су као филтриране
биле дистрибуиране медијима што укључује саопштења, изјаве, ратне
билтене, али и фотографије и видео снимке, као и средства везе која су
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давана новинарима на располагање. А новинарима се ишло на руку у
сваком погледу, па и давањем погодности као што су услуга
комуникација, билтени, обезбјеђења функционера и других учесника за
изјаве и интервјуе, давањем прес-клипинга, па чак услугама с тако
балним стварима као што су превоз, сендвичи, ручкови, пријеми и све
друго што би навело новинаре да пишу у корист организатора.
„Манипулативни односи с јавношћу, пак насупрот томе, експлицитно су
вођени намјером да се створи крива свијест како би се агитовало
независно од реалности. Ти облици односа с јавношћу могу довести до
медијатизиране спољне политике. Државе се очигледно прилагођавају
притисцима медија и истовремено их покушавају интрументализовати.
ПР-ом држава мијења се ток догађаја спољне политике од 'намјера –
радња – дјеловање – медији' у редослијед 'намјера – медији – дјеловање
– радња'.“2 Тада је већ постало јасно колика је важност информације
пласираних путем медија масовних комуникација, а уз њих, и колико је
важно међународно јавно мњење. Медији су, у ствари, и постали подлога
за креирање политичког јавног мњења како у појединим државама, тако
у међународним оквирима. Тако створено јавно мњење постајало је
подлога за доношење политичких одлука.
Иако су одлуке доношене у складу с вољом политичких елита и
егзекутивних овлашћења лидера у појединим државама, поступком на
принципима повратне спреге – од креирања догађаја и потицања
мотивације преко дириговања информацијом и креирања јавног мњења
креирао се утисак о демократском усвајању одлука. Управо због тога
било је неопходно контролисати медије да би се одлукама донесеним у
политичким врховима могла дати карактеристика „демократских“.
Илустрација овог принципа јесте и ангдота о онима који су током ратова
у бившој Југославији тврдили да Савјет безбједности Уједињених нација
има седамнаест чланова – пет дражва сталних чланица с правом вета,
десет несталних без права вета, али додатно и CNN и New York Times
као два медија који су имали кључни утицај на доношење одлука. Ту су,
наравно, били и други амерички, али и западноевреопски медији који су
давали добро „филтиране“ информације показујући да нису независни.
Чињеница је да су они обликовали јавно мњење својих држава што је у
складу с принципом повратне спреге доводило до политичких одлука
које су формално утемељење имали у либерално- демократским
ставовима јавног мњења који су затим импутирани доносиоцима
политичких одлука. То значи да се потреба за оправдавањем политичких
одлука оправдавала потреба унутрашње јавности које су служиле да
2

Michael Kunczik (1989), Public Relations for Staaten, Massen-komunikation-Theorien,
Methoden, Befunde, Wiesbaden: Westdeutsher Verlag. pp. 180
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поједине политичке елите задрже или освоје власт. То је, крајњој линији,
мотив политичара и политичких елита и у томе је било врло мало мјеста
за разумијевање националних питања и националних проблема Срба као
и проблема српских држава и српских заједница. Будући да су на
простору бивше Југославије избили ратови у које су се интензивно
укључиле друге државе и међународне организације чије су водеће
гарнитуре преко ратова на простору бивше Југославије рјешавале неке
своје унутрашње интересе, сасвим логична постаје изрека која се односи
на комуницирање и рат“ „у рату прва страда истина“!
То тврди и Марк Томсон кад каже да „Извјештавање домаћих и
међународних медија имала је, дакле, стратешку важност и то не само за
њене стране“.3 Из истих разлога британски потпуковник Бонб Стјуарт
тврди да су „медији кадикад врло корисно послужили када је требало
регистровати споразуме (између зараћених страна) – понекад друго
записа није ни било. Кад свјетско јавно мњење неког држи одговорним
то каткад може бити моћно средство увјеравања, а споразуме који су
приказани телевизијском камером теже је прекршити“4
ПРОТОК ИНФОРМАЦИЈА И ОСТВАРИВАЊЕ МОЋИ У
САВРЕМЕНОМ СВИЈЕТУ
Рат у Босни и Херцеговини био је засићем медијима. Постављало се
питање у каквом су односу медији и рат, односно медији и војне снаге,
па у крајњој линији медији и власт. Због тога се и одвија специфична
битка за контролу медија. Багдикин наводи на пресудну моћ медија кад
каже да „медији представљају моћ већ признату у већини земаља. На
више или мање признате начине власти у бројним земљама се боре с
простором те моћи у социјалне, економске и политичке ефекте њихове
моћи“.5
Посљедично „онај ко контролише националне медије
контролише и њихов политички, културни и социјални живот“.6
Информациона и комуникациона сфера данас се означава оним
простором који се у геополитичком смислу дефинше као простор
реализације политичких циљева и интереса и познат је као „геополитика
постмодерне“ односно геополитика информационог друштва што се у
геополитичком погледу разликује од традиционалних појмова класичне
геополитике простора или геополитике модерне односно геополитике
3 Thompson, Mark (1995), Kovanje rata – mediji u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini,
Zagreb, XI član 19 Hrvatski helsinški odbor Građanska inicijativa za slobodu javne riječi, s. 1.
4 Stewart, Bob (1993), Broken Lives. A personal View of the Bosnian Conflict, London,
Harper Collins, pp. 180.
5 Bagdikian, Ben, H. (1992), The Media Monoplly, pp. 250.
6 Исто 252.
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потрошачког друштва. Објашњење тих геополитичких промјена може да
се нађе у тврдњи да је „наша погодна и уобичајена геополитичка
имагинација фиксираних идентитета, не одговара више свијету у којем
се простор оставља 'поред пута' гдје је умјесто класичних политика
територијалности успостављена телеметрија и гдје су дефинисани
идентитети једноставно замагљени мрежама ново успостављених
хибридности“.7 Измијењена перцепција геополитике потпуно потискује
територијалност и наглашава моћ и значај електронске сфере у којој се
одвијају кључни савремени геополитички процеси. Информациони
простор тако добија кључну важност за остваривање политичких
циљева. „Ова 'информациона оштрина' може да помогне одвраћању и
отклањању војних пријетњи на основу веома ниских трошкова. То
представља интелетуални линк између спољне политике САД и њене
војне моћи у смислу понуде задржавања њиховог вођства и утврђивања
савезништава“.8 Управо информација и комуникација постају основа
реализације политичке доминације и надмоћи над противником кроз
примјену и развијање концепте ИСР – интелигенција, прикупљање,
надгледање (ISR) и C4I2 – командовање, контрола, комуникација и
комјутерско процесирање као као и обавјештавање и интероперабилност (command, control, communication, computer processing,
intelligence, inter-operability).
Информација постаје средствоа ратовања, а информационо поље
неодвојиви дио ратишта. Операције се са земљишне пребацују у
информациону сферу у намјери да се постигне што значајнији резултат
са што мање губитака и трошкова. Та врста вођења операција постаје и
дио нераздвојних стратешких планова. Ратовање и ратна вјештина
постају неодвојиви дијелови „информационог друштва. „Иницијално је
фокус био на информационим токовима у оквирима одрживих
стандардних војних операција што је омогућавало брже доношење
одлука и остваривање значајнијих прецизних војних ефеката“9.
У времену непосредно пред распад Југославије постојало је девет
телевизијских станица односно девет јавних телевизијских сервиса – по
један у свакој републици и покрајини и једна за италијанску националну
мањину у Хрватској и Словенији. Радиле су 202 радио-станице.
7 Tuathail, Gearoid O (1998), „Postmodern Geopolitics? The modern Geopolitical
Imagination“, (1998), Rethinking Geopolitics 16 - 39, Tuathail, Gearoid London O; Dalby,
Simon, London Routlage, pp. 16.
8 Ibid, 30.
9 Freedman, Lawrence (2013), Strategy: a History, New York, Oxfoed University Press
pp. 231.
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Углавном су биле локалне регионалне и републичке и једна савезна.
Излазило је 27 дневних листова. Једина новинска агенција у Југославији
до почетка дезинтеграције била је савезног карактера – Танјуг – чије је
дјеловање имало свјетске размјере. Након усвајања Устава из 1974.
Почела је и 'децентрализација' југословенског информативног простора
оснивањем републичко-покрајинских ТВ станица. Дозвљавање приватне
својине у економији Југославије омогућило је и приватизацију медија –
прво је покренуто много независних дневних и периодичних штампаних
издања, а касније се тај тренд преселио и у сферу електронских медија.
У почетку је било интензивније оснивање радио станица, а касније се та
иницијатива окренула и према телевизијским каналима. Развој политика
које су ишле ка издвајању појединих република из Југославије имао је
једно од најснажнијих упоришта у стварању сопствених система медија
и система масовних комуникација и утицај на информативну сферу. У
тренуцима проглашавања независности свака од новонасталих држава
имала је новинску агенцију и јавни радио-телевизијски канал у
државном власништву. Слично се дешавало и у Босни и Херцеговини
гдје је од почетка унутрашњих борби свака од три националне заједнице
имала свој одвојен и заокружен медијски систем чију су окосницу
чинили информативна агенција и јавни телевизијски канал. Ти медији су
имали одговарајуће механизме за креирање јавног мњења, утицај на
доносиоце политичких и војних одлука као и на мобилизацију својих
националних заједница у намјери да их обједине око заједничког
политичког циља.
Будући да је рат у 'свију против свих' у БиХ већ увелико био у току
та средства масовних комуникација имала су истовремено и улогу
средстава информисања важних за одржавање и функционисање
одговарајућег система одбране и војних система. То је било посебно
важно за Републику Српску која је оснивањем Војске Републике Српске
у потпуно заокружила карактер државе која није била међународно
призната, али је захваљујући чињеници да је посједовала ефикасан
легитимизовани монопол физичке силе са оствареним унутрашњим
суверенитетом у преговорима о мировном рјешењу у Босни и
Херцеговини функционисала као држава.10 То јој је омогућило да у
Шолаја, Милош (2011), „Војска Републике Српске у међународним односима:
између новог свјетског поретка и унутрашњег конфликта 1990 – 1992. године”, Војска
Републике Српске у одбрамбено-отаџбинском рету: аспекти – организација – операције,
Јанко Велимировић (ур), Бања Лука, Влада Републике Српске – Републички центар за
истраживање ратних злочина , стр. 39 – 86. (Шолаја, Милош (2011), “Army of the Republic
of Srpska in International Relations: Between the new World Order and Internal Conflict 1990
– 1992, Army of the Republic of Srpska in the Homeland War: aspects – organization –
operations, Government of the Republic of Srpska - Republic center for War Crimes
Investigation Banja Luka, pp. 41 – 86.)
10
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преговорима о мировном рјешењу учествује као прихваћена активна
'страна у сукобу'.
Колико год су ратне прилике доводиле у везу цјелокупан друштвени
систем информисања у Републици Српској с информативним системом
Војске Републике Српске на основу чињенице да су рат, догађаји у рату,
информације везане за одбрану и рат као и цјелокупно јавно мњење, било
је неопходно дефинисати улогу информативних токова и информисања
у ВРС. Гледано уназад, на саме почетке оружаних борби у БиХ може се
са сигурношћу тврдити да није постојао јасан и дефинисан систем нити
су биле јасне концепција и стратегија Војске Републике Српске у сфери
медија масовних комуникација и информисања.
ИНФОРМИСАЊЕ У ВОЈСЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ратови у бившој Југославији затекли су Југословенску народну
армију прилично неспремном и неразвијеном у погледу медија и система
масовног комуницирања. Овдје је потребно нагласити разлику појмова
'масовно комуницирање' и 'информисање'. Док је први термин одражавао
двосмјерност која је подразумијевала емитовање информација, али и
постојање повратне спреге, дакле повратног утицаја од примаоца
информација према изворима информисања, други појам 'информисања'
подразумијевао је једносмјерност и идеолошку једностраност која је
била карактеристична за идеолопки став друштва у вријеме
једнопартијске власти и идеологије социјалистичких односа која није
била толерантна према различитим мишљењима. То се поготово није
могло видјети у ВРС која је захваљујући чињеници да је настала на
принципима функционисања ЈНА, у којој су окосницу старјешинског
кадра чиниле старјешине образоване и ЈНА и да је приступ организацији
информисања био по моделу ЈНА.
О том начину организације токова информација довољно јасно
говори „Упутство за информативну и психолошко-пропагандну
дјелатност Војске Српске Републике Босне и Херцеговине“11 од 1.
августа 1992. Упутство је апсолутно уопштено, обојено једностраним
идеолошким усмјерењем и методолошки усмјерено на директивно
управљање информацијама. Друга карактеристика Упутства је
повезивање информисања с пропагандом и психолошким дејствима.
Примјер уопштености јесте став из тачке 4. О „Унутарармијском
информисању“ по којем је „Обезбјеђивањем непрекидности и
квалитетне конкретне информисаности припадника Војске стварају се
11 Главни штаб Војске Српске Републике Босне и Херцеговине – сектор за морал и
правне послове (1992) Упутство за информативну и психолошко-пропагандну
дјелатност Војске Српске Републике Босне и Херцеговине
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претпоставке за реализацију дугорочних циљева информативне
дјелатности. Информативним дјеловањем у оквиру руковођења и
командовања, а у складу са сопственим психолошко-пропагандним
дјеловањем доприноси се успостављању квалитетних међуљудских и
субординацијских односа повећању мотивисаности појединаца и војних
колектива за извршавање борбених задатака и подизања борбене
готовости Војске, а тиме и укупних одбрамбених способности Српске
Републике БиХ“. Судећи о називу поглавља о „унутарармијском
информаисњу“ као и по стилу и приступу питања информисаности
видљиво је да се ради о упутству изворно насталом у ЈНА. Сличан
начелан и непрактичан начин доминира цијелим Упутством. Овакав
приступ није давао адекватан одговор на глобалне промјене и глобалне
токове у сфери масовних комуникација чији се утицај преливао и на
простор Балкана, дакле и бивше Југославије и њене зараћене републике.
На свјетском нивоу расправљало се о томе да ли су медији и
комуникације наговијестили и поставили основу за нестанак моћи
глобалне силе попут Совјетског Савеза. О томе говори и Багдикијанов
став да „када су се прво отворили медији Совјетског Савеза кроз
разилажење идеја средином 80-тих година Михаил Горбачов није могао
да предвиди крајњи исход. На изненађење свијета, а и самог Горбачова,
његова политика гласности допринијела је распуштању једне од
најмоћнијих империја модерног времена.“12 Два неведена концепта,
један на глобалном плану, а други као посљедица конзервативног
пристипа масовним комуникацијама, несумњиво одражавају и два
приступа улози информације у рату – с једне стране глобални медији
представаљају ударну моћ у хибридном ратовању као средство за
доношење коначне побједе употребом јавног мњења и политичког
одлучивања, а с друге стране ради се о 'малом' грађанском рату гдје се
моћ посматра искључиво на бази конвенционалног оружја медији и
информације користе се као помоћно средство за пропаганду и
психолошка дејства.
Организација информисања морала је из тих разлога се де
прилагођава „у ходу“. Показало се брзо да раније створена упутства нису
могла да одговоре ситуацији и да окосницу система информисања
представља друштвени систем масовних комуникација и информисања,
дакле у медијима. Послијератна комуникација показала је да су одвојене
– сепаратистичке југословенске републике још много раније биле
спремане и спремне за оно што се називало 'медијски рат'. Много прије
почетка формалног процеса одвајања њихови представници изучавали
су бројне аспекте политичког живота, укључујући тако и медије као и
12

Bagdikian, Ben, H. (1992), The Media Monoplly, pp. 239.
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'цивилно друштво'. Та предност у припремама показала се кроз
припремљеност медија у организационо-системском смислу,
руковођење
медијским
системом,
техничку
опремљеност,
припремљеност новинара и планове за усмјеравање јавног мњења.
„Ситуација у медијима, гдје је непријатељ био много оспособљенији
наметала је задатак – како одговорити и како постићи ефекте?
Пионирску улогу у томе, може се слободно тврдити, одиграо је Прес
центар Петог односно Бањалучког, напослетку Првог крајишког
корпуса... Иако је било веома важно супротставити се свјетској медијској
аждаји која је функционисала на много јачој основи, концепција
ангажовања новинара из Бања Луке, а који су радили за своје редакције,
у Прес центру Корпуса показала се потпуно исправном из више разлога:
било је то стимулативно за борце на фронту који су, практично, били
добровољци, а представљало је праву информацију и подизало морал
становништва.“13 У Закључцима са Савјетовања наглашено је да није
било утврђеног концепта функционисања масовних медија због чега је
Прес центар Првог крајишког корпуса морао самоиницијативно да
попуни празнину и на систематски начин у постојећим условима
супротстави се надмоћнијем непријатељу. То се видјело, било да се
радило се о медијским извјештајима, или односу према страним
новинарима, који су долазили у Прес центар и све то у условима
недовољне кадровске попуњености, јер се радило с оним кадровима који
су се задесили у Бања Луци у почетку ратних операција.
Да би се постигли циљеви информисања односно да би
информативна дјелатност дала одговарајуће ефекте било је потребно
дефинисати и одговарајуће циљне групе у оквиру публике која је у рату
користила средства масовног комуницирања односно била реципијент
емитованих информација. Публику у рату у БиХ у принципу су
обликовали електронички медији, јер су били бржи и упечатљивији, а
посебно информативнији, од класичних штампаних новина. Уз то је и
њихово ширење у етеру обезбјеђивало масовнију публику и било
продорније од новина, посебно када је ријеч о супротној страни као
публици. У циљу јаснијег дефинисања политике и организације ширења
информација било је потребно дефинисати различите циљне групе с
циљем прилагођавања врсте, обима и количине информација. Пажљива
анализа различитих публика, различитите јавности и јавног мњења које
се обликује може да се диференцира неколико циљних група од којих је
свака тражила посебан приступ:
13 Шолаја, Милош (1995), Информисање бораца, старјешина и становника у рату
путем средстава масовног комуницирања – Уводно излагање, Савјетовање „Стање
информисању у Првом крајишком корпусу Војске Републике Српске“
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Прва циљна група представља сопствено становништво као највећи
конзумент информација којем су се окретали медији масовних
комуникација.
Ова група одређује централну моћ и суштину јавног мњења и његов
однос према рату и циљевима оружане борбе. Зато медији највећим
обимом својих активности морају да буду окренути према становништву
да би објаснили циљеве борбе, да свакодневно преносе ситуацију на
фронтовима, али и у дубини територије и „цивилном дијелу“ живота, да
преносе ситуацију на ратишту и на тај начин дижу морал и
становништву, али и припадницима војске који су у ствари нераздвојни
дио укупне популације. С друге стране, на основу информација о
непријатељу успијевало се у напорима да се умање резултати његове
пропаганде и да се створи утисак о његовој немоћи пред снагама Војске
Републике Српске, као и утисак да је његова борба у потпуности
неправедна, нецивилизацијска и промашена.
Друга група су припадници Војске Републике Српске који траже
посебну пажњу, јер њих уз претходне информације на специфичан начин
занимају информације о борбеним дејствима, затим специфична
проблематика војске и рата која им помажу да се лакше одређују према
питањима која постављају ратна ситуација и учешће у њему. То су, прије
свега, питања бораца – инвалида, стање рата и породица бораца,
социјална проблематика учесника у рату, али и живот далеко „иза линија
фронта“, услови у којима живе њихове породице и све друго што
обиљежава живот у рату.
Трећа група била је публика у тадашњој СР Југославији, дакле
Србији и Црној Гори. Тамо су живјели југословенски држављани, али и
избјеглице из других дијелова Југославије, међу њима и неки који су
побјегли од патриотске обавезе учешћа у рату. Требало је представити
да људи у рату гину, да су рањени, избјегли, расељени и они који
представљају дио истог народа који имају подршку од браће „преко
Дрине“ и морају да пруже помоћ бар у некој мјери донекле равну
жртвама које подносе њихову сународници у рату.
Четврта циљна група је инострана јавност која је с предрасудама о
Србима, Србији и Републици Српској пришла рату на простору бивше
Југославије што су одредили политички ставови западних сила, а чему
је допринијело и дјеловање плаћених лобиста и америчких компанија за
односе с јавношћу које су вјештачки производиле догађаје и вијести. То
је било осјетљиво подручје које тражи заједничко ангажовање људских,
политичких, информативних, дипломатских и материјалних потенцијала
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из свих српских земаља с циљем преобраћања слике о Србима у свијету
и олакшања политичко-дипломатско-војних напора за постизање мирног
рјешења ратног сукоба у чијем доношењу Срби неће бити потјењивани.
Пета циљна група јесте становништво односно јавност на
непријатељској страни. Кроз давање информација и откривање истине о
противнику и његовој немоћи и неуспјеху као и приказивање сопствене
одлучности и способности да се у рату иде до краја у остваривању
циљева потребно је обесхрабрити противничку јавност која може да
утиче на противникову неодлучност за даљи наставак рата. Овај приступ
на извјестан начин граничи с психолошко-пропаганадним дјеловањем
иако се заснива на тачној и објективној информацији. Карактеристика
ратова на простору бивше Југославије јесте и сличност и потпуна
разумљивост језика чиме је ова врста комуникације и омогућена.
Шеста група су припадници противничких војних јединица који се у
случају емитовања тачних информација о успјесима ВРС деморалишу и
демотивишу, постају обесхрабрени и поколебани у жељама политичара
и команданата да остваре политичке и војне циљеве оружаним путем.
Седму групу представљају непријатељске команде која пажљиво
прате, прикупљају и анализирају информације путем средстава масовног
комуницирања, прије свега радија и телевизије. Из тог разлога је и
селективан и опрезан приступ овој циљној групи је веома важан, јер
информације, упркос потреби тачног и објективног информисања, не
смију да буду контрапродуктивне.
Дефинисање циљних група помогло је да се одреде информативне и
вриједносне карактеристике дисеминираних информација, јер је било
потребно да се за сваку од циљних група „пропусте“ кроз јединствен и
недјељив систем масовних комуникација, дакле радио, телевизију и
штампу. У то вријеме није се користио интернет и нису постојале
друштвене мреже као својеврстан облика масовних медија. То је
наметало потребу јасног одређења и профилисања уређивачких
политика. Да би се те политике у потпуности уредиле било је неопходно
дефинисати однос институција законодавне и извршне власти и Војске
Републике Српске, јер ВРС није имала сопствене медије одвојене од
државе и друштва. У појединим периодима рата у БиХ било је фаза када
су усљед односа власти и Војске рат и оружана борба били
занемаривани, па готово и избрисани из медија и да није било
специфичних емисија припреманих у ВРС посвећених питањима војске
и вођења оружане борбе могло би се десити да се рат у медијима готово
и не спомиње.
Централни дио система информисања представљале су „дневне
информације“, односно саопштења са свих дијелова ратишта. Првог
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крајишког корпуса којом су снабдијеване све радио и телевизијске
станице у зони одговорности Корпуса. Суштина те концепције је била да
се саопштава искључиво истина, па и онда када није била баш пријатна.
Тиме се стекло велико повјерењу и информације Прес центра Првог
крајишког корпуса што је омогућавало лакши и систематизован приступ
пласирању информација из ВРС у масовним медијима.
У недостатку јасне концепције информисања у ВРС што је, како је
раније наведено, наслијеђено из ЈНА позитивни резултати и ефекти
постигнути кроз медије масовног информисања долазили су у опасност
да буду негирани кроз систем информисања унутар Војске. Касније
анализе показале су да та страна информисања није био адекватно
организована. У ријетким публикацијама о наведеним проблемима
говори се неблаговременом и нетачним информисању. „Дневне
извјештаје током рата (а и у миру), углавном су састављали дежурни
органи, без учешћа носилаца појединих елемената, односно питања
борбене готовости. Зато су врло често површни“.14 Блажановић даље
наводи да је недовољна ажурност носилаца одговорности по појединим
елементима и питањима борбене готовости. „Присутна је тенденција
„прикривања“ стварног стања. Занемарује се или не разумије значај
информација за претпостављену команду, која на основу прикупљених
информација свих потчињених јединица аналитичком обрадом уочава
опште карактеристике и токове. Тражи се од одговорних појединаца и
институција да обавјештава о ономе што је за самог старјешину односно
команду битно као случај или појава односно што под знак питања
доводи способност јединице дан изврши задатак и све што сигнализира
да би јединица била неспособна или би јој способност за извршавање
задатка била умањена.“ 15
ЗАКЉУЧАК
Анализирајући актуелне токове у развоју информационокомуникационих технологија као нераздвојивог дијела и основе
геополитичких утицаја великих сила на остатак свијета, закључује се да
развој ту неће стати. Развој хибридног ратовања у значајној мјери
технолошки, али и стратешки помјера границе ратне вјештине и показује
да се политике држава све више ослањају на софистицирана средства и
методе ратовања умјесто конвенционалног, још више нуклеарног,
оружја. Тако гледано може се тврдити да хибридни рат између великих
сила и даље траје, а да при томе нису прекинути ни „заступнички“
Блажановић, Јово (1999), Морал у српском отаџбинском рату, Бања Лука,
Народна и универзитетска библиотека „Петар Кочић“, стр. 86.
15 Исто, стр. 86.
14
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хибридни ни „заступнички“ конвенционални ратови у којима су средње,
мале и микро државе најчешће политички полигон и колатерална штета.
Поставља се питање шта је за њих излаз? За државе које не могу да
испоље глобалну моћ једини излаз је максимално економско јачање и
јачање пласмана роба и радне снаге односно коњунктуре на глобалним
тржиштима, али и јачање образовања и примјене знања. То посебно
треба да дође до изражаја у софистицираној сфери производње и преноса
информација, развоју комуникационих технологија и система масовних
комуникација способних да партиципирају у глобалној размјени
информација и креирању свјетског јавног мњења. Сагледавајући
историјско искуство из времена распада Југославије почетком посљедње
деценије 20. вијека, Срби као народ као и њихови државно-политички
ентитети, морају да процијене однос међународне заједнице у
постојећем међународном поретку и да успоставе такав систем који ће
амортизовати евентуалне нападе у медијској сфери, поготову ако су
унапријед припремљени. Зато су потребне исправне процјене
противничких и сопствених могућности и организован систематски
напор да би се избјегла погубна ситуација слична оној из пољедње
деценије прошлог вијека. Истовремено, систем масовних комуникација
може да буде и добра подршка и ефикасно средство за евентуалну
мобилизацију за случај поновног избијања грађанског рата будући да
Република Српска од 2007. године и довршетка процеса реформе
одбрамбеног система у Босни и Херцеговини нема ни систем одбране ни
војску под својом контролом. Разлог за оваква размишљања су
релативно честа упозорења или пријетње бошњачких политичара који
указују на могућност поновног избијања рата.
У том смислу треба роцијенити евентуалне процесе и донијети
реалне планове активности у сфери информационо-комуникационих
технологија и медија масовних комуникација, као и цјелокупног система
информисања. У суштини, с обзиром на актуелне активности у области
хибридног и асиметричног ратовања конфликти у етеру и на веб-у
односно у медијској сфери увелико трају. Ти изазови захтијевају адекватне одговоре засноване на дефинисаним концепцијама и стратегијама,
техничкој опремљености, политичкој организованости и знању.
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ДОПРИНОС ЦИВИЛНИХ СТРУКТУРА
ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Мр Миливоје Делетић, потпуковник1
Апстракт: Одбрана Републике Српске била је плански и организовано усмјерена на
активност ратних јединица уз нераскидиву и вишестрану повезаност оружаних снага и
народа и снажно прожимање њихових интереса и напора у одбрани Републике Српске.
Томе је допринијела патриотска свијест њених становника у последњем одбрамбеноотаџбинском рату, без обзира на структуру одбране којој су припадали, поткријепљена
историјским чињеницама и њиховим тумачењима у новој друштвеној стварности и
новом историјском контексту.
Становништво Републике Српске у току рата чинило је демографску базу за
мобилизацију и војних обвезника и обвезника цивилне заштите и радне обавезе које су
имале врло значајну уилогу да обезбиједе функционисање заштите на читавој територији
Републике Српске. Овај рад има за циљ да укаже на изузетан значај различитих
друштвених субјеката одбрани Републике Српске.
Кључне ријечи: оружане снаге РС, цивилна заштита, радна обавеза, јединице
радне обавезе

УВОД
Проглашење Републике Српске била је егзистенционална потреба
српског и несрпског народа у Босни и Херцеговини који није пристао на
судбину жртве у Босни пројектованој Исламском декларацијом Алије
Изетбеговића и повампиреној усташкој ендехазији са јамама и камама и
Јасеновачком сјенком демонске свијести и савјести. Успаванка о
грађанској сувереној БиХ била је само маска за исламску државу –
Исламистан у којој нема мјеста за неисламске грађане, што је јасно
стављено до знања Србима и немуслиманима одмах након проглашња
Републике Српске јуришом удружених муслиманско – хрватских
паравојних формација на све што је припадало тој оргаизацији слободе
и правде. Српском народу није остало ништа друго него да организује
своју одсудну одбрану на живот, јер је без борбе смрт, прогони и
понижење сваке врсте била једина извјесност загарантована свим њеним
грађанима почетком деведесетих година двадесетог вијека.
1
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ОРГАНИЗОВАЊЕ СИСТЕМА ОДБРАНЕ
Након формирања Војске Републике Српске 12. маја 1992. године
извршена је процјена угрожавања српског народа на свим просторима
Босне и Херцеговине што је тражило доношење читавог низ мјера и
прописа са којима би се регулисали поступци појединих друштвених
субјеката у цјеловитој одбрани од свих облика угрожавања. Увиђајући
значај организације система одбране своје територије и уставног поретка
Народна скупштина Републике Српске је већ у јуну 1992. године
донијела Закон о одбрани и Закон о Војсци у циљу нормативног
уређивања ове области и припреме свих структура друштва за одбрану у
наредном периоду. Тиме је Република Српска правну регулативу СФРЈ
и Социјалистичке БиХ у овој области замијенила прилагођавајући је
конкретним потребама и условима. Треба истаћи основни став који
обавезује све грађане на заштиту територије и уставног поретка: „Право
је и дужност свих грађана да бране и штите територију и уставни поредак
Босне и Херцеговине и Републике Српске“.2
Систем одбране Републике Српске почетком деведесетих година
двадесетог вијека базирао се на пет структурних сегмената: Војска,
полиција, радна обавеза, цивилна заштита и јединице радне обавезе.
Војска и полиција су чиниле Оружане снаге Републике Српске а остала
три сегмента чинили су цивилне структуре одбране Репубике Српске.
Сви ти сегменти у међусобној интеракцији чинили су јединствен
одбрамбени систем Републике Српске, мада није занемарљив ни
допринос осталог цивилног становништва које није био сврстан у ове
структуре али је својим дјеловањем директно и индиректно доприносио
успјешној одбрани Републике Српске. Обвезници радне обавезе,
цивилне заштите и јединица радне обавезе су учесници рата који су своју
обавезу у систему одбране извршавали по ратном рспореду у складу са
са плановима ратне производње и услуга.
РАДНА ОБАВЕЗА
Радну обавезу у рату извршавали су радно способни грађани који
нису могли бити распоређени у Оружане снаге Републике Српске, ВРС
и МУП. Радна обавеза извршавала се у предузећима, организацијама и
установама према ратним плановима производње и услуга који су
предходно били усаглашени и одобрени од органа локалне самоуправе и
војнотериторијалних органа Војске и Министарства одбране РС.
Рјешења о распореду на радну обавезу појединим обвезницима радне
2

Устав Републике Српске, стр. 153. чл. 104
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обавезе током 1992. године доносили су и потписивали Секретари
општинских секретријата НО, а касније Начелници ОМО и руковаоци
ратног плана предузећа, организације или установе у којој се радна
обавеза извршавала према предходно усвојеној и од надлежног органа
одобреној ратној систематизацији. Извршавање радне обавезе био је
ратни распоред обвезника радне обавезе а не радни однос или запослење.
Обвезник радне обавезе најчешће је распоређиван на послове и радне
задатке његовог радног мјеста ако су услови рада то дозвољавали.
Међутим, ако су то били услови попуне ратних систематизација
појединих предузећа, организација и установа онда се може рећи да је то
захтијевало да он буде распоређен на извршаању радне обавезе и у
другом субјекту одбране. Попуна ратних систематизација субјеката
одбране вршена је обвезницима радне обавезе који нису могли бити
распоређени у ратне јединице Оружаних снага РС.
То је углавном била женска радна снага, војни обвезници млађи од
18 и старији од 60 година живота и радно способни мушкарци старосног
узраста од 18 до 60 година живота који нису из здраствених разлога били
мобилисани и распоређени у ратне јединице ВРС и МУП-а РС. Овим
категоријама придодати су и војноспособни обвезници радне обавезе
који су извршавали послове и радне задатке радних мјеста
категорисаних ратним систематизацијама као кључна или посебне
важности а за која није било могуће наћи адекватну замјену из
контигента обвезника радне обавезе из других категорија радно
способног становништва. То су најчешће били љекари, просвјетни
радници, руковаоци тешких радних машина, вариоци и слична
специфична занимања. Имајући у виду приоритет одбране Републике
Српске учешћем у оружаној борби и ова категорија војних обвезника је
организована у ратне јединице које су у вријеме офанзивних дејстава
непријатељских снага учествовале на првој линији одбране пружајући
подршку борбеним јединицама ВРС или другим структурама оружаних
снага. Њихов број по мањим општинама кретао се од 10 до 20 војних
обвезника гдје су припадали: народни посланици, предсједници
општине, извршног одбора, руководиоци кључних органа управе у
општини, руководиоци предузећа од посебног интереса за одбрану,
свештеници, љекари специјалисти и сл. У војној евиденцији општине
Рудо, нпр., током 1992. године регистровано је 16 војних обвезника ове
категорије. Истини за вољу било је и екстремних примјера гдје су у
појединим предузећима распоређивани војни обвезници мимо ратне
систематизације тих предузећа и мимо ратних планова производње, па
чак и у бројкама од по неколико десетина до неколико стотина војних
обвезника старосног узраста до 35 година, као што је регистровано
инспекцијом Главне републичке инспекције одбране у Санском Мосту
јул 1995. године.
346

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ангажовањем обвезника радне обавезе у привредном и
ванпривредном животу Републике Српске обезбијеђени су услови за за
функционисање свих цивилних структура друштва и подршка ратним
јединицам ВРС и МУП-а РС од хране и опреме до набавке наоружања и
технике уз обезбјеђење услова за здраствено и социјално збрињавање
чланова породица бораца, а прије свега породица погинулих и тешко
рањених бораца. Вођење рата у условима потпуне међународне
економске блокаде и изолације и одсуства свезничке ратне помоћи било
би немогуће водити успјешну одбрану без економске подршке цивилном
и војном сектору а тиме обезбијеђења ангажовања обвезника радне
обавезе у привредном животу Републике Српске.
Настојећи да изврше своју обавезу обвезници радне обавезе су у
складу са ратним плановиа ратне производње и пружања услуга
одржавали обим ратне производње и услуга једним дијелом на
предратном нивоу, другим дијелом у знатно смањеном обиму и у трећем
дијелу развили су нове програме својих производних капацитета или у
цијелом производном простору за потребе војске и одбране. Тако, нпр.,
пољопривредна производња на појединим задружним и државним
добрима током рата смањена је на обим од око 10% предратне
производње. То је случај са системима за наводњавање и одводњава
пољопривредних површина на просторима Посавине, Семберије и
Херцеговине и виноградарском производњом на новим засадима винове
лозе у Херцеговини.
У истом периоду хидроенергетски систем ХЕ Вишеград који у свом
саставу има 4 изграђене и неизграђене хидроелектране на Дрини и
њеним притокама радио је пуним капацитетом. Сама ХЕ Вишеград
радила је са сва три агрегата од којих је сваки у току једног часа рада
производио електричне енергије у противвриједности од једног новог
голфа или укупно за 24 часа рада електричне енергије у потивриједности
72 нова голфа. Примјер преорјентације минодопске производње на
ратну, односно производњу за потребе војске и одбране је фабрика
„ТННО“ у Добоју која је капацитете преорјентисала на производњу
пушчане муниције у обиму довољном за подмирење потреба Првог
Крајишког корпуса за том врстом муниције или “Јелшинград“ из
Бањалуке који је неке своје погоне преорјентисао на погоне за ремонт
тенкова и других оклопних возила и ратне технике. У производним
погонима „ТННО“ Добој радила је готово искључиво женска радна снага
и мушкарци који не подлијежу војној обавези у ратним јединицама РС.
Захваљујући ангажовању обвезника радне обавезе у области
васпитања и образовања дјеце и омладине током читавог периода
трајања ратних дејстава на просторима Републике Српске функционисао
је школски систем од предшколског узраста до докторских студија уз
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редован рад научноистраживачких института, издавачке дјелатности,
спорских и хуманитарних организацја и сл. Континуиран рад овог
сегмента друштвеног живота Републике Српске чувао је повјерење
становништва у њене иституције, спречавао одлив подмладка и
сужавање мобилизацијске базе цјелокупног система одбране уз стално
јачање свијести њених грађана.
Ако се узме у обзир да је Република Српска током рата имала око
1,400.000 становника а у ОС РС је било ангажовано око 200.000 војних
обвезника онда се лако може закључити да је тек сваки 7 њен становник
био распоређен и ангажован у извршавању борбених задатака у
оружаним снагама РС а остали су чинили цивилни сектор Републике
Српске који је у себи крио разлоге и стварао предпоставке за успјешну
одбрану Републике Српске обезбјеђујући људске и материјалне ресурсе
за попуну и функционисање ратних јединица и структура одбране.
Ратне јединице Републике Српске су организоване, значајним
дијелом на локалном принципу, па су припадници тих јединица
одлазили на фронт седам до десет дана а наредних десет до петнаест дана
проводили бавећи се пољопривредном производњом на свом
породичном газдинству, организовано на газдинствима рањених или
погинулих бораца, на економијама и погонима ратних јединица, као и на
додијељеним земљишним парцелама из фонда напуштеног обрадивог
земљишта дезертера и непријатеља Републике Српске, које су чиниле
егзистенцијалну основу избјеглог и градског становништва Републике
Српске током рата. Плате војника и радника, чак и са највишом стручном
спремом и на најодговорнијим дужностима и функцијама биле су готово
симболичне или уопште нису постојале, па је рад у пољопривредној
производњи, уз минималну хуманитарну помоћ, био једина сламка спаса
становништву Републике Српске у току рата, без обзира на структуру
одбране у којој је било ангажовано.
Посматрајући материјалне претпоставке за организацију система
одбране Републике Српске мора се имати у виду да су шуме са својих
преко 50% учешћа у привредној структури укупних површина
Републике Српске чиниле значајну економску потенцију привредног
живота Републике Српске у рату. Сјеча, прерада и трговина дрвном
масом била је гаранција прилива новчаних средстава неопходних за
функционисање цјелокупног друштвеног живота и обезбјеђења
средстава за набавку опреме, хране, па и технике за потребе ратних
јединица и других структура одбране, што је радну обавезу у шумским
газдинствима чинило посебно значајном и одговорном за подршку
систему одбране Републике Српске. Обзиром на природу ове привредне
дјелатности и специфичности захтјева за рад на појединим радним
мјестима: сјекачи, возачи зглобних трактора, скидера, булдождера,
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дизалица, возача тешких камиона итд. за рад у овим предузећима често
је распоређивана радна снага из контигента војних обвезника способних
за извршавање војне обавезе у оружаним снагама РС. Средства
обезбијеђена из ових извора коришћена су за помоћ породицама
погинулих бораца, тешких рањеника и лијечење рањених бораца у
земљи и иностранству и других припадника Оружаних снага РС. Све ово
је стварало осјећај сигурности и перспективности одбрамбеног система
Српске и неопходности јединства свих сегмената система одбране на
рјешавању неминовних изазова одбрамбено-отаџбинског рата.
Посебно значајно мјесто у систему одбране Републике Српске
припадало је осијецима Министарства одбране РС чији су припадници
обављали послове евиденције, регрутовања, упута на служење војног
рока, распоређивања у ратне јединице и исписа војних обвезника из
војне евиденције, попуну ратних систематизација субјеката одбране
обвезницима радне обавезе, јединица цивилне заштите, центара везе и
јединица радне обавезе и вођења низа других послова и активности
других органа државне управе, као што је нпр. био посао царинске
службе све до њеног формирања другом половином 1993. године.
Радно вријеме обвезника радне обавезе у другим субјектима одбране
било је ограничено на радне дане у трајању од осам до четрнаест часова
дневно а радно вријеме обвезника радне обавезе у ОМО било је готово
цјелодневно сваког дана укључујући викенде, вјерске и државне
празника. Све до 28.02.2002. године војни обвезници распоређени у
ОМО третирани су као војна лица која су учествовала у рату у саставу
ВП 7450 а од тада у складу са Инструкцијом Министра одбране број: 8/101-835-15/02 као обвезници радне обавезе. Исти статус по овој
Инструкцији припао је радницима Војноправосудних органа и
намјенској индустрији.
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Послије оружаних снага: јединица ВРС и МУП-а РС и радне обавезе
четврту структуру одбране у рату по значају чиниле су јединице цивилне
заштите, које су припадале цивилном сектору одбране али су пружале
директну подршку и чиниле саставни елемент организационе структуре
система одбране Републике Српске. Сама организациона структура
цивилне заштите имала је своју хијерархијску структуру формирану од
јединица и штабова цивилне заштите предузећа, организација и
установа, па перко општинских, регионалних и републичких штабова и
јединица цивилне заштите. Потпредсједник Владе РС је по функцији био
и комадант републичког штаба цивилне заштите а на регионалном и
општинском нивоу то су били угледни функционери са израженим
организационим способностима и дугогодишњим искуством у
организационим и руководећим пословима.
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Према процјенама и плановима одбране јединице цивилне заштите
формиране су и попуњаване обвезницима цивилне заштите према
личном ВЕС-у а њихова употреба координирана је са осталим
структурама одбране преко надлежних штабова цивилне заштите. Неке
јединице су формиране као обавезне организационе цјелине у свим
општинама а неке према локалним процјенама и потребама одбране. У
организационој структури општинских штабова цивилне заштите
формиране су следеће јединице цивилне заштите: јединице прве
медицинске помоћи, јединице противпожарне заштите, јединице за
спашавање из рушевина, јединице за спашавање на води, јединице за
замрачивање, јединице за асанацију терена, јединице за евакуацију
становништва, јединице за зарушавање, јединице за извиђање и
обавјештавање и сл. Свака јединица је имала свог командира, штаб и
опрему а њену употребу и дјеловања је наређивао комадант општинског
штаба цивилне заштите. Укупном структуром цивилне заштите на
општинском нивоу руководио је начелник цивилне заштите који је по
функцији био помоћник Начелника одсијека Министарства одбране РС.
Јединице прве медицинске помоћи попуњаване су приоритетно
обвезницима цивилне заштите медицинске струке, као и обвезницима
других специјалности и њихова употреба је координисана са
активностима медицинских организација на подручју општине и
медицинским службама ратних јединица.
Јединице противопжарне заштите дјеловале су у координацији са
добровољним ватрогасним друштвима на подручју општине. Њихова
употреба је често наређивана током рата у циљу гашења пожара
изазваних не само ратним дејствима, већ и природним појавама,
поготово у ширим шумским комплексима. Те јединице су располагале
својом опремом и техничким средствима али су користиле и опрему и
средства добровољних ватрогасних друштава, предузећа и установа,
ВРС и МУП-а уз сарадњу и помоћ припадника тих структура одбране.
Јединице за спашавање на води пружале су помоћ и подршку
становништву угрожених подручја поплавама у циљу спашавања људи,
животиња и других материјалних добара угрожених воденом стихијом,
што је посебно било присутно на подручју Посавине и Семберије.
Јединице за зарушавање биле су намјењене за зарушавање путних
комуникација у циљу паралисања или успоравања кретања
непријатељских снага на правцима напада и угрожавања цивилног
становништва. Њихови главни циљеви били су тунели, усјеци и мостови
на путним комуникациијама али се често догађало да су биле
уптребљаване за уклањање препрека од земље, шљунка, камена и бетона
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и сличних материјала које су непријатељске снаге постављале на путним
комуникацијама као препреку кретању оружаних снага РС и цивилног
становништва. Те јединице су успјешно обављале задатке јер су биле
опремљене грађевинским машинама из пописа као што су улте,
ровокопачи и булдождери и стручним руковаоцима, тим прије што су те
препреке често биле миниране и представљале су велику опасност за
ручно уклањање и незаштићену технику и људство.
Јединице за спашавање из рушевина формиране су у свим
општинским организацијама цивилне заштите јер је опасност од рушења
стамбених јединица цивилног становништва константно била присутна
у зони борбених дејстава ратних јединица услед дејства тешке
артиљерије а поготово се појачала након укључивања у ратна дејства
авијације НАТО пакта. У тим околностима дошло је до употребе
јединица за замрачивање и евакуацију становништва у свим општинама
Републике Српске. Становништво је склањано у намјенски грађена
склоништа гдје су јединице за склањање и евакуацију обезбјеђивале
основне услове за живот становништва а јединице за замрачивање су
обезбјеђивале услове за потпуно замрачивање свих објеката на подручју
општине, почев од јавне расвете, па преко зграда предузећа и установа
до стамбених јединица и возила.
Осим тога јединице за склањање и евакуацију су често биле носиоци
склањања и евакуације цивилног становништва са ратом угрожених
рејона на којима команде ратних јединица нису могле гарантовати
заштиту цивилног становништва од непријатељских дејстава или је већ
дошло до непосредне угрожености тог становништва у одређеној зони.
У тим околностима јединице за евакуацију су обезбјеђивале
прикупљање и транспорт становништва у безбиједне зоне, као и његово
збрињавање и интегрисање у друштвени живот нове средине. То је
најчешће рађено у сарадњи са општинским штабовима за избјегла и
расељена лица и организацијама црвеног крста.
Општински центри за осматрање, извиђање и обавјештавање
пратили су безбједносне појаве на подручју општине и о свим
запажањима извјештавали Начелника одсијека Министарства одбране
РС и руководиоце осталих субјеката одбране. Информације су
прикупљане преко мјесних радио станица чији су руковаоци
извјештавали у току свих двадесетичетири часа о запажањима грађана о
појавама које су безбједно интересантне. У току НАТО агресије
задејствоване су визуелно осматрачке станице (ВОС-тови) које су
прикупљале и достављале податке о налетима непријатељске авијације
у циљу правовременог узбуњивања цивилног становништва и предузимања одговарајућих мјера склањања, замрачивања и активирања димних
завјеса, као и предупређења хаоса и панике на угроженом подручју.
351

Милоје Делетић: ДОПРИНОС ЦИВИЛНИХ СТРУКТУРА ОДБРАНИ РС

ЈЕДИНИЦЕ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ
Јединице радне обавезе су формиране од радноспособног
становништва које није распоређено ни у једну другу структуру одбране.
Оне су коришћене за обављање повремених и сезонских радова у
пољопривреди и другим дјелатностима, као и послове за потребе других
структура одбране који су захтијевали ангажовање више радне снаге на
краћи рок. Најчешће су употребљаване као испомоћ у оквиру
пољопривредних
организација
приликом
сјетве
и
жетве
пољопривредних култура, помоћи код утовара и истовара приспјелих
роба у знатно већем обиму од уобичајеног у складиштима предузећа,
организација и установа, као и складиштима ВРС и МУП-а РС.
Ове јединице су често употребљаване и за помоћ газдинствима
погинулих и тешко рањених бораца у прикупљању љетине, припремању
огријева за зиму и санирање оштећења и кварова на њиховим стамбеним
и другим објектима услед ратних дејстава и елементарних непогода.
У неким општина од ове категорије становништва формиране су
јединице за обезбјеђење објеката и граничних линија са сусједним
општинама и територијама под контролом непријатељски снага у циљу
предупређења диверзантсих дејстава непријатеља и неопаженог упада на
територију Републике Српске и спречавања чињења злочина над
цивилним становништвом. Њихов задатак је био да након уочавања
сличних појава процијене да ли су у могућности да предупреде
последице сопственим снагама или да обавијесте преко општинског
центра везе надлежне службе МУП-а, ВРС или ОМО РС, који ће
обезбиједити правовремено ангажовање одговарајућих снага
на
рјешавању тог проблема. То је посебно било значајно из разлога што су
непријатељске снаге најчешће припремале изненађења нападом на
цивилно становништво РС из праваца који нису под контролом ОС РС,
чинећи злочине масовним убијањем и покољима цивилног
становништва, углавном ноћу. Таквих упада било је чак и са територија
сусједних држава Хрватске, Црне Горе и Србије гдје је фактор
изненађења био пресудан и битно је отежавао прегруписавање и
интервенцију јединица ВРС и МУП-а РС у циљу неутралисања дејства
група због неблаговременог откривања присуства у одређеном реону.
Припадници ових јединица били су наоружани личним, ловачким и
формацијским наоружањем али њихово ангажовање се не може
посматрати као припадност ОС РС, већ као припадност служби
обезбјеђења територије и објеката са сопствеом командом која је била
директно претпочињена начелнику ОМО РС, као и неоружане структуре
одбране.
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Припадници свих ових структура одбране организовани у јединице
и штабове извршавали су своје задатке и обавезе у складу са ратним
плановима производње и услуга чији су непосредни руковаоци били
руководиоци тих субјеката одбране, мада то није морало бити
искључиво тако али се настојало да се тај принцип испоштује тамо гдје
је год то било могуће. Сви они имају статус учесника у рату и дали су
свој допринос одбрани Републике Српске и по том основу би требало да
имају одређена права и привилегије али то до сада није адекватно
валоризовано. Друштвена брига је усмјерена на утврђивање статуса
борца и припадника оружаних снага, што је још један разлог да је
значајан број припадника осталих структура одбране настојао да своје
учешће у рату прикаже као учешће у ОС РС користећи неажурно вођење
евиденције ангажовања војних обвезника од стране одсијека
Министарства одбране РС а поготово органа за попуну и мобилизацију
ратних јединица ВРС и МУП-а Републике Српске.
Осим ангажовања у овим организационим структурама грађани су
дали немјерљив допринос одбрани Републике Српске кроз обавезу
материјалног давања и мобилизације опреме, средстава и животиња за
потребе попуне јединица и установа ВРС и МУП-а РС. То се првенствено
односи на мобилизацију камиона, трактора, мотокултиватора,
грађевинских машина, цистерни, путничких аутомобила, коња,
воловских запрега, стамбених зграда, складишних простора и друге
пратеће опреме која је била у својини грађана а била је неопходна за
попуну и опремање ратних јединица ради оспособљавања за ефикасно
извршавање борбених задатака у одбрани РС.
Осим обавезе материјалног давања грађани су добровољно и по свом
нахођењу стављали на располагање ратним јединицама неопходна
срества и опрему којима су они располагали настојећи и на тај начин да
дају свој допринос одбрани и очувању здравља и живота припадника ОС
РС. Један дио те опреме и средстава је страдао у ратним дејствима а
други је враћен грађанима уз накнаду или без ње након окончања рата.
Ипак је очигледно да је кроз овај вид учешћа у одбрани РС исказана
велика патриотска свијест и жеља грађана Српске да дају совој допринос
за њену одбрану и очување.
ЗАКЉУЧАК
Одбрана Републике Српске не би имала никакав смисао да на том
простору није заштићено становништво које је егзистенционално било
везано за тај простор. Попуна ратних јединица на локалном принципу
одражавала је нераскидиву и вишестрану повезаност оружаних снага и
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народа и снажно прожимање њихових интереса и напора у одбрани
Републике Српске. Те везе и прожимање чине основни мотивациони
фактор упорног истрајавања на линији одбране Републике Српске свих
субјеката а она је сама по себи први фактор опстанка. Томе је битно
допринијела присутна изграђена патриотска свијест њених становника у
последњем одбрамбено- отаџбинском рату, без обзира на структуру
одбране којој су припадали, поткријепљена историјским чињеницама и
њиховим тумачењима у новој друштвеној стварности и новом
историјском контексту.
Становништво Републике Српске у току рата чинило је демографску
базу за мобилизацију и војних обвезника и обвезника цивилне заштите и
радне обавезе. Међутим, иако је правно и организационо то чинило
посебне структуре одбране у стварности та граница готово да није ни
постојала. Сваки војник је своје слободно вријеме проводио
ангажовањем у производњи, посебно пољопривредној, почев од
сељачких газдинстава до задружних парцела. Припадници радне обавезе
и јединице радне обавезе, не само да су производиле и обезбјеђивале
храну и друга средства за потребе војске и становништва, већ су у
периодима појачаних борбених дејстава на линијама фронта у зони
одговорности њихових ратних јединица и сами узимали учешће у тим
операцијама на самој линији фронта или његовој позадини обављајући
послове и задатке од интереса за подршку борбених дејстава: извршење
борбених задатака, чување комуникација, снадбијевање ратних
јединица, извиђање, извлачење и збрињавање рањених и погинулих
бораца и сл. На тај начин систем одбране Републике Српске
функционисао је на принципу наоружаног народа, али не по Марксовом
концепту, већ по принципу јединства војног и цивилног сектора одбране,
односно, оружаних снага и становништва. Захваљујући тако
организаваном систему одбране Република Српска је одбрањена у
отаџбинском рату од вишеструко бројнијег непријатеља који је уживао
снажну међународну финансијску, материјалну и војничку помоћ.
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ДИПЛОМАТСКА И МЕДИЈСКА САТАНИЗАЦИЈА
СРБА
Проф. др Брацо Ковачевић1
Апстракт: У тешким политичким, војним, економским, као и сваким другим
условима, се одвијала и још увијек одвија мучна српска борба за самоопредјељење као
биолошко, културно и политичко-државотворно опстајање Срба на Балкану. На жалост,
та дарвиновска борба за опстанак није престала, трајаће и зависиће и од воље моћног
Запада, али и нас самих. Дипломатска и медијска сатанизација усмјерена је на
угрожавање суверенитета, економског, политичког, социјалног, културног простора,
личног и колективног идентитета српског народа. У тој денационализацији српства
медијски, али и изванмедијски, пропагандни стереотипи мржње задобијају посебно
мјесто чему се мора посветити посебна пажња.
Кључне ријечи: медији, пропшаганда, медијска сатанизација, дипломатија,
семантички терор

УВОД
Историјски посматрано, не прође много времена а да на Балкану не
искрсну озбиљне политичке тензије, конфликти и ратови. Најчешће су
то конфликти које пројектују други према народима Балкана, управо они
који имају моћ да остварују своје економске и геополитичке интересе. У
остварењу својих интереса, моћне државе проводе подјеле по принципу
divide et impera, (завади па владај), а у основи њихове империјалне
стратегије се налази манихеистички механизам оптужбе или одбране.
Управо, у том смислу неког треба оптужити за „недостатак“ или
„кршење“ неких цивилизованих вриједности, укључити медије и преко
њих придобити „јавно мњење“ и користити одређене мјере с циљем
реализовања геополитичких интереса.
Настојећи да остваре своје интересе, моћне неоимперијалне
неолибералне државе и њихови економски, политички и војни савези
праве чврсту спрегу корпоративних „елита власти“, тј. спрегу власти
између војне бирократије, корпоративног крупног капитала, научних
1
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институција и медија који ће то све оправдавати, а преко којих ће
подривати унутрашњу стабилност других земаља, нарушавајући њихов
суверенитет и ометајући њихов унутрашњи развој.
Политика двојних аршина је направила низ проблема на подручју
међународних односа који су завршавали у конфликтима доприносећи
дезинтеграцији многих држава и регионалних подручја, укључујући и
подручје бивше Југославије, Србије, Босне и Херцеговине и Балкана. Да
би оствариле своје економске, политичке и војно-стратешке интересе,
моћне геополитичке силе развијају обрасце манипулативног семантичког дискурса о „ширењу демократије“, „заштити људских права“,
„одбрани слободе“ и „цивилизованих вриједности“. У том смислу
користе моћне медије с циљем изградње - новог свјетског поретка.
БАЛКАНСКИ СИНДРОМ
Човјекова историја је хобсијанска, милитаристичка и белицистичка
историја нетрпељивости, непријатељства, сукоба и ратова посебно се
види на Балкану.
Западњаци су Балкан доживљавали и још увијек доживљавају као
„нешто друго“, „страно“, „дивље“, „примитивно“, „некултурно“ и „не
цивилизовано“. За њих је Балкан - баук.
Доживљавајући Балкан као некакав баук, Запад истовремено
доживљава и то да „један баук кружи културом Запада – баук Балкана.
Све силе ушле су у свети савез да би истерале ту авет: политичари и
новинари, конзервативни научници и радикални интелектуалци,
моралисти свих врста, родова и облика. Постоји ли иједна супарничка
група коју њени противници нису оцрнили као `Балкан` или оптужили
за `балканизацију`? Који од оптужених није узвратио жигошући тај чин
као `балканизам`“ Термин балканизација „је означавала не само
уситњавање великих и снажних политичких јединица, већ је постала
синоним за повратак племенском, заосталом, примитивном и
варварском“. Међутим, „Балкан има моћну онтологију која заслужује
озбиљно и комплексно проучавање, а то је онтологија сталне и дубоке
промене.“ Па, ипак, однос према Балкану још увијек је прожет
стререотипима. „Замрзнута слика Балкана, одређена општим
параметрима из доба око Првог свјетског рата, репродукована је готово
без икаквих варијација током следећих неколико деценија и
функционише као засебан дискурс.“ И, управо, тај дискурс говори о
„архаичности“, „назадности“, „неприлагођеном и непредвидљивом
понашању“, „трибализму“, итд.2
М. Тодорова, (1999). Имагинарни Балкан, Београд: Библиотека XX век, стр. 15,
316, 317
2
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За Балкан је карактеристично постојање ригидних подјела па, према
томе, и постојање сталних напетости и сукоба етничких група, култура
религија или, како би то Хантингтон рекао, „сукоба цивилизација“. Па,
и данас, је Балкан „поново поприште стратешких тензија и ратовања за
туђе интересе, ратовања између постојећих моћних политичких интереса
јако удаљених од Загреба, Сарајева и Приштине“.3
Тако се историја на Балкану непрестално понавља, али они који на
њему живе не извлаче никакве поуке. Дубоко „подијељени“,
„раздијељени“, па и антагонизирани, балкански народи као да нису
способни за међуетничку сарадњу и заједнички живот.
Управо, „Балкан се може посматрати и кроз призму великих
цивилизацијских подјела и цијепања. На њему су исписане линије
подјеле Источног и Западног римског царства, преко Балкана се одвијао
сукоб византијских и немачко-римских владара током средњег вијека, а
раскол хришћанске цркве на католичанство и православље је иначе
блиске словенске народе ставио у дубок цивилизацијски сукоб; на том
простору је избио вјековни сукоб хришћана и муслимана, чије су
последице и данас од изузетне политичке важности“. Такође, на
балканском простору „сталног интензивног саобраћања народа и
војски“, на његовом „релативно скученом подручју (се) нашао велики
број различитих народа“. И „пут на Исток“ и „пут на Запад“ се одвијао
„преко ових територија“ што је спречавало и угрожавало интеграције и
асимилације. И данас је Балкан „разапет“ између традиционалног и
модерног, између различитих, често непомирљивих, етничких група,
религија, култура и цивилизацијских токова који доводе у питање мирну
коегзистенцију.4
Многобројне проблеме са којима се сусреће Балкан треба тражити у
прошлости, али и у садашњости. На Балкану одавно постоје
православље, ислам и католичанство чији односи често завршавају у
међуетничком и међурелигијском конфликту. На Балкану су се сукобиле
и идеологије комунизма, фашизма и национализма створених у Европи
а касно су формиране нације и државе, па су се тиме стално прекрајале
границе, ратовало између себе, као и против страних окупатора, и све је
то доприносило и економској заосталости.5
W. F. Engdahl, (2003). Stoljeće rata: anglo-američka naftna politika i novi svjetski
poredak, Zagreb: AGM, str. 9.
4 Д. Д. Лакићевић, (2002). Архипелаг Балкан: политичка ауторитарност и
ксенофобија у новим балканским државама, Београд: Институт за европске студије,
Центар за решавање сукоба, стр. 32-33.
5 Ј. Курјак, (2000). „Дилеме око решавања етничког конфликта на Косову“, у:
Проблеми српске политике, Зборник (приредио Александар Фатић), Београд: Центар за
менаџмент, стр. 142-143.
3
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Због постојања различитих етничких група и њихових култура и
религија, Балкан је поново постао „буре барута“, значајно подручје
сукобљавања интереса великих и малих војних и политичких сила и зато
је кроз историју често и представљао белицистичко подручје вођења
бројних ратова.
Геостратешки положај ових простора је веома значајан и тога су
свјесни креатори новог свјетског поретка и НАТО-а. Српском народу и
држави, који нису жељели да изгубе суверенитет и независност, морао је
бити наметнут рат, а затим и бомбардовања, како би се остварио пројекат
контроле овог значајног геостратешког простора. Наравно, да би се
оправдала таква неоколонијална империјална политика, морала је бити
наметнута медијска пропагандна манипулација и обмана свјетске
јавности. У складу са „стратегијом“ манипулативне реторике и
„семантичког терора“ рат је и назван „хуманитарном интервенцијом“
којом се „штите људска права“.
МЕДИЈИ И ПРОПАГАНДА
Моћ „масовних медија“ је, у погледу политичког обликовања људи,
веома велика. Медији нису ништа друго него инструмент преко којег се
оправдава производња лажних информација и семантичког терора,
односно терора порука.
У медијском рату производње семантичког терора као терора поруке
лаж је значајна, а у медијском дискурсу је, посебно пропагандном, битан
је контекст.
Заправо, „контекст је често најважнија ствар у вијестима. У сваком
догађају може се релативно лако извјештавати у погледу изношења
голих чињеница – говор у коме је то и то речено, толико и толико је људи
погинуло у експлозији бомбе... Оно што нам даје значење јесте
контекст... Контекст је увијек избор. Истом инциденту може се дати
другачије значење ако се уређује концепт: у крајњем случају, починилац
може постати жртва, миротворац – ратни хушкач, званичник који се
труди да каже истину – бирократа који прикрива чињенице... контекст је
мрежа претпоставки, политичких вјеровања и моралних ставова...
Репродукција овог контекста стално се одвија...“6
Тако се показује да су медији веома моћна средства утицаја. У
мултиетничким заједницама они могу допринијети ширењу идеја мира,
повјерења и толеранције, али исто тако могу пропагандно ширити и
нетолеранцију, стереотипе и говор мржње. У протеклом рату на
6

138.
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глобалном, као и регионалном подручју Балкана, бивше Југославије и
БиХ, медији су били подстрекачи мржње. У балканском сукобу нису
били неутрални, него су се сврставали на једну страну.
Политика преко медија пропагандно утиче на јавно мњење како би
га придобила за провођење својих идеолошких, политичких,
економских, војних и других активности.
Ако је рат наставак политике другим (војним) средствима, онда је
мир (након рата) могући или стварни наставак рата другим (не војним)
средствима. Оружани сукоб у Босни и Херцеговини је престао, али је
настављен рат другим средствима: пропагандим, политичким,
идеолошким, едукативним, вјерским, медијским, породичним. Медији
су, пред почетак оружаног сукоба, у току њега, а и послије њега, играли
и још увијек играју велику пропагандну улогу.
Медији снажно учествују у обављању критичког односа према некој
појави, тако што се баве поступком „класификовања свијета“ у оквирим
„дискурса владајућих идеологија“ (Стјуарт Хол). А, то се односи на
непрестално манихеистичко подвлачење линије разликовања:
„исправног“ од „неисправног“, „нормалног“ од „ненормалног“,
„правилног“ од „неправилног“, „доброг“ од „лошег“, “моралног” од
“неморалног”, итд. У „свом“ рату, тј. „медијском рату“ разликовања
ових дихотомија, медији често изазивају моралну панику на стварна, али
и измишљена стања и догађаје. Примјера за оправдање ове тврдње има
много, а неке од њих, везане за предратне и ратне прилике у бившој
Југославији и бившој БиХ, ћемо и навести.
Знамо да су Њемачка и Аустрија здушно подржавале отцјепљење
Хрватске и Словеније од Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије и тако у вријеме грађанског рата допринијеле
радикализовању сукоба. Да би један нелегалан чин са стајалишта
међународног права оправдале, морале су свом јавном мњењу преко
апсолутно контролисаних медија пласирати дезинформације и
пропагандне стереотипе о Србима.
Сатанизација и демонизација Срба кулминирала је у ставовима и
иступима тадашњих високих државних службеника Западних земаља
што је веома много утицало на опређељење њиховог јавног мњења и
продубљавање стереотипа о Србима. Тако су та сатанизација и
демонизација започињали у државној институцији, а затим су се преко
државно контролисаних медија преносили на њихово становништво.
Иза напада на тзв. стварање „Велике Србије“, стварала се „Велика
Хрватска“, а Србија постајала све мања. Да би је оскатили и отргнули од
ње који дио, опет ће покренути причу о „Великој Србији“,
„велекосрпској идеји“, „окупатору“, “агресору”, „хегемонистичком“ или
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„комунистичком Београду“, „угњетачкој нацији“, „србочетницима“,
„србокомунистима“, итд.
Срби су у рату, али и у филмовима снимљеним након распада бивше
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, и даље
стигматизовани, сатанизовани и представљани као „ружни“, „прљави“ и
„зли“. Најчешћи стереотип који о Србима влада на Западу је да су Срби
„пргав, својеглав и непослушан народ, са религијом која личи на јерес“;
српско „очувано ћирилично писмо доказ је недозвољене
самосталности“; „Срби припадају другој цивилизацији, изван европске
матице, под утицајем византијске и европске културе“. У бестијалној
пропагандној хистерији Срби су проглашавани и као „хајдуци“,
„опанчари“, „византијци“, „геноцидни“, „нацисти“, „непријатељи
демократије“, „не цивилизовани Балканци“, „склони атентатима и
убиствима владара“, „инаџије“, „насртљивци“, „мегаломанска и
ратничка нација“, и како све не. Оваква антисрпска пропаганда потицала
је од раније формираних стереотипа, из периода Аустро-Угарске, и у
себи је носила снажан печат реваншизма чији је циљ био сецесија
Хрватске и Словеније, те распадање Југославије.
Али, рат није само фасцинирао политичаре који су у њему
проналазили своје интересе. Као што је познато, рат је фасцинирао многе
књижевнике пјеснике, глумце, као што су: Јингер, Аполинер, Кокто,
Маринети. Када је у питању однос према Србима, нису само политичари
и медији, него су и интелектуалци ширили пропагандни говор мржње. За
Гинтер Граса, који је такође подржао „хуманитарну интервенцију“
НАТО-а на Србију, „агресори су у првом реду Срби", а за Хабермаса је
„оправдана НАТО агресија“. Сузан Сонтаг ће говорити о „праведним
ратовима“, а Едгар Морен, Вацлав Хавел, Андре Гликсман, Анри Леви,
и многи други интелектуалци, ће прихватити априорну пропагандну
причу о „српској кривици“ и подржати бомбардовање Срба.
Западњачко сатанизовање Срба посљедица је српског отпора
разбијању Југославије коју су осјећали као своју домовину, као што
Американци осјећају своју земљу као своју домовину, Французи своју
или Нијемци своју и које би, исто тако, осјећали као своје домовине и у
тренуцима када би им се под утицајем сопољног фактора – распадале.
Бивши министар иностраних послова САД, Џејмс Бејкер, је рекао
„да се САД и НАТО боре против непријатеља цивилизације и
хуманости“, што је значило да су амерички интереси детерминисани
човјекољубљем и цивилизацијском дужношћу према човјечанству. У
свом чудном „етичком теоцентризму“ Запад се понаша као некакав Деус
Абсцондитус. Западњаци мисле да имају „божији мандат“ да уреде
360

ЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

човјечанство према својим мјерилима и вриједностима, те да им је
„повјерено укупно човјечанство“ над којем имају „моралну надмоћ“.7
Запад је у име тзв. „моралне обавезе“ и „хуманитарних разлога“
бомбардовао, убијао, рушио и разарао Србију и Србе. И, из истих разлога
то раде и у свијету. У суштини, то су цинични ратови борбе
„цивилизације“ против „зла“, тј. богатих против сиромашних, без обзира
на врсту идеолошког или политичког „оправдања“.
Рат против Србије није само војни сукоб него је то, како је Тони Блер
истицао, „борба између Добра и Зла“ и зато „НАТО неће дозволити да
Зло надвлада“. Тако се западњачка мораланост заправо изражава као
империјализам и колонијализам. Империјализам „западног типа“,
напомиње Хана Арент и јесте утемељен у жељи да се „други колонизују,
цивилизују, физички посједују, преобрате и прогутају као заостали и
подређени“. Истовремено то показује да одређивање и дефинисање
неког зла као одлике једне групе „када такво зло није иманентно само тој
групи већ је, тврди Хуард Зин могуће било гдје, значи лишити нас
одговорности“.
Каква је била то медијска пропагандна хистерија навешћемо, само за
илустрацију, неке ставове.
Хелмут Кол, бивши њемачки канцелар, залагао се за уништење
Србије као „последње оазе комунизма“, а његов министар иностраних
послова Клаус Кинкел је говорио да: „Србију треба бацити на кољена“.
Тако су пред и у току рата у бившој Југославији, а с почетка 90-тих
година, пропагандним стереотипима мржње говорила дјеца и унуци
очева и дједова који су ишли у Првом и Другом свјетском рату, а онда и
послије њега, да убијају Србе на њиховој земљи. Али, нису само они.
Предсједник САД Бил Клинтон својевремено је изјавио: Србија је
„срце европског мрака, регион бомбардованих џамија, убијених
мушкараца и дјеце, силованих дјевојака“, додајући - „Срби ће ово скупо
платити“. “Срби су криви за све“! Они су „ореол зла“! Тако су и након
готово двије деценије од бомбардовања Срба у Републици Српској
говорили исти они који су их и бомбардовали: бивши предсједник САД
Бил Клинтон, бивша државна секретарка Медлин Олбрајт, бивши
командант НАТО у Европи Весли Кларк, бивши амбасадор у Хрватској
Питер Галбрајт, новинарка Кристијан Аманпур - на панел дискусији
фондације Клинтон.8
7
8

Д. Р. Симић, (1999). Поредак света, Београд, стр. 300.
Пресс РС, 2011, стр. 2-3.
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Секретар Сједињених Држава Медлин Олбрајт је егзалтирано
истицала: „Срби ће клечати на кољенима и молити за милост“.
Командант НАТО-а за Европу Весли Кларк рекао је да ће „Србију
претворити у прах и пепео“, Бејкер (1991) да ће Србију претворити у
парију (земљу народа ниже врсте), а Мајкл Роуз: „НАТО је спреман да
Србе врати у камено доба“, итд.
Када тако политички и војни функционери моћних држава говоре
језиком мржње, јасно је да иза тог „семантичког терора“ мора стајати
пропагандна машинерија која лажима, веома исфабрикованим и веома
инструментализованим стереотипима, треба да припреми сопствено и
свјетско јавно мњење како би добила „легитимитет“ за репресивне војне
и политичке мјере које ће предузимати. У таквом пропагандном ширењу
лажи Хавиера Солана ће у току бомбардовања СР Југославије за BBC
рећи да се на Косову више „не могу видјети мушкарци од 30 до 60
година", а предсједник Клинтон да - „Срби проводе терор и силују
албанску дјецу“.
До којег нивоа примитивизма и вулгарности сежу лажи, пропагандни
стереотипи и говор мржње, навешћемо, такође за илустрацију, и став
америчког дипломате Ричарда Холбрука према којем су Срби
„злочиначки дупеглавци“. За Медлин Олбрајт Срби су „одвратни“;
француски предсједник Жак Ширак каже „Срби су народ без закона и
без вјере, народ разбојника и терориста“. Њемачки канцелар Хелмут Кол
ће рећи: „Нека се Срби подаве у сопственом смраду“, амерички
конгресмен Дејвид Оби: „Срби су свиње”; Лоран Фабијус, предсједник
Народне скупштине Француске: „Срби су ђубре“. Секретар иностраних
послова САД Ворен Кристофер је Србе назвао „неморалном расом“, а
амерички сенатор Џозеф Бајден „убицама беба“.9
Тако се медијски развијао говор мржње и пропагандно подупирала
мржња према Србима. Под притиском пропагандног говора мржње,
војне и политичке помоћи, у Сарајеву су у улици Васе Мискина 27. маја
1992. године, те на пијаци Маркале 5. фебруара 1994. и 27. августа 1995.
године, инсценирана масовна убиства како би се Срби оптужили и како
би им биле наметнуле економске, културне, научне, спортске, политичке
и војне санкције од стране тзв. „међународне заједнице“. Генерал Роуз је
знао да је граната на пијаци Маркале дошла са муслиманске стране, али
потреба за показивањем поступка „извртања истине“ није угледала
свјетлост дана. Иако је тадашњи генерални секретар УН Бутрос Гали
имао извјештај експерата УН који говори о подвали бошњачке стране (а
9 С. Вуковић, (2009). Етика Западних медија: антисрпска пропаганда деведесетих
година XX века, Сремски Карловци - Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића.
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којег није изнио на сједници Савјета безбједности), свјетско јавно мњење
је обмануто а санкције уведене. Армија БиХ је бомбардовала сопствене
цивиле, што је добро знао и Бутрос Гали, који је располагао
информацијама и имао аутентични документ „збивања на терену“, али
га је сакрио. Оптужени су Срби и то је био монтирани повод
бомбардовања Срба. Никако се не би могло рећи да то није било
режирано од стране САД, јер САД су надгледале, контролисале, и
стимулисале рат у Босни и Херцеговини, наоружавале Муслимане и
Хрвате („хуманитарна помоћ“, „операција падобран“), како би
успоставиле „баланс“ између зараћених страна. САД су подржавале
босанске Муслимане како би пред муслиманским свјетским јавним
мњењем компензовале свој гријех у агресији на Ирак. Неколико година
након тога, слична подвала била је позната под називом Рачак, гдје су
15. јануара 1999. године Албанци убијене терористе пресвукли у
цивилну одјећу након чега је амерички генерал Виљем Вокер,
предсједавајући верификационе комисије ОЕБС-а, оптужио српске снаге
за масакр. И, послије те подвале услиједило је – бомбардовање Србије
(СР Југославије).
Амерички новинари, као и новинари из других западних
империјалних земаља тзв. „међународне заједнице“, су о стравичном
разарању Републике Српске и СР Југославије извјештавали забављајући
се и зато добивајући „престижне награде“ својих наредбодаваца. НАТО
спречава или уништава дјеловање независних медија. „Медијско
праћење рата који је НАТО водио у Југославији представљало је
хушкачко новинарство најгоре врсте“.10
Увијек је рат, а савремени посебно, имао потребу за важним
средством подршке, а то је – пропаганда. Њен циљ је поткопавање
борбеног морала и уношење неслоге код непријатеља, и у том смислу
користи различите методе и технике „специјалног рата“, а
дезинформације посебно. „Важно је Картагину уништити“ је основни
мото пропагандне поруке, тако да се још увијек као актуелна показује
она мисао коју је изрекао Јозеф Гебелс: „лаж поновљена више пута остаје
лаж, лаж поновљена милион пута постаје истина“. У том смислу су
медији писали о „бруталним монструмима ниже врсте“, српским вођама
као „Хитлерима“, „српским конц-логорима“, „српском систему
силовања“, „масовним силовањима на градским трговима“, итд.
Поред медија који шире пропагандне стереотипе и говор мржње,
оправдавајући политичке, дипломатске и војне мјере „међународне
заједнице“, треба поменути и пропагандне агенције. „Малициозна ратна
W. Пиркер, (2002). „Рат богатих против сиромашних“, у: Сенка Рима над
Вашингтоном (Про ет цонтра), Београд; Филип Вишњић, стр. 224.
10
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пропаганда, истиче Петер Џенингс, антисрпска мржња и саме лажи
преплавиле су америчке медије. То је било финансирано и проведено
кроз кампање агенција и група које се баве заштитом људских права под
покровитељством влада, и то све да се јавно мњење мобилише на страни
босанских Муслимана и Хрвата, а против Срба“. У балканском
конфликту су медији, писао је Питер Брок, „постали покрет, једна од
зараћених страна која се није приказивала као неутрална и
непристрасна“.11
На Западу, а у Сједињеним Америчким Државама посебно, има
много пропагандних агенција које су, уз велика финансијска средства,
ангажоване у кризним и ратним ситуацијама, а које својим медијским
манипулацијама утичу на каналисање појава у правцима које желе
наручиоци и финансијери одређених услуга.
Тако је фирма Hill and Knowlton позната по томе што је измислила
инцидент са кувајтским бебама из инкубатора, што је снажно утицало на
јавно мњење и тако убрзало Заливски рат.
Управо је то тако било и у рату у БиХ и бившој Југославији. Фирму
Рудер&Фин ангажовали су Муслимани и Хрвати (а, касније и
сепаратисти са Косова) да за њихове сепаратистичке циљеве, а против
Срба, организује политички маркетинг управо зато што се на рат може
утицати и рат добро продати и наплатити. Директор ове фирме Џејмс
Харф је децидан кад је рекао да „наш посао није да правимо
информације“, већ „да убрзамо циркулацију информација које су за нас
повољне и да их усмјеримо ка брижљиво одабраном циљу“.12
Који је то „брижљиво одабрани циљ“?
Тај „брижљиво одабрани циљ“, истиче Харф, односи се на то „што
смо придобили јеврејско јавно мњење. Та игра је била јако деликатна и,
са те стране, ово питање је укључивало велику опасност зато што је
предсједник Туђман био толико непромишљен у својој књизи Беспућа
повијесне збиљности. Због тог текста могао је бити окривљен за
антисемитизам. Ништа боље није било ни на босанској страни, гдје се
Алија Изетбеговић у својој Исламској декларацији, објављеној 1970.
године, залаго за муслиманску фундаменталистичку државу (у Босни).
Поред тога, прошлост Хрватске и Босне била је обиљежена врло реалним
и суровим антисемитизмом. Неколико десетина хиљада Јевреја нестало
је у хрватским логорима. Било је много разлога што су јеврејски
интелектуалци и организације били непријатељски расположени према
11
М. Милутиновић, (2010). Рат је почео ријечима (Босна и Херцеговина
деведесетих), Бања Лука: НУБЛ, стр. 372.
12 М. Бркић, (1995). Блокирана истина, Београд, стр. 203.
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Хрватима и Босанцима. Пред нама је био изазов да постигнемо да се
ситуација преокрене и успјели смо у томе између 2. и 5. августа 1992.
године када је The New York Newsday објавио носећи чланак о (српским)
логорима. Ухватили смо се за то и позвали три велике јеврејске
организације... Предложили смо им да штампају оглас у The New York
Times и организују протест испред зграде УН. То је заиста упалило:
ангажовање јеврејске организације на страни Босанаца (босанских
муслимана) била је партија супер-покера. Одмах послије тога успјели
смо да у јавном мњењу Србе доведемо у везу са нацистима. Било је то
сложено питање. Нико није могао схватити о чему се ради у (бившој)
Југославији. Искрено говорећи, могу вам рећи да се већина Американаца
питала у коју афричку земљу да смјесте Босну. Једним јединим ударцем
успјели смо да понудимо једноставну причу, причу о добрим и лошим
момцима. Знали смо да на том плану треба да играмо игру. И, побиједили
смо, тако што смо циљали у јеврејско јавно мњење, у праву мету. То се
није догодило много прије него што је дошло до јасне промјене у писању
штампе, пошто су се појавили емоционални изрази као што су етничко
чишћење и конц. логори, који су подсјећали на нацистичку Њемачку и
гасне коморе у Аушвицу. Емотивни набој је био тако снажан да му се
нико није могао супроставити, а да не буде оптужен за ревизионизам“.
Невјероватна, али ефектна манипулација! И – подвала.
Успјех фирме Рудер & Фин је могао бити остварен само зато што су
то хтјеле моћне силе Запада.
Да би остварила успјех, фирма Рудер & Фин је остваривала бројне
контакте са сенаторима и „медијским посленицима“, организовала
бројне брифинге и едукације „водећих америчких новинара и
функционера“.
Активности су се водиле на три подручја – Босне, Косова и Хрватске.
И то с циљем „подржавања Клинтонове администрације (на изборима у
новембру 1992. године) да реализује снажнију америчку улогу у
балканској кризи“. Директор фирме Џејмс Харф истицао је како његову
фирму не интересује етичност, већ комерцијализација и новац: „Ми смо
професионалци. Имали смо посао који је требало урадити и ми смо то и
учинили. Нисмо плаћени да моралишемо“.13
Дакле, етика није важна, важан је - бизнис. И, зато је потребна
медијска манипулација.
Тиме што су Срби унапријед били оптужени, започела је и
пропаганда и о колективној одговорности Срба. У рату у бившој БиХ
В. Илић, (2002). Фамилија: медијски поредак новога света, Београд: Конрас, стр.
248, 252.
13
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Срби су из Републике Српске а приори стигматизовани и проглашавани
„балканским
варварима“.
У
пропагандном
„семантичком
империјализму“ Срби су представљани као недозрела дјеца којима је
потребан – „старатељ“.
Медијска представа о рату у бившој БиХ и бившој Југославији,
имала је за циљ „сатанизацију“ Срба гдје су Срби приказивани као
„варвари“ а припадници других народа, који су са њима били у рату, као
„жртве“. Као империјална сила САД су такав стереотип о Србима
пренијеле на своје сателите као би се америчко империјално поимање
новинарства проширило по цијелом свијету. Не само пропагандне
агенције, него и медији, а посебно телевизија, су разорна оруђа. Они не
само што праве и производе ратове, већ их и измишљају. И шире
одговарајуће стереотипе.
Тако је, на примјер, Комисија за уређивачке стандарде Би-Би-Сија
2008. године критиковала „туристички документарни серијал Michall
Palin“ о географским просторима бивше СФРЈ. Критика је услиједила
зато што се „Србија `неправично окривљује` за све догађаје у региону“.
У манихеистичкој „црно-бијелој“ пропаганди кривац се унапријед
стигматизује и етикетира тако да за „лоше момке“ нема могућности да
се они „поправе“.14 У пропаганди телевизија има заиста велику моћ.
Пропагандна моћ телевизије се добро видјела у ратовима који су
обиљежили XX вијек.
У Пустињској олуји, рату у бишој Југославији, Афганистану, Ираку
и Сирији, се показало да су телевизија и њене камере снажније од
авионског ракетирања и бомбардовања, као и да су посљедице њиховог
разарања много погубније него што се то види и може претпоставити.
Снажно манипулативно утичући на такозвано „свјетско јавно мњење“
показало се да је то „мњење“ у суштини „моћни хор мушкараца којима
диригују амерички уредници“ (Јохансен). Па, и „такозвани Запад“ се
може „назвати као један скуп влада или пословодних одбора који су
заинтересовани за задржавање својих глобалних корпоративних
привилегија прикривајући то с намјерама заштите одређених културних
вриједности као што то раде углавном публицисти и интелектуалци у
њиховим земљама“.15
Дакле, манихеистички приступ на дјелу.
14

С. Рељић, (2011). Одумирање слободних медија, Београд: Службени гласник, стр.

25.
15

T. H. Eriksen, (2002). Paranoja globalizacije (Islam i svijet poslije 11 septembra),
Sarajevo: Sejtarija, str. 104.
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Али, без обзира на оптужбе против Срба, понекад се појаве и
гледишта која говоре о истини у рату у бившој Југославији и бившој
Босни и Херцеговини. Тако, неки истичу да је „тешко оспорити кривицу
центра (Запада) за те злочине на периферији“ јер је Југославија „под
хуманитарним изговором, распарчана на римокатоличку Хрватску и
Словенију, православну Србију и више муслиманских енклава“. Бивши
француски предсједник Митеран је још 1991. године предлагао да се
„признавање република насталих из бивше Југославије одложи док се на
међународном нивоу не утврде права мањина“. Такође, изјавиће и то „да
је највећа грешка учињена неколико мјесеци касније под притиском
догађаја. Признати независност и сувереност нових држава без добијања
гаранција које сам ја захтијевао, значило је изложити се трагедијама које
су касније услиједиле. Том питању су Заједница и Уједињене нације
пришле на погрешан начин“. Контроверзни Лорд Дејвид Овен је 1993.
године захтијевао „интервенцију из ваздуха“ не само у Босни, него и у
Србији, да би касније рекао: „Запад сноси дио кривице због глупог
признавања ривалских држава зачетих у расколу“. И амерички
дипломата Сајрус Венс, који је био специјални изасланик УН за
Југославију, је након свега већ виђеног изјавио: „Преурањено признање
независности Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине од стране ЕЗ
и САД довели су до рата који се води на просторима Југославије“.
Да би се нека драстична војна мјера реализовала (као, на примјер,
оправдање бомбардовања као тзв. „хуманитарне интервенције“),
неопходно је да се она најприје медијски припреми како би се задобило
јавно мњење. С обзиром да су свјетске медијске куће (CNN, BBC, SKY)
под утицајем транснационалног капитала који је у власништву моћних
корпоративних
економско-политичко-дипломатско-војних
елита
(„елите власти“), јасно је да се тај утицај на „домаће“ и „свјетско јавно
мњење“ лако може исфабриковати и манипулативно остварити.
Рат у бившој Југославији и Босни и Херцеговини је показао да је
„медијски макијавелизам“ дотле био изражен да су за своје лажи којима
су демонизовали и сатанизовали једну страну, а другу приказивали као
„невине жртве“, новинари и уредници добијали „престижне“ награде за
„мир“ и „хумност“ иако су, кршећи професионалну етику, људска права
и међународно право, манипулисали јавним мњењем подстичући рат и
мржњу. Рој Гатман (који је репортаже „из Босне“ заправо писао и слао
из Загреба), Пени Маршал, као и други, су својим причама о „српским
концентрационим логорима“ снажно утицали на америчко, прије свега
јеврејско, јавно мњење које је подржало америчку милитантну политику
према Балкану.
Када је 1999. године, без одлуке Савјета безбједности, НАТО започео
рат против СР Југославије све су информације које су долазиле „од друге
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стране“ биле цензурисане. „Све информације о рату НАТО против
Југославије које до нас стижу, морају прво да прођу цензуру алијансе“,
изјавио је Франц Бауер, тадашњи уредник недјељника Тренд и
функционер организације Reporters Without Borders, организације која
се, како они за себе говорили, бори за слободу медија у оним земљама у
којима она не постоји. Али, десило се да и „код куће“ није могуће
слободно информисање. „Слободно информисање је немогуће“, изричит
је Бауер, додајући да то исто важи и за Аустрију, која често „цијелом
свијету држи лекције“. Као и у другим дијеловима свијета, тако су и у
Аустрији издавачи и уредници медија веома дисциплиновано и
кооперативно прихватили упутства о пропагандном рату. А, што је
најгоре, тих чињеница су свјесни и гледаоци и читаоци, али се нису
превише бунили. И управо то показује сву фарсу и лаж у вези са причом
о „независним“ и „слободним медијима“, као и о „слободи медија“ на
Западу. А, докле иде та политика полтронства и подаништва „Великом
Брату“, показивао је и захтјев Neue Kronenzeitung фоторепортерима и
камерманима на Косову да више не сликају и не снимају „сваки погођени
трактор“ и „колатералне грешке“ јер то помаже српску пропаганду. „Још
неколико оваквих слика и НАТО ће изгубити пропагандни рат“, изјавио
је тада репортер Аустријске радио телевизије у тренуцима када су
„хуманитарни“ бомбардери из ваздуха бацали смртоносне и еколошки
загађујуће и контаминиране „тепихе бомби“.
Медији су у рату у бившој Југославији и БиХ, а и послије њега,
одиграли срамну и неморалну улогу ширећи лаж и пропагандне
стереотипе мржње. Да није било медија, а и оних који их користе да би
остварили профит, као и стратешке геополитичке интересе, не би се ни
ратовало, расељавало, гинуло, умирало, оболијавело и патило.
Захваљујући њима и интересима оних који су њима економски,
политички, идеолошки и војно манипулисали, не би дошло до свеопштег
уништавања боилошке супстанце, економске и производне инфраструктуре, не би огроман број људи остао без посла а њихова дјеца
готово никакву шансу да се запосле и да људски живе у некаквом од
стране УН пројектованом одрживом развоју.
СЕМАНТИЧКИ ТЕРОР
Под утицајем влада, разних пропагандних агенција и медија, а у не
знању, неинформисаности и дезинформисаности, људи на Западу, али и
у многим другим земљама, прихватају лажне информације као истините.
Својевремено је Џорџ Вашингтон истицао да измишљене приче могу
имати већи ефакат од истинитих. „Конгрес неће доносити никакве
законе... којим би се сужавала слобода говора или штампе...“ - дио је
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текста Првог амандмана Устава Сједињених Држава, текста који је
америчким средствима информисања дао потицај и право да своје
садржаје објављују без ограничења и цензуре. Много година касније, а у
континуитету развоја америчке спољне политике на пропагадним
стереотипима, лажима и обманама, бивши министар одбране САД
Доналд Рамсфелд је изјавио да се може лагати, ако је то у „интересу
државе“. Послије кубанске кризе са ракетама 1962. године један
помоћник америчког секретара за одбрану инсистирао је на праву на
организованом јавном лагању, сматрајући да влада има право да
„управља вијестима“ и право да неку информацију ускрати или да шири
лажне вијести. То је могуће зато што „упорно понављање једних те истих
пропагадних порука отупљује могућност препознавања лажи и већина
људи почиње вјеровати и неке вриједносне ставове које им власт
сугерише и успјешно намеће“.
Другим ријечима, у својим пропагандним лажима, медији могу да
проводе тзв. семантички терор.
У том односу у којем су информације и медији постали директно
зависни од војних и политичких центара моћи, ТВ постаје средство
семантичког терора и „прања мозгова“. У таквој констелацији
међународних односа доминантни субјекти глобалне моћи користе и
медије па, према томе, и телевизију у њеном остварењу.16 У том односу
у којем су информације и медији постали директно зависни од војних и
политичких центара моћи, ТВ постаје средство семантичког терора и
„прања мозгова“, средство ширења лажи и подвала, тако што:
 препарира информације и манипулише придајући значај
маргиналним и мање битним проблемима;
 не допушта развој Истине и критичког мишљења, већ проводи
апологију субјекта моћи тако што се контролом ТВ утиче на
домаће и свјетско „јавно мњење“;
 укида јавност и аутономију јавног мњења, фабрикујући га и
манипулишући њиме.
 Овај „доктринарни језик“ и „семантички терор“ представљају
„терор“ поруке, простор језичког скривања, лажи и подвала.
Навешћемо неке од бројних примјери пројектовања и
обликовања политичког и медијског семантичког терора из
Пустињског рата, рата у Заљеву, рата у Југославији, рата у Ираку,
Авганистану, на Блиском Истоку:
 рат је „дивни мали рат“ (преко којег се остварују економски и
политички интереси и рјешавају проблеми);
16

S. Malović, R. Vilović, (2007). Etika novinarstva, Zagreb: Esej, str. 39.
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хуманитарна интервенција“ и „кампања“ = агресија,
бомбрадовање, и оправдање злочина и геноцида;
„хуманитарна помоћ“ = наоружавање;
„хумано пресељење“ = етничко чишћење, мирног протјеривања
(нпр. Срба из Републике Српске Крајине и РС);
„колатерална штета“ = убијање цивила и невиних особа,
бомбардовање и разарање цивилних објеката „просипањем
тепиха бомби“;
дио моћних држава себе проглашава „међународном
заједницом“ и своје економске, политичке, војне и медијске
активности и „напоре“ проглашава „активностиима и напорима
међународне заједнице“;
бомбардовање и убијање се назива „хуманитарном
интервенцијом“ (чије је „право“ јаче од „суверенитета државе“);
мијешање у туђе унутрашње односе и разарање националне
суверености је „виталног интереса“;
улаз у војне савезе и „интеграције“ је куповина слободе;
хумано, демократско и праведно је оно за што тзв. „међународна
заједница“ сматра да је то и ко то може имати и остваривати
„право на самоопредјељење“;
земљама које заузимају неутралну и независну позицију у
међународним односима се пријети „ускраћивањем помоћи“, тј.
економским санкцијама; Свјетској организацији се пријети
ускраћивањем финансијске помоћи развијених уколико би се
гласало против мјера и одлука развијених (јер су угрожени
„коперативност“ и „савезништво“);
„ширење демократије и људских права“ = империјално освајање
држава, народа и њихових богатстава;
„либерализација економије“ = експлоатација туђих природних
ресурса и радне снаге;
„борба против протекционизма“ и „ширење слободног тржишта“
= освајање тржишта и увођење протекционизма за продају своје
робе (путем „стандарда“, „бренда“ итд);
„мировни процес“ = арбитрирање у сукобима, уцјене и
блокирање постизавања мира (Американци су познати по томе
да блокирају политичке преговоре увијек кад виде да је
политичко рјешење могуће, и тада интензивирају друге
активности укључујући и војне);
„слободни народи“ = народи који освајају...

У складу са концептом „семантичког терора“, чија је суштина лаж,
манипулација и обмана, многи неће говорито о америчком
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империјализму, већ о америчком вођству с обзиром на „привлачност“
америчког стила живота, протестантској етици (о којој је говорио Макс
Вебер као о претпоставци настанка капитализма на Западу), демократији
и технолошким предностима. Тако ће се свјесно америчка војна надмоћ
камуфлирати и лажно представљати као да је ријеч о „добровољном
прихватању америчког вођства“. Истичући да су САД „мирољубива
нација“, Буш је развијао доктрину „превентивног ратовања“. Управо,
овакав „доктринарни“ говор, „семантички терор“ и лаж представљају
основу бројног америчког ратовања са многим земљама од 1945. године
и агресија на друге државе и њихове народе. Па, и оне од стране
америчког НАТО-пакта на Републику Српску Крајину, Републику
Српску од 30.8. до 13.9.1995. године, и СР Југославију, од 24. марта до
10. јуна 1999. године.
На крају другог миленија, рат против Републике Српске (1995) и СР
Југославије (1999) био је „рат са дистанце“ у којем су испробаване нове
војне технологије којима се води рат са веће безбједне удаљености а са
смањеним ризиком по властито људство. Цијелом свијету је 1999.
године показивано испробавање ваздухопловног рата против Србије.
Био је то рат који је показао да, на мјесто директног сукоба армија на
бојном пољу, војске данас улазе у сукоб који је посредован рачунарима
и телевизијом. Поред економских, геополитичких и војних циљева
НАТО агресије на СРЈ, треба поменути и оне који се односе на стварање
нуклеарних депонија бацањем пројектила којима је истекао рок, те
вршење експеримената који би указали на то, како дјелује најновије
НАТО оружје. Тако се и показује да у ратовима које води НАТО пакт
највише страдају народи на чијим територијама се одвија рат, а највише
профитирају произвођачи оружја и транснационалне корпорације којима
се отварају простори нових тржишта. У свом „експерименталном рату“
НАТО није само увјежбавао систем мултинационалног војног
командовања, него је у „рату са дистанце“ испробавао крстареће ракете,
„паметних“ и графитних бомби, осиромашеног уранијума, а териториј је
послужио са „одлагање“ радиоактивног отпада, као и за
експериментално праћење „здравственог картона“ и медицинског стања
становништва након тога.
Снаге НАТО-а су терористима на Косову и Македонији помогле да
остваре политичку равноправност, а „отимањем Космета требало је да се
заврши `мали светски рат` против Срба, од Крајине преко Републике
Српске до Косова, уз истовремено отцепљење Црне Горе“.17
Е-О. Цземпиел, (2002). „Глобализација не сме бити једносмерна“, у: Сенка Рима
над Вашингтоном (Про ет цонтра), Београд; Филип Вишњић, стр. 101
17
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Био је то и – економски рат. Прије свега, Савјета безбједности УН
против СР Југославије три и више година у виду санкција, а затим и
НАТО бомбардовањем Р. Српске и СР Југославије, односно
уништавањем њихових привредних потенцијала и довођење
становништва до граница сиромаштва. Бомбардовано је и уништавано
све оно што је значајно и што представља основу економског, социјалног
и еколошког развоја једне земље.
У рату у Босни и Херцеговини су велике силе из „хуманитарних
разлога“ увеле санкције СР Југославији (да не би помагала Србе у БиХ и
да би натјерале СР Југославију да наметне санкције према Републици
Српској) што је за посљедицу, поред осталог, имало познату трагедију
„бањалучких беба“. Истовремено, те су силе кроз програм „хуманитарне
помоћи“ Бошњацима и Хрватима достављале – оружје.
У политичком смислу, бомбардовање Србије и рат против ње,
представљали су снажну подршку албанском сепаратистичком покрету
на Косову и Метохији, усмјереног ка рушењу територијалног
интегритета једне суверене државе.18
Са правног аспекта НАТО интервенција против СРЈ је била –
агресија. Савјет безбједности није донио одлуку о бомбардовању, већ су
ту одлуку донијеле државе чланице НАТО-а иако та одлука није имала
никакво упориште у међународном праву.
Са стајалишта међународног права бомбардовање Републике Српске
и СР Југославије је било „илегално“ и као такво је, добро примјећује
Чомски „промијенило природу права“. НАТО се показао као „војна
мафија“ а бомбардовање СР Југославије је, како децидно напомиње
Чусодовски - „криминални акт“. Зато будући развој човјечанства заиста
зависи од стварне правне контроле поступака моћних војних сила. Јер,
са ишчезавањем класичних ингеренција државе а са интензивирањем
војних акција водећих земаља, очигледним се види не само не постојање
политичког консензуса, него и недостатак и непостојање „глобалне
правне контроле и санкција“19
18
Након бомбардовања, НАТО и САД су од Србије отели 10.887 квадратних
километара (12,3%) територије. Насилно одвајање Косова и Метохије од територије
Србије нема само територијални, већ има и геополитички значај јер се тиме Србији
отимају териториј, ресурси и енергетски потенцијали. Истраживања показују да на том
подручју Србија има 60% ресурса, да то подручје располаже огромним количинама угља,
као и минералима, посебно бокситом, оловом, цинком, никлом, кобалтом, кадмијумом,
ванадијумом, златом. На том подручју се налазе и ресурси квалитетне воде. Тако се
показује да Запад пљачка “најбитиније природне ресурсе”. З. Петровић-Пироћанац,
(2010). Геополитика енергије (Битна развојна компонента друштва у XXИ столећу),
Београд: Институт за политичке студије, Центар `Југоисток`, стр. 244-245.
19 V. Katunarić, (2003). Sporna zajednica (Novije teorije o naciji i nacionalizmu), Zagreb:
Nakladni zavod Jesenski i Turk – Hrvatsko sociološko društvo, str. 123.
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Посматрано са етичке тачке гледишта, војна интервенција је
представљала – злочин. Повећање стопа морбидитета, малигнитета и
морталитета показује да је бомбардовање СР Југославије (Србије), као и
раније Републике Српске управо био ратни злочин, поред осталог, и зато
што се тестирало дејство оружја и његове посљедице на цивилно
становништво.
Бомбардовање и војно ратовање је престало, али грађански рат се и
даље наставља у медијима, политици, „науци“, култури. Запад још
медијски ратује тако да наметнута мржња и даље манихеистички дијели
и одваја „добре момке“ од „лоших“, „Њих“ од „нас“, „цивилизоване“ од
„нецивилизованих“, „Европљане“ од „Византинаца“. Мржња је била, и
још увијек је, спиритус мовенс моралног и политичког односа моћног
Запада према немоћним народима и нацијама. Дакле, непријатељство
према демонизованој земљи се наставља и након војне интервенције.
Фарса и лицемјерство се и даље настављају.
ЗАКЉУЧАК
Срби живе на балканском неуралгичном подручју суко-бљавања
разних интереса народа, нација, религија, култура, држава, великих и
малих војних и политичких сила. Балкан је значајна раскрсница између
Запада и Истока и зато и представља интересно подручје сукоба,
конфликата и ратова, од времена Персије, Византије, Турске, АустроУгарске, нацистичке Њемачке па све до данашњих дана у којима моћни
креатори стварају „нови свјетски поредак“. Да би истварили своје
интересе на балканском геополитичком простору хаоса користили су
познати ефикасни метод divide et impera. Управо, тако је било у
посљедњем рату у бившој Југославији у којем се Балкан по ко зна који
пут потврдио као „буре барута“ а српски простор као „кућа насред пута“
и као „кућа поред пута“.
У таквим политичким, војним, економским, као и сваким другим
енормно тешким условима, се одвијала и још увијек одвија мучна српска
борба за самоопредјељење као биолошко, културно и политичкодржавотворно опстајање Срба на Балкану. На жалост, та дарвиновска
борба за опстанак никако није престала, трајаће и зависиће и од воље
моћног Запада.
Србима остаје да се бране што је тешко у борби између Давида и
Голијата у којој мало-по-мало остају без дијела свога суверенитета,
економског, политичког, социјалног, културног простора, личног и
колективног идентитета. У тој денационализацији српства медијски, али
и изванмедијски, пропагандни стереотипи мржње задобијају посебно
мјесто. Хоће ли Срби опстати као етничка група, или ће постати
Индијанци новог свјетског поретка, показаће наредне деценије...
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КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ ВОЈСКЕ И
ПОЛИЦИЈЕ ТОКОМ ОДБРАМБЕНООТАЏБИНСКОГ РАТА
Проф. др Душко Вејновић1
Проф. др Васо Бојанић2
Доц. др сци крим. Марио Караџа, дипл. инж. саобраћаја3
Апстрактt: Распадом комунистичког покрета, крајем 20. вијека и рушењем
берлинског зида долази до распада вишенационалних комунистичких (социјалистичких)
земаља: Совјетског савеза, Чехословачке и Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије. Југословенска криза, обиљежила је крај двадесетог вијека. Распад
Југославије био је праћен тешким, дугим и крвавим грађанским ратом, посебно на
простору Босне и Херцеговине, што је резултирало огромним људским и материјалним
губицима, уништењем привреде и свих облика инфраструктуре, са огромним бројем
протјераних лица и потпуним осиромашењем становника БиХ. Бујање национализма и
избор појединих Република бивше СФРЈ да крену путем осамостаљења без да чекају
усвајање закона и правила о мирном изласку из Федерације и раздруживању, додатно су
закомпликовали ионако сложену политичку и безбједносну ситуацију. У наредним
годинама оружје је узело примат у преговарачком процесу.
Послије избијања првих сукоба у БиХ, српски народ се почео спонтано
организовати. Прво су формиране сеоске страже које су браниле животе својих
породица, куће и имовину, села и мања насеља и касније прерастају у мање јединице
величине чете, батаљона и одреда. Ове јединице су формиране на ужем територијалном
принципу, без неке чвршће међусобне повезаности и јединствене команде.
Кључне ријечи: рат, народ, безбједност, јединице, организација, војска, полиција,
структура.

УВОД
Рат у Босни и Херцеговини је војни сукоб на подручју Босне и
Херцеговине, који је трајао од 1. марта 1992. до 14. децембра 1995.
Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци
Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
3 Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална,
безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања Бања Лука
1
2
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године. Овај рат се често описује и као грађански рат у Босни и
Херцеговини; такође се назива и именима као што су одбрамбеноотаџбински рат (за Србе у Републици Српској), агресија на Босну и
Херцеговину (за Бошњаке у Босни и Херцеговини), те домовински рат
(за Хрвате у Босни и Херцеговини).
Оружани сукоби су почели након референдума за независност који
је одржан 29. фебруара и 1. марта 1992. године чиме је један
конститутивни народ избрисан. Након великих ратних разарања рат је
завршен потписивањем Дејтонског мировног споразума 21.11.1995.
године. Процјењује се да је током рата страдало око 90.000 људи, док је
расељено око 1.800.000 људи.
РАСПАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ПОЛИТИЧКО СТАЊЕ ПРИЈЕ ПОЧЕТКА РАТА
Распад Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
Рат у Босни и Херцеговини је уско повезан са распадом
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ).
Југословенска криза почиње слабљењем дотадашње једнопартијске
комунистичке власти, што се може окарактерисати као дио општих
промјена које су услиједиле завршетком хладног рата у свијету. У
случају Југославије, комунизам је све више губио идеолошку снагу пред
јачањем национализма крајем осамдесетих година 20. вијека.
Попис становништва на дан 31. марта 1991. године за
Социјалистичку Републику Босну и Херцеговину (СР БиХ) наводи
укупно 4.354.911 становника. Од тога су 1.902.869 становника (43,7 %)
били Муслимани, 1.364.363 (31,3 %) Срби, 752.068 (17,3 %) Хрвати, док
су 7,7 % чинили припадници других нација и Југословени. Муслимани
су били већина у 45 општина (у 13 релативна, у 32 апсолутна), Срби у 34
општина (5 релативна, 29 апсолутна), а Хрвати су били већина у 20
општина (6 релативна, 14 апсолутна).
Распад СФРЈ, започет јер проглашењем независности Републике
Словеније и краткотрајним ратом против Југословенске народне армије
(ЈНА), наставио се интензивирањем напора Републике Хрватске за
стицањем независности. У Хрватској су у љето 1991. године
интензивирани ратни сукоби између ЈНА и Хрватске војске (тада
републичког Министарства унутарњих послова - МУП и јединица Збора
народне гарде - ЗНГ). Након истека тромјесечног мораторијума на
проглашење независности, склопљеног уз посредовање представника
Европске заједнице (ЕЗ) на Брионима у јулу 1991. године, ЈНА
проглашава дјелимичну мобилизацију 3. октобра 1991. године, а
Хрватска 8. октобра 1991. године проглашава прекид свих веза с
остатком СФРЈ.
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Скупштина СР Босне и Херцеговине је гласовима СДА и ХДЗ-а 142
(59,16 %) прегласала српске представнике, реагујући на догађаје у СФРЈ,
15. октобра 1991. године и донијела „Акт о реафирмацији суверености
Републике Босне и Херцеговине”.
Од средине септембра до средине новембра 1991. године, ослањајући
се на општине у којима је освојио власт, СДС (Српска демократска
странка) успоставља српске аутономне области (САО), које су у својим
дјеловањима биле независне од централне власти. Као резултат
муслиманске и хрватске жеље за отцепљењем СР Босне и Херцеговине
из Југославије и све веће међунационалне напетости услиједио је
плебисцит српског народа, 9. и 10. новембра 1991. године, на којем су
Срби изгласали успостављање самосталне Српске Републике у
границама СР Босне и Херцеговине, са намјером останка у СФРЈ.
Дијелови владе у Сарајеву, састављени од Муслимана и Хрвата,
изнијели су став да је плебисцитреферендум неуставан и неважећи, тако
да нису предузели никакве даље мјере. ХДЗ БиХ је, међутим, 12.
новембра 1991. године прогласио Хрватску заједницу Посавине у
Босанском Броду, а 18. новембра 1991. године у Грудама је проглашена
и Хрватска Република Херцег-Босна (ХРХБ). Срби су 9. јануара 1992.
године „аутономне области” формално прогласили именом републиком,
под називом Српска Република Босна и Херцеговина (касније
преименована у Република Српска) прије него што је Скупштина СР БиХ
25. јануара 1992. донела одлуку да се распише референдум о
независности СР Босне и Херцеговине.
Раст напетости у СР Босни и Херцеговини довео је до масовног
личног наоружавања и пораста броја инцидената. Од јесени 1991. године
до почетка рата, широм СР Босне и Херцеговине долази до бројних
инцидената. ЈНА је довела појачање око Мостара, чему су се јавно
успротивиле локалне власти. Војска је заузела херцеговачко село Равно
почетком октобра 1991. године како би одблокирала пут ка Дубровнику.
Упркос противљењу Срба, једног од три конститутивна народа,
расписан је референдум о независности Босне и Херцеговине, који је
проведен 29. фебруара и 1. марта 1992. године, а на којем је 64 %
бирачког тијела изашло на гласање, а готово 98 % је гласало за
независност. Срби су референдум бојкотовали.
Тачан датум почетка рата и прва жрва су предмет спора између
Бошњака, Хрвата и Срба. На дан 1. марта 1992. другог дана референдума
о независности СР БиХ, припадник Зелених беретки Рамиз Делалић је
пуцао на српску свадбену поворку на Башчаршији и притом убио
младожењиног оца Николу Гардовића. Догађај је познат као убиство
старог свата испред Старе цркве на Башчаршији.
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Оружани сукоби у Босни и Херцеговини отпочели су нападима
Оружаних снага Републике Хрватске и муслиманских паравојски током
марта 1992. године, нападима на територију Босне и Херцеговине у
рејонима Купрес, Босански Брод и долини Неретве.
Као одговор на избијање отворених сукоба, грађани Сарајева су 5.
априла организовали велике антиратне протесте, супроставивши се
национализму. До сличних протеста је дошло и у Мостару и другим
градовима СР БиХ. У Сарајеву су протестанти ушли у зграду
парламента, одакле су кренули према сједишту Српске демократске
странке. Европска заједница је 6. априла признала СР Босну и
Херцеговину за независну државу на основу извјештаја Бадинтерове
комисије о референдуму у Босни и Херцеговини, 29. фебруара 1992.
године. Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини прогласила
је рано ујутро 7. априла у Сарајеву у хотелу „Холидеј ин” независност
Републике Српске Босне и Херцеговине, која „може ступати у заједнице
са другим субјективитетима у Југославији”.
ЗНАЧАЈНИЈИ ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈИ И СТВАРАЊЕ ВОЈСКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Значајнији догађаји у 1992. години
Најзначајни догађаји у 1992. години у Босни и Херцеговини, а који
имају одраза на Републику Српску су хронолошким сљедом били:
4. април – створена полиција Републике Српске.
10. април — ЈНА ослободила Купрес.
3. мај – муслиманске снаге напале су колону ЈНА која се извлачила у
Добровољачкој улици.
11. мај — Муслиманске снаге су напале касарну ЈНА у Крупи,
општина Хаџићи. Заробљено је 8 војника — резервиста ЈНА, који су
одведени у Тарчин, гдjе су затворени у логор „Силос“. Тако је формиран
логор за Србе „Силос”, који је радио све до 27. јануара 1996. године. У
овом логору је мучено више од 600 људи, а 24 умрло.
15. мај — Муслиманске снаге извршиле напад на колону ЈНА у Тузли
током које је убијено 50 а рањено 44 војника.
20. мај — Повучен и посљедњи војник ЈНА из Босне и Херцеговине.
22. мај — У чланство Организације УН примљене су Република
Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Република Словенија. Јаке
борбе између хрватских и муслиманских снага вођене су у Травнику,
Витезу и другим мјестима у долини Лашве, отпочет напад на Приједор.
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25. мај — Здружене муслиманско-хрватске снаге, њих 3.000 нападају
српско село Брадина у општини Коњиц, и том приликом убијају 38 Срба
и силују пет Српкиња, а у наредних два дана још 20 Срба је убијено, а
200 Срба је одведено у логоре Челебићи и Мусала.
27. мај — Експлозија у сарајевској улици Васе Мискина, погинуло 17
особа. Муслимани оптужили Србе да су одговорни за експлозију.
4. јун — Муслиманске јединице напале колону возила Војске
Републике Српске (ВРС) у Жепачкој клисури.
14. јун — У Посавини почела операција ВРС „Коридор” чији циљ је
био успостављање копнене везе између западног дијела Републике
Српске и Републике Српске Крајине са источним дијелом Српске и са
Републиком Србијом. Операција коридор или коридор живота је кодни
назив за операцију ВРС у љето 1992. године на простору Посавине чији
је циљ био успостављање везе између западног дијела Републике Српске
и Републике Српске Крајине са источним дијелом Републике Српске и
са Републиком Србијом. Почетком маја 1992. године сви путни правци
према Србији су били пресјечени. Средином јуна 1992. године генарал
Момир Талић наређује пуковнику Новици Симићу који је био начелник
штаба прве оклопне јединице и командант тактичке групе један да
пробије коридор према Србији преко Требаве до 28. јуна (Видовдан).
Поред Талића, акцију са планирали пуковник Бошко Келечевић,
командант специјалне јединице МУП-а Боривоје Ђукић, пуковник
Славко Лисица и пуковник Новица Симић. Операција Коридор је
започета 14. јуна када су припадници 16. моторизоване бригаде ВРС под
командом потпуковника Милана Челекетића, уз подршку тенковске чете
из Добоја кренули у напад на јужном дјелу дервентског ратишта. Борбе
су појачане 24. јуна када је снажна артиљериjска припрема на фронту
Армије БиХ навела на погрешно мишљене да српска војска жели заузети
Тузлу. Да би спријечили напад Армија Бих анагажује 16 бригада: пет
моторизованих и 11 лаких пјешадијских. Наставком борби у јулу, српске
снаге ослобађају Дервенту, Модричу, Оџак, а коначни слом
муслиманских и хрватских снага је услиједио 6. октобра 1992. године
ослобађањем Брода. У оперцији Коридор према званичним подацима
погинуло је 293 војника, а 1.129 припадника војске и полиције је теже и
лакше рањено.
29. јун — Послије жестоких притисака међународне заједнице, Срби
су напустили сарајевски аеродром и препустили га представницима
Организације УН-а у сврху достављања хуманитарне помоћи
становништву које се налазило под опсадом.
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14. август — Око 21 час долазе три наоружана униформисана лица
по др Милутина Најдановића, сарајевског љекара и професора на
Медицинском факултету у Сарајеву, одводе га на саслушање, а потом до
стадиона „Кошево” гдје је убијен са више хитаца из ватреног оружја.
26. август — У Лондону одржана прва међународна конференција
посвећена заустављању рата у Босни и Херцеговини.
18. децембар — Дејвид Овен, као изасланик Организације УН-а за
заустављање рата у Босни и Херцеговини, стигао је у Сарајево.
Значајнији догађаји у 1993. години
Најзначајни догађаји у 1993. години у Босни и Херцеговини, а који
имају одраза на Републику Српску су хронолошким сљедом били:
7. јануар — Муслиманске јединице извршиле над српским
становништвом масакр у Кравици.
16. јануар — Муслиманске јединице извршиле масакр над српским
становништвом у селу Скелани.
11. март — Командант УНПРОФОР-а у Босни и Херцеговини,
генерал Морион, стигао у Сребреницу која се дуже вријеме налазила под
опсадом српских снага.
18. април — Савјет безбједности уједињених нација прогласио
Сребреницу заштићеном зоном.
2. мај — предсједник Републике Српске, Радован Караџић, потписао
у Атини приједлог Венс-Овеновог плана за коначно заустављање рата у
Босни и Херцеговини. Ратификација плана је препуштена Скупштини
Републике Српске.
5. мај — Скупштина Републике Српске, на засједању на Јахорини је
одбила приједлог Венс-Овеновог плана.
16. јун — У Женеви представљен нови мировни план, познатији под
називом Овен-Столтенбергов план. Српска и хрватска страна
прихватиле предложене мапе.
24. август — Хрвати у БиХ прогласили своја подручја Републиком
Херцег-Босна.
21. септембар — Муслиманска страна одбацила предложени ОвенСтолтенбергов план.
1.3. Значајнији догађаји у 1994. години
Најзначајни догађаји у 1994. години у Босни и Херцеговини, а који
имају одраза на Републику Српску су хронолошким сљедом били:
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5. фебруар — Експлозија на сарајевској пијаци Маркале, при чему је
68 особа погинуло, а рањено око 200. Срби су без икаквих доказа
тенденциозно оптужени да су одговорни за експлозију.
18. март — Фрањо Туђман и Алија Изетбеговић потписали споразум
о формирању муслиманско-хрватске федерације у Босни и Херцеговини.
10. април — Војска Републике Српске је започела офанзиву на
Горажде, највећу муслиманску енклаву која је бројала око 60.000 људи.
25. април — Сједињене Америчке Државе, Њемачка, Француска,
Уједињено Краљевство и Русија формирале су контакт-групу.
18. јул — Муслимани и Хрвати прихватили предложени план
Контакт-групе, по којем је БиХ издељена на Муслиманско-хрватску
федерацију са 51 % и Републику Српску са 49 % територије.
4. август — Послије неколико одбијања Републике Српске да
прихвате план Контакт групе, власти Савезне Републике Југославије
прекинуле су све односе са Републиком Српском и затвориле границу на
ријеци Дрини.
Значајнији догађаји у 1995. години
Најзначајни догађаји у 1995. години у Босни и Херцеговини, а који
имају одраза на Републику Српску су хронолошким сљедом били:
11. јул — Војска Републике Српске је заузела Сребреницу, једну од
најважнијих муслиманских енклава у којој је цијело вријеме боравила и
дејствовала 28. дивизија.
16. јул — Хашки трибунал је подигао оптужницу против Радована
Караџића и команданта Војске Републике Српске, Ратка Младића, због
опсаде и гранатирања Сарајева.
7. август — Авион хрватског РВ и ПВО убија на Петровачкој цести
9 цивила који бјеже из Републике Српске Крајине, а рањава 50.
28. август — Још једна стравична експлозија на пијаци Маркале у
Сарајеву. Биланс је 37 погинулих особа. Срби и по трећи пут без доказа
оптужени за напад.
29. август — Највише руководство Републике Српске овластило
предсједника Србије, Слободана Милошевића, да заступа Републику
Српску на мировним преговорима.
30. август — Авијација НАТО пакта отпочела жестоке ваздушне
ударе по Републици Српској, уништавајући најважније војне и
комуникацијске објекте.
8. септембар — Република Српска службено призната као један од
два ентитета у будућој Босни и Херцеговини.
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14. септембар — После двонедељних ваздушних удара НАТО
авијације, Срби су повукли тешко наоружање око Сарајева чиме је била
окончана троипогодишња опсада овог града.
5. октобар — Један од кључних преговарача у остваривању мировног
споразума, Ричард Холбрук (дипломата из САД), прогласио двомјесечно
примирје у Босни и Херцеговини. До тог дана, офанзива удружених
муслиманско-хрватских снага је свела територију Срба на мање од 50 %
територије БиХ.
16. новембар — Хашки трибунал допунио оптужницу против
Караџића и Младића, стављајући им на терет одговорност за почињени
масакр у Сребреници.
21. новембар — Послије тронедељних преговора, у Америчкој војној
бази, „Рајт-Патерсон“ у Дејтону потписан мировни споразум који је
окончао рат у Босни и Херцеговини. Споразум потписали Слободан
Милошевић, Фрањо Туђман и Алија Изетбеговић.
14. децембар — У Паризу је свечано ратификован Дејтонски
споразум. Дејтонски мировни споразум који је парафиран у
Ваздухопловној бази, „Рајт-Патерсон“ код Дејтона, у држави Охајо,
којим се званично прекинуо рат у Босни и Херцеговини (1992—1995).
Конференција је трајала од 1. новембра до 21. новембра 1995. године.
Главни учесници су били тадашњи предсједник Републике Србије
Слободан Милошевић, предсједник Председништва Републике Босне и
Херцеговине Алија Изетбеговић, предсједник Републике Хрватске
Фрањо Туђман, амерички посредник Ричард Холбрук и генерал Весли
Кларк. Споразум је званично потписан у Паризу, 14. децембра.
ПЕРИОДИ РАЗВОЈА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈСКЕ И ПОЛИЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Војска Републике Српске, скраћено ВРС, била је оружана сила
Републике Српске, основана 12. маја 1992. године одлуком Народне
скупштине Републике Српске. Постојала је од 12. маја 1992. године до 1.
јануара 2006. године, након чега је ушла у састав Оружаних снага Босне
и Херцеговине. Војно наслијеђе и идентитет Војске Републике Српске
његује Трећи пјешадиски (Република Српска) пук. Крсна слава Војске
Републике Српске је Видовдан, док се 12. мај прославља као дан ВРС и
3. пјешадијског (Република Српска) пука. Основану Војску РС чинило је
пет корпуса који су настали у мају 1992. године и Дрински корпус који
је настао у новембру исте године. Структура корпуса била је
стандардизована, слична оној која је постојала у копненој војсци ЈНА.
Сваки корпус имао је штаб, неколико бригада, артиљериски,
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противтенковски и инжињеријски пук, као и батаљоне војне полиције и
санитетске батаљоне. Важно је напоменути да су у саставу првог
крајишског корпуса биле двије оклопне бригаде.
Војска Републике Српске је од свог настанка – формирања
12.05.1992. године прошла неколико етапа. Те етапе можемо подјелити
на неколико фаза:
прва фаза,
друга фаза и
трећа фаза.
Прва фаза развоја и организације Војске Републике Српске
Прву фазу организације Војске Републике Српске обухвата период
од њеног формирања па до краја 1992. године. Ово је засигурно једна од
најтежих фаза њеног постојања, коју карактерише прије свега
конституисање војске у правом смислу те ријечи – формирање Главног
штаба, корпуса и нижих јединица на цијелој територији Републике
Српске. Требало је „пребољети дјечије болести“ а уз то зауставити
побјешњелог непријатеља и његово атаковање на српска села и градове.
У организацији и формацији војске на почетку се осјећао недостатак
стручног старјешинског кадра, нарочито на нижим командним
дужностима. То се непосредно негативно одражавало на формирање
маневарске структуре јединица којима би се много брже и успјешније
постигли макар и накнадно дефинисани ратни циљеви Војске (у почетку
ти циљеви нису ни артикулисани, јер оружане сукобе нико у политичком
српском руководству није предвиђао, нити планирао). Ову прву фазу,
карактерише и одбрамбено–ослободилачка борба која се огледала у
одсудној одбрани српских насеља (села и градова) и ослобађању
простора на којима је српски народ био већински. Код већине бораца је
преовладавало мишљење да ће рат кратко трајати. Иако суочена са
бројним унутрашњим и спољним проблемима који прате младу Војску у
формирању, показало се да је Војска Републике Српске у овој фази
постигла и своје највеће успјехе.
Друга фаза развоја и организације Војске Републике Српске
Друга фаза развоја и функционисања ВРС везана је за 1993. годину и
карактерише је стабилизација и консолидација Војске и успостављање
одговарајуће организацијско–формацијске структуре. У овој фази није
било значајнијих активности Војске осим уобичајеног „држања линије
одбране“. Међутим, у овом периоду је дошло до крвавих сукоба између
муслимана и Хрвата, у које се није мијешала Војска Републике Српске
задржавајући „неутралан став“. Међутим, у овој фази ВРС ће исказати
своју велику хуманост у спашавању цивилног становништва и Хрватског
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вијећа одбране (ХВО) из Централне Босне, на Влашићу пред
муџахединима и Армијом БиХ. На жалост, у овој фази дошло је до
размирица и размимоилажења између политичког и војног руководства
Републике Српске које је на срећу у каснијој фази превазиђено, иако је
ипак прикривено „тињало“.
Трећа фаза развоја и организације Војске Републике Српске
Трећу фазу карактерише скоро потпуна нормативно-правна
уређеност. У овој фази поново ће доћи до великих напрезања кроз
оружану борбу, како би се сачувао народ и вјековни српски простори.
Нарочито тешко ће пасти на плећа Војске сукоб политичког вођства
Републике Српске и Републике Србије. У овој фази Војска Републике
Српске биће суочена са консолидованим и поново удруженим
непријатељем подржаним авио-ударима НАТО пакта и Снага за брзе
интервенције. Уз све то медијска кампања и сатанизација ВРС и српског
народа достижу свој врхунац. И у таквим, непредвиђеним, агресивним
условима дјеловања, Војска Републике Српске је показала своју зрелост,
снагу и одлучност да непоколебљиво истраје у одбрани свог народа и
својих територија.
Развој полиције у Републици Српској
Полиција у Републици Српској функционисала је у складу са
Законом о унутрашњим пословима Републике Српске. Министарство
унутрашњих послова Републике Српске је организовано као јединствен
орган државе путем центара јавне безбједности у оквиру којих су биле
станице јавне безбједности и Школа унутрашњих послова.
Током рата у Босни и Херцеговини (1992-1995) године координација
рада и функционисања између МУП-а Републике Српске и Војске
Републике Српске била је заснована на јединственим циљевима заштите
и одбране територије и становништва, свако из своје законске
надлежности и у складу са међународним правом и Женевским
конвенцијама.
Војска и полиција у Републици Српској и Босни и Херцеговини
– приступи по модерним европским стандардима
У оквиру анализе система безбједности наше државе, без претензије
да потпуно образложимо сва отворена питања, треба изнијети нека
размишљања о мјесту и улози војске и полиције у модерној правној
држави са тежиштем на образложењу тог питања у вишестраначкој
Републици Српској.
Војска и полиција у држави треба да буду израз државне власти, а не
средство за одржавање било које странке - партије или појединца на
власти. Оне морају да буду израз народне воље и потребе, тј. морају да
буду легитимне у очима свих грађана без обзира на вјеру, расу и нацију.
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Држава се од свог настанка поред старања о безбједности у односу
према спољњем окружењу, тј. другим државама, мора старати и о другом
аспекту своје безбједности, унутрашњој безбједности. Прве задатке
извршава војска, а ове друге полиција. Без обзира на ову подјелу послова
и задатака веза војске и полиције остаје у извјесном смислу трајна, тј. и
послије њиховог раздвајања у двије посебне организације, а огледа се у
томе што војска представља увијек „последње средство” које се
употребљава у случају недовољности полицијске интервенције (нпр. у
унутрашњим немирима ширих размјера или сличним догађајима који
могу довести у питање опстанак државе).
У многим страним земљама струка и наука те стручни и научни
кадрови, све више дају допринос развоју и функционисању војске и
полиције, не само због великих достигнућа науке, већ и због све
сложенијих друштвених услова у којима људи данас живе, због
сложености стања и односа у многим земљама и у свијету уопште,
социјалних, политичких, економских, војних и других проблема. У
сфери развоја војске и полиције, примјењују се резултати науке из
области политике, привреде, социологије, психологије, криминологије,
међународних односа, дефендологије, егзактних наука итд. Ангажовање
свестрано образовних стручних кадрова и интердисциплинарни приступ
функционисању војске и полиције постају све неопходнији. Пред
струком и науком те педагошким институцијама у Републици Српској
стоје озбиљни задаци, јер је у њој у току процес укупне друштвене
трансформације друштвених односа укључујући трансформацију и
војске и полиције.
То тражи да се у науци отвори шири простор за системска и
дугорочна истраживања са тежиштем на неке основне области:
 прво, даљу теоријску разраду војске и полиције и конкретна
истраживања њиховог функционисања;
 друго, истраживање мјеста, улоге и метода функционисања
војске и полиције у вишестраначкој Републици Српској и БиХ;
 треће, на ком је нивоу свијест грађана и шире јавности о
функционисању војске и полиције, и који елементи битно утичу
на динамику изградње и квалитет свијести грађана о важности
војске и полиције за државу;
 четврто, модерна свјетска искуства о организовању, раду и
руковођењу војске и полиције, и
 пето, војска и полиција као дио васпитно-образовног процеса од
предшколских институција до Универзитета. У нормалним
условима војска је задужена за вањску безбједност, а полиција за
унутрашњу.
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Мало је поредбених анализа војске и полиције па су њихове
међусобне разлике остале нејасне. У поједностављеном облику,
разлике су сљедеће:
а) Војска
 главни јој је задатак одбрана нације-државе од вањских
пријетњи,
 иако особље не мора бити окупљено у једној или двије базе, није
вјероватно да ће бити распршено на цијелом територију,
 јединице су релативно велике и броје на стотине, а не на десетке
људи,
 супроставља се противницима који вјероватно исто дјелују у
великим јединицама и то често на већој удаљености што повећава
зависност о наоружању и смањује могућност „хапшења”,
 у унутрашњој организацији постоје разлике према задацима и
техничком усмјерењу, а главна је подјела на копнену војску,
морнарицу и ваздухопловство,
 има униформисане службенике који, ако и нису сами чланови
кабинета, имају представнике у националним владама,
 има сталне јединице које се могу повећати посебном
мобилизацијом или војном обавезом цивила,
 има стално војно особље које обично живи у засебним
заједницама са засебним услужним дјелатностима.
б) Полиција
 не извршава задатке изван земље, осим када је у међународним
мисијама,
 има особље на цијелом територију земље,
 дјелује у релативно малим јединицама,
 под надлежношћу је цивила - било локалних власти или
министарства унутрашњих послова,
 има главне противнике исте народности као и полицајци,
 препушта дефинисање пријеступа изванполицијским властима,
обично законодавним тијелима,
 униформисана је тако да се разликује од цивила и војника,
 овлашћује поједине службенике да хапсе цивиле,
 ради стално и рутински, нема повремених мобилизација,
 ријетко добива радну снагу путем опште обавезе грађана,
 допушта да припадници кад нису на дужности живе као цивили.
 Оно по чему се војска и полиција не разликују је њихова у
суштини државна функција. Објема треба да је сврха
консолидација и одржавање државне, а не партијске власти.
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Професионални официри у правилу сматрају да се војска не
треба укључивати у сузбијање унутрашњих нереда, из два
разлога:
 прво, то може поткопати улогу војске као симбола нације и
патриотизма за грађане,
 друго, то може подијелити војску изнутра излажући војнике
истим напетостима и друштвеним расцјепима којима су
изложени цивили.
У процесима изградње државе војска и полиција треба да учествују
са својим стручним и професионалним знањима и приједлозима.
Деполитизација војске и полиције не значи стварање политички
дебилних кадрова-официра војске и полиције са којима могу да
манипулишу политичке вође по њиховом нахођењу. Војска и полиција
као државни органи принуде треба да разумију, прате и учествују у
креирању политике безбједности, заштите и одбране државе. Логично је
питање, како ће политику безбједности, заштите и одбране државе
реализовати неко ко не разумије какву политику спроводи. Нпр., управо
је код бивше ЈНА била наступила политичка дезоријентација кад је
пристала да буде затварана у касарне, или да дјелује као тампон зона
између националних-народних војски. И умјесто да је одлучно бранила
интегритет државе, што је реално по Уставу могла да чини, она је
послушно извршавала партијске наредбе некомпетентних политичких
вођа државе. Управо је то био типичан примјер политичке
неизграђености војног руководства.
Отаџбински патриотизам војске и полиције подразумјева њихову
политичку аутономију у односу на страначко организовање у Републици
Српској и БиХ, нпр. Владе, Народне скупштине и локалних власти. Само
војска и полиција која не дозволи да је својата и употребљава, а нажалост
често пута и злоупотребљава било која странка може задржати својство
народног репрезента не фаворизујући интересе било ког друштвеног
слоја, друштвене групе или странке. Тиме се војска и полиција
легитимишу као државне институције и измичу утицају било које
парламентарне странке или паравласти. Не треба дозволити да било која
странка може да уцјењује војску и полицију да би се приклонила њеним
циљевима и интересима. У Народној скупштини и Парламентарној
скупштини БиХ, која одлучује о буџету за потребе војске и полиције,
требају законом бити регулисани заштитни механизми којима се војска
и полиција материјално осамостаљују и не зависе од тренутно владајуће
странке ни коалиције.
Умјесто идеолошких одредби, разних парола које су битне за свијест,
али су и плашт за непокрића извор моралне снаге и мотива за
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безбједност, заштиту и одбрану Републике Српске, свакако, треба да
буде сигурнији, истински однос власти према својим државним
органима принуде војсци и полицији. Историјски познате тезе да свака
војска и полиција хода на желудцу, те теза... што је вода риби то је народ
војсци и полицији, данас су актуелне више него раније и најбоље и у
стању Републике Српске говоре о односу војске, полиције и власти. Мас
медији у свему овоме имају посебну важност. Они треба да служе јавној,
законитој употреби војске и полиције а не приватној добити, јавној
медијској злоупотреби војске и полиције у интересу профита неких
политичких моћника и бизнисмена. Слободу штампе као разговор
између власти и народа треба његовати, али тако да не зависе ни од моћи
државе ни од моћи новца.
Војска и полиција и њихови односи према јавности оптерећени су
извјесним међусобним неповјерењем и другим тешкоћама, а у погледу
одређених дијелова јавности и нетрпељивошћу, па и извјесним
антагонизмом. Са своје стране, ни војска ни полиција се нису претјерано
трудиле да би изградиле адекватне односе са јавношћу, углавном због
наслијеђене традиције, презаузетости основном функцијом, као и због
релативно касног схватања тих односа. Успјех војске и полиције у првом
реду између осталог зависи од одобравања, прихватања и сарадње са
народом, грађанима, како кажу енглески теоретичари још 1892. године
„... полиција треба да буде јавност, а јавност полиција” (Сир Роберт
Пеел). У данашње вријеме се подручје односа војске и полиције према
јавности и грађанима сматра једним од најважнијих подручја војних и
полицијских наука, односно једним од виталних питања за остваривање
улоге војске и полиције у држави и полазним елементом за планирање
те улоге. Војска и полиција треба да придобију јавност и грађане као
активне субјекте у заједничким напорима за извршавање својих
планираних задатака у општенационалном и општенародном интересу.
При томе је од великог значаја и развијање свијести грађана о суштини
улоге војске и полиције у држави као важног предуслова за могућност
уживања низа људских слобода и права.
Различити су облици комуникације војске, полиције, грађана и
јавности и често су подложни сталном прилагођавању и усавршавању. У
почетку те послове је вршио службеник задужен за односе са јавношћу,
негдје се назива и „официр за везу”. У новије вријеме се, међутим, овом
проблему приступа знатно темељитије и за његово рјешавање изналази
се далеко садржајније и разноврсније форме. Ставови јавности према
војсци и полицији треба да се константно испитују, а њихово
побољшавање треба да буде циљни (плански) елемент политике развоја
и функционисања војске и полиције. Усљед таквих промјена, више није
могуће његовати добре односе са јавношћу само преко повремених
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активности, „официра за везу”, портпарола итд., већ се у многим
државама изграђује читава стратегија укључивања грађана, нпр. у
обављање полицијских послова, њиховог анимирања и едуковања
(образовања) за сарадњу са полицијом и за њено прихватање као свима
потребне службе. Полиције у низу земаља развиле су велики број
облика, односно начина и средстава комуникације са јавношћу и
грађанима, од којих су најважнији сљедећи: васпитни, превентивни и
други програм, савјетодавни полицијски органи и савјети грађана,
укључење појединих категорија грађана у неке полицијске послове,
посебна пажња одређеним категоријама становништва (омладина,
малољетни деликвенти, возачи, странци, туристи, етничке и расне групе,
наркомани, алкохоличари, коцкари, скитнице, проститутке и сл.);
промјене у начину рада на терену, пропагандна средства, политика
„отворених врата” даје шансу јавности да обиђе полицијске станице и
лабораторије, односно да гостује у полицији без присиле).
За наше прилике у Републици Српској и БиХ, код војске и полиције
треба формирати посебне службе или одјељења за „односе с јавношћу”.
То се већ ради и показује добре резултате.
Однос војске и полиције према политичким странкама треба да буде
заснован на начелу недискриминације појединих од њих, односно на
принципијелном ставу о равноправности свих политичких странака које
им гарантује и њихово мјесто у уставном и политичком систему. Задатак
им је да равноправно третирају све политичке странке, независно од
њихове реалне политичке снаге, тренутног политичког сврставања итд.
Удружења грађана која немају политичке циљеве могу бити, у
зависности од своје активности и циљева удружења, веома корисна за
обављање превентивних и појединих других задатака из домена послова
и задатка војске и полиције, из домена безбједности, заштите и одбране.
Отуда војска и полиција треба да са овим удружењима успостављају и
изграђују добре односе и међусобно се помажу у одговарајућим научним
истраживањима.
Оваквим истраживањима треба пружити прилику и подршку, јер су
она не само пут којим војска и полиција може да унапреди своје
дјеловање, већ и начин путем којег се резултати истраживања о војсци и
полицији презентују широј стручној и научној јавности.
Модел и величина војске вежу се за величину и облик територије
државе, њене људске и економске ресурсе и потенцијале, мотивисаност
становништва за безбједност, заштиту и одбрану земље, њен
геополитички и геостратегијски положај, односно цјелокупно окружење.
У различитим државама усвојени су и различити модели војног
организовања:
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 професионална војска заснована на људству сталног састава
и плаћеним добровољцима на одређени рок (САД, Велика
Британија и Канада),
 регрутни систем заснован на обавези служења војног рока са
више или мање добровољаца под уговором (чиме се
карактерише и комбинован систем попуне); примјењен је код
већине европских држава,
 милицијски тип војне организације (Швајцарска, Шведска,
Аустрија и Израел).
Важност регулисања питања односа државе према својој војсци
давно су уочили страни и домаћи класици војне стратегије. Говорећи о
бризи државе према војницима и официрима војвода Живојим Мишић је
указивао: „Држава је дужна да створи официрском кадру угледан и
материјално сигуран положај, ако мисли да јој тај ред људи послужи
корисно у најнужнијим и најстрашнијим данима, у данима питања части
и слободе свог народа... Да би војник заволио своју отаџбину, треба да
му је отаџбина у миру отац и мајка, треба да га воли као мајка чедо
своје...треба да му да све угодности које би учиниле да му је живот за
отаџбину мио и драг. Само весео и потпуно задовољан војник полетјеће
у бој да погине за своју отаџбину.” Овим запажањима славног српског
војводе ни данас нема шта додати нити одузети.
Илузија је схватање неких људи занесених влашћу да треба да
посједују своју војску и своју полицију и да таква војска и полиција буду
гарант безбједности и одбране државе. Такве режимске, локалне војске
и полиције могу да штите одређеног газду и то само привремено - док не
нађу бољег.
Један је посматрач 1976. године примјетио да у Либанону „... постоје,
ево, три војске, двије полиције, двадесет двије милиције, четрдесет двије
странке, девет палестинских организација, четири радио станице и двије
телевизијске станице.” Све се то распало, а обнова војске и полиције је
извршена на темељима који су омогућили одрживу државну заједницу.
Припреме полиције Републике Српске квалитетно су могуће у
потпуној сарадњи са државним органима Републике Српске и другим
субјектима Републике по начелима планирања, организације,
координације, реализације и контроле. Општи оквир за утврђивање
садржине јединствене полицијске функције у друштву и систему власти
чини њена улога на подручју заштите или одржавања јавног реда и
поретка. Тај општи оквир могуће је даље разложити на више међусобно
повезаних елемената или ширих група полицијских задатака, а сваку од
тако добијених цјелина означити посебним подручјем полицијског рада
и даље рашчланити на низове сродних полицијских задатака и
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подзадатака. Полицијска функција, узимајући у обзир значај њеног
потпуног вршења, као за читаво друштво и сваког појединца, тако и за
систем власти, представља један недјељиви појам. У друштвеном
тренутку потенцијално и реално сукобљених позиција између
друштвених интереса и интереса носиоца власти полиција не треба да
буде арбитар, али је она по дефиницији истовремено и заштитник
одређених интереса друштвене заједнице (тј. носилац задатака са
подручја друштвене регулације) и заштитник јавног поретка, тј. орган у
функцији одржавања уставом успостављеног поретка власти. Отуда има
и залагања да се из круга полицијских задатака искључе они који се тичу
одржавања поретка власти и да се читава полицијска функција сведе
само на „заштиту живота и имовине сузбијањем криминалитета и
некаквих нереда”.
Тиме би се полицијска дјелатност лишила политичких садржаја и
учинила политички неутралном. Код функционисања полиције, посебну
пажњу треба посветити: интеракцији полицијског система и окружења,
диференцијације управног апарата и функције полиције, управним
традицијама и функцији полиције, општим политичким односима и
полицијској дјелатности, међуетничким односима и полицијском
систему, принуди као обиљежју полицијске функције, начину и
средствима утицаја друштва на вршење полицијске функције, односима
полиције грађана и јавности, полицијској организацији и то: људима као
најважнијим елементима полицијске организације, циљевима,
планирању, руковођењу и контроли, унутрашњој организационој
структури и комуникацији, материјалним и техничким средствима и
правном статусу полицијске организације.
Не треба се уздржавати од већег ангажовања радника полиције на
сузбијању свих видова савременог криминалитета, па њихову
оперативну дјелатност треба усмјеравати у правцу организованог
дјеловања на откривању и разјашњавању кривичних дјела, откривању
чинилаца и прикупљању материјалних извора и важних доказа, те у том
циљу наставити и стално усавршавати постојеће облике стручног
оспособљавања и усавршавања. Данас у многим политичким системима
постоје три тренда у развоју полиције: а) милитаризација,
б) политизација, в) етнизација. Та се три тренда која се често међусобно
појачавају зависно од ситуације.
Као основне тенденције у развоју полицијске организације могу се
означити сљедеће: тенденција према смањењу улоге принуде у
дјелатности полиције и тенденција према све већој контроли и утицају
друштва на вршење полицијске функције, затим тенденције
професионализације и специјализације, као и тенденције у развоју
метода рада полиције. Неопходно је успостављање и међународне
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полицијске сарадње напросто из разлога што починилац злочина
избјегне у другу земљу или да странац буде починилац или жртва
злочина у земљи у којој тренутно борави.
Ради рјешења сукоба у дејтонској БиХ, између осталог, треба
сагледати три ствари:
 Утицај националног састава безбједносних снага на разрјешење
сукоба,
 Утицај односа војске и полиције на разрјешење сукоба,
Састав војске и полиције није напросто ствар „репрезентативности”,
већ му је сврха да потврди структуру државе, структуру становништва и
власти у тој држави. То значи да војска и полиција могу бити дјелотворне
само онда када постоји сагласност о томе како треба ефикасно
управљати државом.
Војска, полиција и службе безбједности требају се привикавати на
услове вишестраначког система, на изборну консултацију која је једини
пут да се сазна стварно расположење широких народних маса. Они у
складу са Уставом и законима морају бити креативни ствараоци
изградње државе свију, а супротстављати се стварању државе
неколицине. Не смију дозволити да буду употребљени или
злоупотребљени за циљеве било које странке. Службе безбједности
треба да штите државу као институцију, цијело становништво, а не
интересе повлаштене мањине што треба ући у свјест припадника службе
безбједности. По чему би требало да јавни ред значи одбрану ауторитета
неке владе или неког министра који се руководе каприцима, по чему би
требало да значи одбрану владе, а не државе, друштва? Ако се то догоди,
онда у снагама јавног реда и мира треба пронаћи поштене савезнике за
борбу против снага протународне репресије. Треба вршити чешћу
обнову кадрова у служби безбједности и те људе из војске и полиције
као провјерене професионалце треба укључивати у цивилни живот.
Служба безбједности треба да открије све изворе и облике
угрожавања државе и да предузме законом прописане мјере. Успјешност
у остваривању тог задатка зависи не само од кадровске и техничке
опремљености службе безбједности већ и од привржености тим
задацима њених припадника. Стога постоје посебни услови за пријем на
рад у ову службу као и преиспитивање лица на одговорним мјестима у
служби у случају значајног неуспјеха службе. У модерним државама дају
се значајна овлашћења носиоцима ове службе, али и траже изузетни
резултати. Схватања која би полазила од става да војска, полиција и
служба безбједности у Републици Српској треба да рјешавају и она
питања која нису у њиховој уставној и законској надлежности
представљају корак натраг у односу на напредак науке из ове области.
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Било би корисно да се стручно истраже и расвијетле одређени
аспекти живота и рада припадника војске, полиције и службе
безбједности, посебно неких струка, како би се добијена сазнања могла
користити при избору кадрова, при њиховом усмјеравању и школовању.
У истраживању безбједносних појава и проблема неопходно је више
користити резултате ширих социолошких, психолошких, криминолошких, дефендолошких, политичких и других друштвених истраживања
да би се утврдили њихови узроци и начини разрјешавања.
Разрјешавање питања трансформације војске и полиције у
Републици Српској и Босни и Херцеговини према Дејтонском споразуму
неће бити могуће и трајно ако постигнуте промјене буду гарантовале
само безбједност државе, а не и безбједност сваке заједнице у њој, сваког
грађанина у њој без обзира на боју, расу и вјеру.
КАРАКТЕРИСТИКЕ КООРДИНАЦИЈЕ ВОЈНИХ И ПОЛИЦИЈСКИХ
СНАГА У ДЕЈСТВИМА ТОКОМ ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ
РАТА
Полиција је извршавала послове и задатке у складу са Законом о
унутрашњим пословима. Извршавање заједничких задатака војске и
полиције координирано је у складу са Одлуком и Наредбом Врховне
Команде. Одлуку и Наредбу Врховне Команде припадници полиције
Министарства унутрашњих послова извршавали су без поговора,
јединствено у складу са субординацијским принципима Војске
Републике Српске.
Добро и позитивно искуство координације између Војске Републике
Српске и полиције Републике Српске је операција „коридор” 1992.
године. То искуство је показало висок степен јединства тактике,
оператике и стратегије у извршавању сложених задатака као што је била
операција „коридор” у љето 1992. године. Садејство војних и
полицијских снага је добар примјер сарадње цивилних власти са
организацијско-формацијским јединицама војске и полиције које су
дјеловале на јединственом циљу пробоја коридора – пута према Србији.
ЗАКЉУЧАК
Имајући на уму напријед наведено, може се с правом закључити да
је била добра, чак и одлична, координација у функционисању Војске
Републике Српске, на свим командним нивоима (Главни штаб, корпуси,
оперативне групе, бригаде, пукови, самостални батаљони и чете) са
јединицама полиције МУП-а Републике Српске, с тим што је полиција у
највећој мјери одрађивала послове из своје надлежности, дакле, по
Закону о унурашњим пословима.
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Специјалne јединице полиције МУП-а Републике Српске
учествовале су на одређеним подручјима Републике Српске у извођењу
борбених дејстава у садејству са јединицама Војске Републике Српске
на начин што су биле потчињене надлежној команди Војске Републике
Српске. У потпуности је поштовано међународно право и Женевске
конвенције које то регулишу, те реалне политичке, економске, културне,
социјалне и моралне прилике.
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УЛОГА СТАРЈЕШИНА САНИТЕТСКЕ СЛУЖБЕ
НА ЗБРИЊАВАЊУ РАЊЕНИХ И ОБОЉЕЛИХ
ТОКОМ ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА
Примаријус др Симо Билбија, пуковник1
Апстракт: У раду се приказује настанак и развој Санитетске службе Војске
Републике Српске, те њена врло значајна улога у стварању и очувању Републике Српске
током Одбрамбено-отаџбинског рата.
Аутор, као непосредни учесник у догађајима које описује, износи податке и
примјере из ратне праксе с којима су се сусретали здравствени радници у санитетској
служби Војске Републике Српске током одбрамбено-отаџбинског рата, када се нпр.
дешавало да се у једном дану тј. током 10-12 часова довезе 80 рањеника са вишеструким
повредама већег броја органа и система организовања органа на збрињавање. Указано је
на преданост здравственог кадра у санитетској служби Војске Републике Српске, који је,
и поред тешких услова, успио да оствари неопходну сарадњу и координацију на
територији читаве Републике Српске, без обзира на географске и друге разлике, без које
тешки и многобројни задаци који су се нашли пред њом не би били успјешно извршени.
Посебно се у раду указује на значај братске помоћи и сарадње војно-медицинских
установа из Србије и Републике Српске, првенствено са Војномедицинском академијом
из Београда, гдје су транспортовани бројни најтежи рањеници на даље збрињавање, али
и помоћи братског народа из Русије и Грчке.
Поред непосредне улоге у лијечењу повријеђених и обољелих, који се броје
десецима хиљада, Санитетска служба Војске Републике Српске је за све вријеме рата
организовала и одржавала стручне скупове којима је главна тема била ратна медицина.
То је било неопходно јер је ратна хирургија носила своје специфичности и у неким
базичним поставкама се значајно разликовала од мирнодопске хирургије. Искуства са
терена дискутована су на конгресима и конференцијама које су имале регионални
карактер. Ову значајну активност треба његовати у будућности кроз образовни систем.
Кључне ријечи: Санитетска служба Војске Републике Српске, ратна хирургија,
ВМА Београд, конгрес ратне медицине

УВОД
Санитетска служба Војске Републике Српске настајала је постепено
како је текао процес дисолуције Социјалистичке Федеративне Републике
1

Примаријус др Симо Билбија, пуковник ВРС, хирург трауматолог
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Југославије (у даљем тексту „СФРЈ“). Санитетска служба Југословенске
народне армије (у даљем тексту „ЈНА) је имала своју Санитетску управу
и своје јединице и установе. Врхунска санитетска установа је била ВМА
(у даљем тексту „ВМА“) у Београду, основана 1844. године као прва
централна војна болница за владавине књаза Александра (1806-1885),
најмлађег сина вожда Карађорђа. Данашњи назив је добила 1950. године.
По армијским областима су још постојале војне болнице у Љубљани,
Загребу, Пули, Сплиту, Сарајеву, Мељинама (у Боки Которској), Новом
Саду, Нишу и Скопљу.
Сљедећи ниво организације је подразумијевао Војно-медицинске
центре какви су се налазили у Београду, Новом Саду, Загребу, Љубљани,
Ријеци, Задру, Бањој Луци, Подгорици (тадашњем Титограду) итд. У тим
установама су радили љекари, стоматолози, фармацеути и остали
сантетски кадар који су били или активна војна лица или грађанска лица
на служби у ЈНА.
У цивилним здравственим установама радили су љекари различитих
специјалности од којих је највећи број био оних (мушкараца) који су
завршили Санитетску официрску школу (у даљем тексту СОШ) која је
била у саставу ВМА у Београду. ВМА је имала своје студије медицине
које су биле у систему војске а студенти су имали предавања и вјежбе на
клиникама ВМА. Студенти медицине били су смјештени у интернат који
је задовољавао највише стандарде квалитета у то вријеме. Предмете који
нису били заступљени на ВМА (гинекологија, педијатрија и сл.)
студенти су похађали и практиковали на клиникама Медицинског
факултета у Београду и на другим клиникама Србије. Тако
специјализоване студије медицине су постојале до раних шездесетих
година када је престао упис нових студената.
САНИТЕТ У ПОДРШЦИ БОРАЦА НА ФРОНТУ
Санитетска служба Војске Републике Српске (у даљем тексту ВРС)
настала је из санитетских јединица Југословенске народне армије
затечених ратом, након што су их напустили припадници из реда
Муслимана, Хрвата и других националности, и попуњена старјешинама
из резервног састава и добровољцима.
Ова служба је своју улогу испољила још прије почетка ратних
збивања на територији Босне и Херцеговине (у даљем тексту БиХ), док
се водио рат у Републици Српској Крајини. Велики терет рата у
условима отежаног и у неким фазама онемогућеног санитетског
снабдијевања, као и евакуације, поднијеле су јединице санитета у
тијесном садејству са здравственим установама на терену. Добро
организована евакуација допринијела је успјешно реализованом задатку
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а одвијала се од борбене линије преко мјеста пружања прве помоћи до
мјеста дефинитивног збрињавања које се вршило у пољским болницама,
градским болницама, регионалним здравственим центрима. Други дио
евакуације одвијао се из Републике Српске према Србији, углавном
према Београду гдје су у Војномедицинској академији, Универзитетском
клиничком центру (у даљем тексту УКЦ) Србије и осталим цивилним
установама и рехабилитационим центрима пружане услуге
повријеђенима и обољелима из Републике Српске.
Поред непосредне улоге у лијечењу, Санитетска служба Војске
Републике Српске је за све вријеме рата, организовала и одржавала
стручне скупове којима је главна тема била ратна медицина. За своју
функционалност и ефикасност Санитетска служба је захвална
дугогодишњем раду у предратној држави на едукацији и стручном
усавршавању кадрова, које се одвијало кроз школовање за вријеме
одслужења војног рока, војних вјежби у мирнодопско вријеме те кроз
изградњу и опремање мреже војносанитетских складишта широм земље.
У томе је главну улогу имала служба Санитетског снабдевања (у даљем
тексту СнСн) која је креирала и опремила санитетске комплете (у даљем
тексту СнК) у којима се налазио типизиран садржај за пружање разних
видова и обима медицинске помоћи.
Поменути комплети били су специфични за поједине фазе и врсте
пружања помоћи у зависности од тога да ли се ради о рањавању,
одређеном повређивању, дејству бојних отрова, опекотинама,
промрзлинама, психо трауми и др.
Сви љекари који нису одслужили војни рок прије студија медицине
у цивилству, за вријеме служења војног рока су, послије завршетка
студија медицине, школовани у Санитетској официрској школи у
Београду или у Санитетскомм школском центру (у даљем тексту СШЦ)
у Новом Саду, гдје су стицали знања и вјештине из предмета које су
полагали на факултету а сада су то била знања и вјештине из тих области
у војном контексту и у случају рата. Према томе, слушаоци су изучавали
дисциплине као што су: ратна хирургија, ратна интерна медицина, ратна
епидемиологија, ратна психијатрија и остали предмети а такође, и
„чисти“ војни предмети као што је општа тактика, санитетска тактика,
правило службе, и други предмети. По завршеткуу СОШ-а, питомци би,
након положених испита са стеченим чином водника, упућивани на
прекоманде у јединице широм земље (СФРЈ), гдје су били ангажовани,
најчешће као трупни љекари у тактичким јединицама, гарнизонским
амбулантама, војно-медицинским центрима, војним болницама или на
ВМА. На крају војног рока и завршеног стажирања на љекарским
пословима, унапређивани су у чин поручника.
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Послије тога, у мирнодопским условима, ти љекари, ветеринари,
стоматолози, фармацеути, медицински, фармацеутски и санитарни
техничари, сада резервне старјешине ЈНА, били би периодично позивани
у резерву гдје су се сва та знања освјежавала и унапређивала, а они, по
завршетку вјежби, били унапређивани у чину. И све су то биле
старјешине ВРС оспособљене за санитетско збрињавање у јединицама,
рату и ванредним приликама.
Љекари који су до рата радили у цивилним здравственим установама,
по избијању рата су мобилисани у јединице ВРС и постали кадар
Санитетске службе. Поред њих, у састав Санитетске службе мобилисани
су и они припадници резервног састава ЈНА који су за вријеме
одслужења војног рока завршили школовање у СШЦ у Новом Саду. То
су били медицински, фармацеутски и ветеринарски техничари и
стоматолози. Осим њих, мобилисан је и одређени број медицинских
сестара и техничара из цивилног сектора који нису раније имали
специфичну војну едукацију. Захваљујући несебичном ангажовању ових
профила санитетског кадра, тешки и многобројни задаци, који су се
нашли пред Санитетском службом ВРС у одбрамбено-отаџбинском рату,
успјешно су извршени.
Поменути санитетски кадар је чинио Санитетску службу Војске
Републике Српске када је ова основана тј. 19. маја 1992. године.2 Ово је
датум када је Никола Кољевић, члан Предсједништва Српске Републике
Босне и Херцеговине изјавио:“ Желим да обавијестим домаћу и свјетску
јавност да од вечерас у Српској Републици Босни и Херцеговини, као и
у осталим дијеловима БиХ нема Југословенске војске, нема ни једног
војника Савезне Републике Југославије. Изетбеговић је давно повукао
своје официре и војнике; а војнике није дуже вријеме ни слао у ЈНА већ
је формирао своју војску и њен штаб. Од сутра српске снаге, укључујући
и копнене снаге и авијацију, испуњаваће одлуку Скупштине српског
народа и у нашу војску прихватамо све људе који то желе. Врховна
команда је наше Предсједништво“3.
Санитетска служба је прихватила Доктрину Општенародне одбране
ЈНА која је настала на темељима ратних искустава из Другог свјетског
рата и у деценијама које су дошле касније детаљно разрађена
осавремењена за евентуални будући рат. У њој су специфично уважени
географски услови наше земље, могући правци очекивања непријатеља
и могући агресор. По територији цијеле државе била су распоређена
2 Дикић, Бранко и др., Санитетска служба 1. Крајишког корпуса у одбрамбено
отаџбинском рату 1991-1995, Бања Лука, 2017, стр. 11
3 Шућур, Десанка, Да се не заборави, Источно Сарајево, 2012, стр. 54
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складишта санитетских материјалних средстава у виду санитетских
комплета, практично означених бројевима по којима се знала садржина
одговарајућег комплета, што их је чинило веома практичним за
коришћење. Разрађене су улоге цивилних здравствених установа, као и
правци евакуације према војним болницама у градовима Републике
Српске и према ВМА у Београду, као врхунској војној здравственој
установи. Једино таква доктрина није у својим предвиђањима имала
истицала могућност грађанског рата на вјерској и националној основи,
какав се управо догодио. Рат на подручју тадашње БиХ донио је и своје
специфичности, због којих је дошло до модификација у функционисању
санитетске службе.
ЗБРИЊАВАЊЕ РАЊЕНИХ И ОБОЉЕЛИХ ПРИОРИТЕТ НАД
ПРИОРИТЕТИМА
У почетку сукоба, тзв. војни санитет активног састава прихватио је
први терет рата. Санитетска служба Војске Републике Српске настала је
и развијала се током одбрамбено-отаџбинског рата од јединица и
установа ЈНА које су до рата постојале на територијама захваћеним
ратом, резервног санитетског кадра који је мобилисан у јединице ВРС из
редова цивилних здравствених установа и добровољаца из република
СФРЈ, као и појединаца тј. добровољаца из других земаља. У самом
почетку рата војску су напустили припадници из редова других народа
(који нису били српске националности) али је било и таквих појединаца
који су остали и ангажовали се активно у служби Војске Републике
Српске. Такав примјер је др Алија Куштрић, ортопед, који је до 1993.
године био у Санитетском батаљону 1. Крајишког корпуса.
Плански су формиране активне санитетске јединице, Санитетски
батаљон 1. Крајишког корпуса, Болница Главног Штаба ВРС у Сокоцу,
пољске болнице у Палама, Жици, и друге, а Војно-медицински Центри у
Бањој Луци и Требињу су у свој састав укључили дијелове санитетских
јединица припадајућих корпуса. Санитетско снабдијевање је, упркос
тешким ратним условима, уз помоћ санитетских комплета ЈНА,
омогућило да се многе санитетске станице на терену опреме потребном
и савременом опремом за пружање помоћи у ратом захваћеним
подручјима. Лијекови и санитетски материјал су потрошени доста брзо
па су значајну улогу у том времену одиграле здравствене установе из
Србије и донације из земље и иностранства, махом од људи поријеклом
из Републике Српске који су се налазили на раду у иностранству.
Функционисање санитетске службе је било тијесно повезано са
здравственим установама Републике Српске у којима се одвијало
збрињавање повријеђених и обољелих припадника војске и цивила. Те
установе су биле Клинички центар у Бањој Луци, опште болнице у
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Сокоцу (Болница Главног Штаба ВРС), Приједору, Градишци, Добоју,
Брчком, Бијељини, Зворнику, Вишеграду, Палама, Фочи, Требињу.
У почетку рата, поједини припадници Војске из редова других
народа су напуштали јединице Војске Републике Српске, а многи и своја
радна мјеста у цивилним здравственим установама те и одлазили са
територије Републике Српске у Федерацију БиХ, Хрватску, Србију, у
друге европске државе, као и на друге континенете. То је у извјесној
мјери пореметило попуњеност јединица санитетске службе али је тај
мањак компензован попуном из резервног састава.
На правцима ратних дејстава долазило је до масовног рањавања, па
је постојала потреба за збрињавањем и транспортом већег броја
повријеђених и обољелих. Тада су долазили до изражаја организација,
тријажа и транспорт повријеђених и обољелих, који се одвијао
санитетским возилима, санитетским аутобусима или хеликоптерима
ВРС. Евакуација и транспорт повријеђених и обољелих је веома важан
сегмент функције санитетске службе. Евакуацију у зони одговорности 1.
крајишког корпуса вршила је специјализована чета Санитетског
батаљона 1. КК ВРС (Аутомобилска чета санитетских аутомобила) која
је у свом саставу имала два вода у којима је било распоређено 50-70
припадника. Први је био вод санитетских аутобуса а други вод
санитетских аутомобила. Они су у свом саставу имали возаче,
санитетска возила и санитетске аутобусе са лежајима (носилима),
прилагођене за евакуацију већег броја повријеђених и обољелих. Поред
ова два вода, постојало је Одјељење за праћење повријеђених са 10-16
болничара и 3-4 медицинска техничара.
У почетку рата се, према разрађеној ратној доктрини, вршила тзв.
евакуација „ка себи“, која је показала одређене недостатке јер је због
потешкоћа у јављању тј. изражавању потребе за транспорт, па доласку
возила из батаљона по повријеђене и обољеле долазило до губитка
драгоцјеног времена. Зато је овај принцип евакуације измијењен на
начин да су возила за транспорт лоцирана у санитетске станице на
терену, што ближе борбеној линији, те је тако ефикасност побољшана у
смислу бржег транспорта повријеђених и обољелих са мјеста пружања
опште медицинске помоћи до мјеста гдје је вршено хируршко
збрињавање. Збрињавање се обављало у поменутим болницама а по
извршеном хируршком збрињавању оперисани би се смјештали на
одјељења и стационаре који су се налазили, у зони 1. КК нпр.: на
хируршкој клиници, клиници за ухо, грло и нос, очној клиници, на
задњем спрату гинеколошко-акушерске клинике, клиници за грудне
болести, Војномедицинском центру, стационару санитетског батаљона у
касарни „Врбас“ (данас Кампус Универзитета у Бањој Луци). Овакав
распоред је омогућавао да се одржава слободан простор за пријем нових
рањеника на хируршку клинику Клиничко-болничког центра (у даљем
тексту „КБЦ“).
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ЕВАКУАЦИЈА И ТРАНСПОРТ РАЊЕНИХ
Значајан задатак у раду санитетске службе је био транспорт
повријеђених и обољелих хеликоптерима, који се током 1991. године, па
до априла 1992. године, одвијао према Београду (ВМА и УКЦ Србије) и
према Сарајеву (Војна болница Сарајево). Након изласка санитетског
кадра из Сарајевске војне болнице, нису се вршиле евакуације у том
правцу. Рањеници су упућивани на одговарајуће дестинације, у
зависности од потребе извођења специфичних и посебно захтијевних
дијагностичко-оперативних процедура или у рехабилитационе установе
у Србији. За ту сврху коришћени су хеликоптери Ми-8 који су имали
капацитет за превоз до 25 рањеника. У посебним ситуацијама се
користио хеликоптер „Газела“ који је могао да транспортује једног
рањеника на носилима. У периоду од септембра 1991. до маја 1992.
године, нпр. у Београд је превезено 1.200 повријеђених и обољелих
током 120 организованих летова. Овај начин се показао ефикасним јер је
од изласка повријеђених и обољелих из здравствене установе у Бањој
Луци до смјештаја у некој од установа у Београду било потребно 90-110
минута. Транспорти рањеника су се одвијали плански, два пута недељно,
а по потреби су организовани и хитни транспорти.
Планирани превози су се одвијали у конвојима санитетских
аутобуса и санитетских аутомобила, у зависности од броја рањеника које
је било потребно превести. У повратку би се превозили они повријеђени
и обољели који су завршили лијечење и враћали се кућама. Свим овим
начинима у току рата, у једном правцу (према Србији) превезено је
укупно око 14.000 рањених бораца.
У хируршким станицама на терену, такође су, постојали стационари
организовани у локалним домовима здравља, здравственим станицама
или објектима који су за потребе санитета у ратним условима претворени
или прилагођени у санитетске објекте. Ту су лијечени лакши рањеници
којима је хируршко збрињавање на том нивоу било и дефинитивно
збрињавање. На такав начин, у зони 1. КК лијечено је 10.000 бораца.
У источном дијелу Републике Српске, главни терет збрињавања
повријеђених и обољелих поднијела је Болница Главног Штаба Војске
Републике Српске у Сокоцу. Стручни кадар болнице је био дијелом
поријеклом из Војне болнице Сарајево а дијелом су то били љекари Срби
из других болница у Сарајеву, из Војне болнице у Сплиту, повремени
добровољци из Србије и других земаља (нпр. из Русије). И са те стране
су теже повријеђени и обољели упућивани у Србију санитетским
возилима и хеликоптерима. Поред Сокоца, још је ту била болница на
Палама (организована у хотелском објекту), у Касиндолу и Жици (у
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преуређеној здравственој станици која је прије рата била фабричка
амбуланта). У поменутим болницама урађен је највећи дио хируршких
збрињавања рањених. У болници на Сокоцу, су радила два општа и
абдоминална хирурга, један уролог, један неурохирург, један
максилофацијални хирург, један специјалиста оториноларингологије,
један гинеколог, два ортопеда трауматолога, два интерниста и један
офталмолог. У Болници је било ситуација да се у једном дану, током 1012 часова, довезе 80 и више рањеника са вишеструким повредама већег
броја органа и система органа тј. политрауматизованих. Комплексност
повреда је налагала и комплексан приступ њиховом збрињавању.
Осим евакуације повријеђених и обољелих, по потреби је вршен и
хитни транспорт санитетског особља са једне на другу локацију, у циљу
постизања оптималних резултата. Илустроваћу то једном епизодом чији
сам учесник био у току рата, 1992. године. Док сам био на дужности у
Болници Главног штаба ВРС у Сокоцу, у предвечерје 30. октобра 1992.
године, телефоном сам примио наређење од начелника СнСл ВРС да
одем у Зворник, гдје је тога дана примљен већи број рањеника који су
настрадали од непријатељске артиљеријске гранате која је пала пред
постројену бригаду. Хирурзи су на столу имали рањеника са повредом
великог крвног суда (доња шупља вена - главна вена која доводи крв у
предјео десног срца) и потребна им је хитна помоћ, а транспорт је
немогућ јер је медицинско особље рукама држало тај крвни суд. Шаљу
ми хеликоптер. За 10 минута тај хеликоптер је стигао и имао сам толико
времена да позовем медицинску сестру-инструменарку и припремим сет
инструмената које ћемо понијети током превоза. Када смо стигли у
Зворник, на хелиодрому (фудбалско игралиште) је стајао хеликоптер
који је, по хитном захтјеву, дошао да превезе пацијента на ВМА (што је
било тешко јер је повређени био на операционом столу). Ишли смо право
у операциону салу. Уз помоћ локалних хирурга који су обезбјеђивали да
пацијент не искрвари фатално, успјели смо да ријешимо ту повреду доње
шупље вене и пацијент је преживио. Послије захвата, пацијент је
санитетским возилом (тада су наши хеликоптери летјели само дању)
превезен на ВМА, ради потребе пружања специфичне интензивне његе,
јер је примио велику количину трансфузије тзв. „пуне крви“. Овај
примјер илуструје значај брзине транспорта у ратним условима, па и кад
се ради о транспорту припадника службе ради постизања оптималних
резултата у евакуацији и лијечењу рањеним и обољелих.
На западном крају Републике Српске, Хируршка клиника Клиничког
центра Бања Лука је била централно мјесто гдје су оперисани рањени
борци. У његовом саставу су биле Клиника за општу и абдоминалну
хирургију, са одсјецима торакалне хирургије, васкуларне хирургије,
ортопедије и трауматологије, пластично реконструктивне хирургије,
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неурохирургије и урологије, те Дјечија хируршка клиника на
Паприковцу. Сви они су даноноћно радили на прихвату и лијечењу
рањених и обољелих на различитим клиникама
Суочена са великим обимом и сложеношћу посла на збрињавању
рањених, ова клиника, као и друге цивилне здравствене установе у
Републици Српској, су са Санитетском службом ВРС функционисале у
потпуној хармонији, као да се ради о једној служби. Одсјек ортопедије
са трауматологијом имао је највећи удио посла јер је скоро двије трећине
рањених имало повреде екстремитета са екстензивним ранама меких
ткива, уз повреде магистралних крвних судова и живаца. У збрињавању
таквих рањеника су хирурзи разних специјалности координисано су
радили, што је спасило велики број живота и екстремитета бораца.
РЕХАБИЛИТАЦИЈА РАЊЕНИКА
Рехабилитационе установе у Србији, као и оне у Републици Српској,
су проводиле физикалну терапију и рехабилитацију бораца у
реконвалесценцији што је било од великог значаја како на њихово
оздрављење тако и обезбјеђење цјеловите здравствене његе.
Поред ових институција у рехабилитацији рањеника пружана је и
помоћ у иностранству. Тако су у Грчкој, у манастиру свете Лидије у
Аспровалти, монахиње примале групе од по 35 ампутираних бораца на
опоравак и рехабилитацију. Свака таква група проводила је по три
недеље у манастиру. Групе су у пратњи имале физиотерапеуте,
медицинске техничаре и медицинске сестре, који су о њима бринули.
Двије такве групе од по 35 и 39 ампутираних бораца у Манастиру су
боравиле у августу и септембру 1995. С обзиром на то да је Аспровалта
смјештене у близини Свете Горе, за рањене борце је организовано и
ходочасничко путовање у Свету Гору, гдје је главни циљ била посјета
Хиландару, присуствовање служби и причешћивање, односно духовно
исцјељење.
Из бројности и врста рањавања изведени су закључци за будућност.
О том послу у својој књизи „Српске главе“, неурохирург др Б.
Панајатовић каже:“ У току рата смо на лијечењу имали 1.100 рањеника
са отвореном повредом мозга. За све, за борце, за државу и за нас из
санитета, било би двоструко мање посла, двоструко мање утрошка
санитетских средстава, више одмора и више бољих резултата, да су наши
борци у току ратних дејстава сви носили шљемове“4.
4
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У суштини се радило о огромном послу на пољу ратне хирургије из
домена свих специјалности од којих је свака носила своје
специфичности. Оне се састоје у томе што се ратна хирургија у неким
базичним поставкама разликује од мирнодопске хирургије.
Различитости између ратне и мирнодопске хирургије у самом почетку
рата (рат у Хрватској и Словенији) испољиле су се извјесним грешакама
у третману ратних рана. Тих грешака је било и у самој ВМА јер је код
свих сукоба, гдје долази до бројних рањавања било неопходно одређено
вријеме да хирурзи (иако искусни и способни) свој начин размишљања
и доношења одлука „пребаце“ са мирнодопског на ратни начин
функционисања. Начин збрињавања ратних рана изазваних оружјем
велике почетне брзине и повреда изазваних експлозивним ударом
(бластом), заснива се на схватању механизама којима меци и
експлозивни бласт изазивају велике повреде. Само схвативши ове
физичке појаве, хирург може да правилно процијени различите врсте
рана које се у значајној мјери разликују од других врста повреда. Оне
захтијевају друкчије методе лијечења које се занемарују, све до појаве
велике опасности за пацијента и понижења за хирурга који је
андажован5.
Ова потреба је довела до превођења и издавања литературе из
области ратне хирургије са других свјетских језика, као што је то:
„Хирургија жртава рата“. Оригинални приручник је у издању
Међународног комитета Црвеног крста6. Аутори приручника били су
хирурзи из више развијених земаља Запада са вишегодишњим искуством
у третирању рањеника у ратовима широм свијета а превод са енглеског
на српски језик направљен у Болници ГШ ВРС 1992-1993. године
(приручник је превео и нашим потребама прилагодио др Симо Билбија).
Књига је затим штампана у Београду 1993. године (Издавачка кућа
„Просвета“) у тиражу од 600 примјерака, а потом била подијељена свим
хирурзима и љекарима на терену у Републици Српској.
КОНГРЕС РАТНЕ МЕДИЦИНЕ
У току рата, 5-7. новембра 1992. године у Бањој Луци је, у
организацији Санитетске службе ВРС, Медицинског факултета у Бањој
Луци, Клиничко болничког центра у Бањој Луци и Дома здравља у Бањој
Луци, одржано Савјетовање о функционисању здравствене и санитетске
службе у условима рата у периоду 1991-1992. година. Савјетовање је
одржано у тешким ратним условима, на којем је у раду учествовало 520
5 Хирургија жртава рата, Болница Главног Штаба Војске Републике Српске, Соколац
1993. стр. 21
6 Dufour, D et al. Surgery for Victims of War, Geneve 1988 et 1990 (second edition)
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љекара и здравствених радника из ВРС, Војске Републике Српске
Крајине, Војске Југославије, ВМА и цивилних љекара из Србије и Црне
Горе. Савјетовање је преименовано у Конгрес ратне медицине.
У складу са новонасталим потребама у организацији Санитетске
службе ВРС, 10-13. јуна 1993. године одржан је семинар из ургентне
токсикологије. Семинар је окупио љекаре и здравствене раднике
Републике Српске, Републике Српске Крајине и Републике Србије. У
центру пажње на семинару је било акутно тровање, збрињавање
интоксицираних лица, токсиколошки и биолошки мониторинг,
оштећења органа и органских система, тровања бојним отровима,
пестицидима, органским растварачима и корозивима. Екипа стручњака
из Београда је представила нови антибиотик - „проферзим“ који је
показао добре резултате у спречавању инфекција рана.
Схватајући значај реинтеграције рањених у живот, током јула 1993.
године у Бањој Луци је одржано савјетовање на тему „Друштвена
реинтеграција инвалида рата“, у организацији Удружења учесника рата
од 1990. године, Министарства здравља Републике Српске и
Универзитета у Бањој Луци. У намјери да се сакупе искуства санитетског
збрињавања у рату априла 1996. године у Бањој Луци је одржан Други
конгрес ратне медицине. На конгресу је учествовало преко 700 љекара и
других здравствених радника из Савезне Републике Југославије (СРЈ),
Републике Српске и иностранства на којем је поднешено 450 стручних и
научних радова, а на радним сесијама конгреса извршена је анализа
искустава из протеклог рата.
Ово није потпун приказ свих активности Санитетске службе на плану
стручног усавршавања, едукације, издавачке дјелатности и
унапређивања службе, упркос тешким и специфичним ратним условима
у којима се то све одвијало током Одбрамбено отаџбинског рата. Ово је
само показатељ како је било могуће, и поред сложености ратних
збивања, одсуства било какве медицинске помоћи из иностранства
суочити се са свом проблематиком. Нема сумње да се уз добру
организацију санитетског збрињавања и преданост послу медицинског
особља, постићи и да се прати струка и наука, да се искаже висок степен
хуманизма и одрицања, раде одговарајуће студије и радови који
анализом помажу у доношењу нових и практичних рјешења, а све у
складу са најсавременијим достигнућима у свијету. А то се одвијало у
свим гранама медицине.
ЗАКЉУЧАК
Рат је завршен, Дејтонски мировни споразум донио је престанак
ратних дејстава и на плану Санитетске службе ВРС и њених активности
наступио је битан преокрет. Свакако је прилив нових рањеника био
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битно смањен, (не и потпуно прекинут због саморањавања или минских
експлозија на терену). До потпуног завршетка лијечења многих рањених
и обољелих требало је да протекне још доста година. Јединице санитета
су, као и Војска Републике Српске су расформиране. Како је војска данас
сведена на једну јединицу–„3. пјешадијски Република Српска пук“, тако
је и Санитетска служба сведена на симболично постојање стационара у
касарни Козара, чији су капацитети и кадровски и материјално-технички
скромни. Санитетска материјална средства из војних складишта су
продавана на отпадима и данас нема потребних санитетских комплета.
По завршетку рата, готово цјелокупно медицинско особље
ангажовано у Санитетској служби Војске Републике Српске вратило се
у своје матичне цивилне здравствене установе у којима су радили и прије
рата, осим оних који су раније радили у установама у Федерацији БиХ,
Хрватској или Словенији, и којима је повратак у те средине, усљед
прогона, био немогућ.
Санитетски кадар из активног састава је махом пензионисан.
Старјешине из резервног састава који су сачињавали значајан дио
састава санитетске службе су се вратили у своје матичне здравствене
установе из којих су мобилисани или су постали нови радници у тим
установама. До сада су многи и од ових стекли услове за пензионисање.
Сада кад нема војске, нема ни организоване војне едукације
старјешинског кадра за потребе санитетске службе. На медицинским
факултетима у Републици Српској у Бањој Луци и Фочи, као и у
медицинским школама нема едукације која би била усмјерена на ратне
услове (здравствена проблематика) или се проводи у минималном
обиму, који није довољан да испуни захтјеве које пред љекара поставља
ратно стање.
О томе да ли је потребно проводити припреме за ситуацију великог
прилива повријеђених и обољелих, да постоји консензус у позитивном
одговору јер живимо у времену и на територијама гдје је мало која
генерација била изузета од неког сукоба који је са собом доносио потребе
збрињавања већег броја повријеђених и обољелих у кратком року.
Ово излагање је имало за циљ опште упознавање са улогом
Санитетске службе ВРС у одбрамбено-отаџбинском рату и бар дијелом
прикаже слику догађања, тежину и сложеност овог задатка као и начина
на који је овај значајан задатак санитета испуњен у отаџбинскоодбрамбеном рату који је српском народу био наметнут.
Посебан акценат желим ставити на садашњи тренутак који
карактерише веома осјетљиво и угрожено стање српског националног
корпуса у времену, када се осјећа значајна нестабилност у не баш
пријатељски наклоњеном окружењу.
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У данашњем тренутку, свједоци смо и да, усљед друштвено
политичке и економске ситуације у земљи, велики број младих,
школованих кадрова, због немогућности свог остварења у отаџбини,
одлази на рад у иностранство. Тамо им се пружају повољни услови за
рад и остварење на личном и професионалном плану, док овдје неки
немају уопште могућности за запослење. На тај начин се слаби
здравствена служба уопште, а у случају евентуалног сукоба, остајемо без
шансе да евентуалну будућу санитетску службу попунимо неким
„резервним кадром“.
О овим проблемима треба озбиљно размишљати на нивоу
законодавне и извршне власти, те створити све потребне нормативне,
материјалне и људске капацитете, да се на њих одговори у смислу
организованог, континуираног и стратешког приступа, имајући у виду да
је њихово рјешавање од велике важности за опстанак наше државе и
њеног народа у временима која долазе.
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СЕПТЕМБАР 1993. ПОКУШАЈ НАСИЛНОГ
ДИСЦИПЛИНОВАЊА ВОЈСКЕ
Мико Шкорић, пуковник1
Апстракт: Протест припадника ВРС догодио се у Бањалуци 10. септембра 1993.
године обиљежило најдинамичнији мјесец 1993. године на унутрашњем плану
Републике Српске. Уколико се покуша ући у суштину око организатора, правих циљева,
начина и тока њеног извођења постоји низ недоречености, нејасноћа и недоумица.
Општа је оцјена да је Септембар 93. оставио снажне посљедице на јединство
патриотских снага Републике Српске и продубио већ постојећи јаз неспоразума војног и
политичког руководства. Неспорно је то покушај политичког врха да дисциплинује
Војску и одбаци захтјеве крајишких посланика и политичара за равномјерније распоред
терета рата на све структуре друштва.
Кључне речи: војна побуна, дисциплиновање војске, смјена војног руководства

УВОД
Септембар 1993. године је мјесец у коме су се ратна догађања на
простору који је контролисала Република Српска и њена војска био, као
и претходних мјесеци динамичан у дијелу великих притисака да се
угрози Република Српска и простори Републике Српске Крајине.
Евидентно је настојање Муслимана да добију боље преговарачке
позиције на мировним конференцијама које су се често одржавале.
Почетком септембра пропао је још један мировни план јер га
муслимански лидер Алија Изетбеговић одбио, а у томе су му помогли и
Американци.
На ратишту су се одвијале уобичајене активности Војска Републике
Српске усмјерени на стабилно држаењ свих положаја на фронту и
омогућавала прихватљиве преговарачке позиције нашем политичком
врху у правцу привођења крају крвавог сукоба.
Мико Шкорић, пуковник, завршио Школу националне одбране, командант три
ратне бригаде, РВИ, Одликован Орденом Немањића
11
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Због рата осјећала су се велика напрезања и значајан пад стандарда
борачког састава, јер како год да је Војска била организована у један
моћан систем и постизала одређене успјехе, тако се у цивилном сектору
примјећивала неспособност и бројне слабости. Функционисали су сви
нивои власт, поготову на локалном нивоу, али је била примјетна
неспремност да она обезбједи социјални мир и егзистенција
становништва што је у пракси имало за посљедицу лоше организован
економски и привредни живот територије.
Борац је отишао на фронт и напустио своју фирму, мали бизнис,
пољопривредно имање, а власт није нашла адекватан начин како би се
обезбједи потребе Војске на фронту а и потребе становништва које је
осјећало оскудицу у свему. Свакако је најтеже било борачким породицам
гдје је већ било погинулих а хранитељи породица борци били су на
фронту док су код кућа остајале назбринуте њихове породице. Појавио
се и велики број ратних инвалида и радно неспособних о којима
надлежне власти нису водиле рачуна. Борци су са фронта повремено
одлазили кућама, међутим, за тако кратко вријеме нису значајније могли
помоћи својим породицама. Власт је требала организовати помоћ да се
превазиђу одређене слабости. Највише се то рјешавало на локалном
нивоу, па ако је боље стојала локална заједница, онда су и борци са тог
подручја били у знатно повољнијем положају.
Све је то изазивало дозу незадовољства и био сигнал командовању
да упути озбиљна упозорења вишим нивоима командовања и органима
власти на терену како би се изнашла боља рјешења за организованије
снабдјевање Војске а свакако и функционисање цјелокупнпог живота
изван зоне борбених дејстава што је подразумијевало равномјерније
подношење ратних тешкоћа од свих структура друштва.
Појавио се у значајној мјери шверц, прије свега нафтом и њеним
дериватима, гдје су појединцима омогућене енормне добити, ширио се
шверц цигарета и других дефицитарних роба, а појавио се шверц са
непријатељем што је „била јавна тајна“ али конкретно није се ништа
учинило да се то искорени. Ратне резерве запоседнуте од бивше ЈНА из
сјладишта и база биле су на издисају и недовољне за ефикасан наставак
рата.
Све је то имало значајан утицај да се задржи потребан борбени морал
који је био евигентан на почетку ратних дејстава и одбране вјековних
српских простора. На сцени је било потпуно раслојавање друштва у
којем су највише користи имали они који не поштују законе који се баве
криминалом и ратним профитерством и који нису на фронту. Није било
примјера да се негдје ригорозније реагује, да се хапсе и затварају
починиоци таквих дјела и да то дође до војника на фронту.
409

Мико Шкорић: СЕПТЕМБАР 93 ПОКУШ. ДИСЦИПЛИНОВАЊА ВОЈСКЕ

НАГОВЈЕШТАЈ ПРОТЕСТА
Почетком септембра борци су истицали незадовољство стањем у
друштву, небригом за борце и бујањем ратног профитерства и
најављивали организовање протеста. А то се планирало у сложеној
ратној ситуацији и превазишло је сва очекивања, мада су органи
безбједности имали неке податке али се, чини се да су били изненађени
и нису очекивали такве размјере због чега се није енергично реаговало.
Таква ситуација је погодовала да неко, под „фирмом“ таквог стања,
искористи ситуацију и крене са организацијом која је, у једном моменту,
снажно „уздрмала“ нашу стабилност и отпорност према негативним
догађањима каква ће услиједити и то у организацији која је добро
функционисала у свим сегментима. Десио се „ Септембар 93.“!
Сукоб војног и државног руководства Републике Српске ескалирао
је половином 1993. године, када је заустављена операција ВРС на Игман
и Бјелашницу, коју је предводио генерал Ратко Младић, Акција је
негативно оцијењена у међународним круговима па је предсједник
Радован Караџић, оштро реаговао и јавно запријетио смјеном из Женеве.
У складу са тим он је 8. августа 1993. године понудио генералу Манојлу
Миловановићу дужност команданта, што је он одбио.
Незадовољни захтјевима бораца за рјешавања њиховпог статуса,
питања породица погинулих и несталих бораца и обрачун са ратним
профитерством државно руководство је тражило начин да заустави
протесте. Према неким информацијама рјешење је нађено у предузмању
мјера дисциплинпвања Војске и одбацивање захтјева крајишких
посланика да је Крајина потпуно запостављена. Према томе,
искоришћено је незадовољство бораца и најављени протест у Бањалуци
искоришћен је за организовање акције „Септембар '93“. Подстицање
незадовољних бораца тежило је да се Војска прикаже
недисциплинованом јер не поштује Врховну команду због чега је
потреба предузети енергичне мјере, укључујући и смјену непослушног
генерала Ратка Младића2.
Замагљени организатори овог протеста бораца били су спремни на
све, укључујући да се у Бањалуци пролије крв и тиме постигне двоструки
циљ: заустави наводни крајишки сепаратизам којег су исказали
посланици Крајине потписивањем петиције државном руководству
тражећи промјену односа власти према Крајини која је у рату давала
највише. Други циљ скривених организатора је био да се због
недисциплине у створе услови за промјене у Војсци и поштовање
државних институција и Врховног команданта.
М. Милутиновић, Војска Републике Српске између политике и рата, Институт за
пол. студије Београд, Српска вила С. Митровица, текст: Драма у Бањалуци, стр. 97-107
2
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Гледана са аспекта претходних догађања на територији Републике
Српске изабран је веома неповољан моменат протеста уз активности са
несагледивим могућим посљедицама. Када се, са ове дистанце сагледа
онда се може закључити да је протест изведен када је државно
руководство најављивало крај рата и сарадњу са Хрватима у БиХ.
Питања која су побуњени војници поставили, преко „ Кризног штаба“ су
се у највећем дијелу односили на тежак положај бораца, породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида била актуелна и оправдана
и као таква су била потребна за разматрање од органа власти. Треба рећи
да су ти проблеми преко руковођења и командовања прослеђивана од
вода до Главног штаба ВРС и са њима су били сви упознати.
Поставља се питање у којој мјери је „Кризни штаб“ разумио шта је
ново што они постављају и је ли могуће силом то одједном ријешити?
Било је „популарно“ да се протествује па су и народ и војска то
подржавали на окупљањима која је организовао овај штаб испред
Банског двора у Бањалуци. Очекивали су организатори огромно
присуство грађана и несебичну подршку али је то у основи изостало.
У основи сукоба војске и политике је било настојање политике да
створи страначку војску и ојача специјалне јединице Министарства
унутрашњих послова као у Србији. Од подршке ратном профитерству и
богаћењу страначких првака није се одустало. Поред тога, политичким
челницима сметала је харизматска личност генерала Ратка Младића и
његово инсистирање да се терет рата расподјели на све структуре
друштва што је подразумијевало проглашење ратног стања као што су
то урадили Муслимани и Хрвати још почетком 1992. године.
Гледано са аспекта положаја Републике Српске и Војске Републике
Српске сви напори који су до тада чињени да се рат заустави и оконча су
пропали. Мировни преговори који су вођени током времена а који су
претходили овим догађањима смјењивали, али ни један није дао
охрабрујуће резултате. Вило је видљиво да, посебно Муслимане,
охрабрују и када је индиција да је постигнут резултат. Муслимански
преговарач Алија Изетбеговић би чак повлачио и потпис са усаглашених
споразума и то у више наврата јер је има подршку моћних ментора.
Све је то давало обавезу и додатан напор ВРС да се добро организује,
да стабилно држи фронт јер су Муслимани охрабривани да иду ка војном
рјешењу, али очигледно сами за то нису били спремни да ураде.
Рат је добијао на интезитету, а Алија Изетбеговић који је на почетку
рата рекао „ Да ће жртвовати мир за јединствену БиХ“ сада је
прокламовао да су до сада водили „одбрамбени, а од сада ће водити
ослободилачки рат“. Наговестио је да га мир не интересује већ „повратак
ингеренција“ на читавом простору БиХ, што је било амбициозно
обзиром да је својим снагама контролисао испод 30% територије, управо
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онолико са колико је грунтовно и располагао, поручивао му је др
Радован Караџић предсједник Републике Српске.
Међународна заједница је подржавала муслиманску страна које је из
зона, под контролом УНПРОФОР-а, врло често излазила и чинила
стравичне злочине над незаштићеним становништвом. Најкарактристичније понашање је било у Бихаћу и Подрињу па је војно командовање
ВРС морало неутрлисати јер је то био и ултимативан захтјев регија да се
заустави терор муслиманских снага који се над њима спроводио.
УНПРОФОР се правдао да нема довољно снага, а постављање захтјева
такозваној Армији БиХ никад није било ни обзнањено.
Услови функционисања власти у Републици Српској су били
организовани од локалних заједница до републичког нивоа и то је
функционисало у мјери која је обезбјеђивала ефикасност власти над
читавом територијом Републике.
Обзиром да је утврђен нови политички систем требало је тражити
нова рјешења која нису баш увијек давала квалитетне резултате. Бивши
систем је имао „разрађен“ систем функционисања земље у непосредној
ратној опасности и ратном стању а новодошли на власт и руководећа
мјеста су хтјели да смисле нешто ново што нису знали како треба да
изгледа. Брзо је посустала и нестајала привреда јер није била
прилагођена условима када је највећи дио војно способног становништва
ангажован у Војсци, када је дио радника који су остали и мобилизацијом
у радну обавезу требали обезбједити огромне потребе ратне војске и
становништва. Војска у значајној мјери имала проблема са снабдјевањем
скоро свих потреба. У почетку су, били магацини ЈНА, који су остали на
нашој територији добро попуњени. Међутим, они нису били намијењени
да без допуне издрже, годину и по ратовања, а код 1. КК више од двије и
по године због ангажовања у западној Славонији и СР Крајини.
Село је функционисало на начин да је војска, преко одсуствовања
пољопривредника, практично, омогућавала да се борци појаве на својим
имањима и обезбједе производе за себе и своју породицу и мале, а за
опште потребе, недовољне количине хране.
Власт на локалном нивоу није имала осјећај да је битно снабдијети
све јединице ВРС него су често чињене очигледне неправде, па су
јединице богатијих општина биле боље снабдјевене. Војска је имала
организовану логистику која је за то била намијењена. Да је то
функционисало од стране власти био би боље организован и
равномјернији и функционалнији уређен начин снабдјевања Војске.
Војска Републике Српске је након формирања 12. маја 1992. године
морала убрзано организовати систем одбране који ће одговорити
новонасталим условима и у почетку, ослонац искључиво на своје снаге
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јер смо, великим дијелом територије били одвојени од Србије која је, у
границама могућности, и сама под ригорозним санкцијама, имала вољу
да помогне свом народу западно од ријеке Дрине.
У првој половини јуна 1992. године, а до Видовдана, 1. КК уз
садество са Источно босанским корпусом (бијељинским) и снагама
Републике Српске Крајине, извео највећу војну операцију у току рата,
операција „Коридор“ што је омогућило да се територија Крајине и
територија Републике Српске Крајине споје са Србијом. Србија је
оптуживана да пружа војну помоћ ВРС која, објективно није била
потребна што се тиче људства, јер се врло брзо изградила организована
и моћна војска која је имала довољан број професионалаца из бившег
југословенског наслеђа који су врло умјешно направили структуру и
организацију која је далеко боље функционисала од друге двије војске
са којима се ратовало.
Због огромног простора велике границе са муслиманском и
хрватском страном ВРС је имала доста борби и напрезања. То је
произвело бројне проблеме које је требало рјешавати, а један је свакако
и тај што смо на овим просторима у 2. свјетског рата имали унутар
српског народа војске, четнике који су представљали отаџбинску војску
претходне Југославије и партизане који су представљали воску која је
овај рат доживљавала као одбрамбени градећи нови систем. Зашто је ово
битно треба расправити?
Због лоших процјена и неразумјевања, на сцени су биле значајне
снаге које су жељеле да те антагонизме поново „избаце“ на површину.
Формирање Војске има огроман значај јер се потпуно неутрализовала
разлика и могући сукоби, осносно на одређен начин је је направљена
нова војску са организацијом која може одговорити новим условима..
На основу наведеног проистичу услови у којима се појављује
организовање „Септембра 93.“ Реално је истаћи то је било штетно и са
аспекта времена и услова у којима се појављује једна оваква побуна и ко
ју је и у које сврхе све могао користити.
Када се сагледавају сви услови јасно је да су постојали и неки којима
је ово могло и те како да послужи како би се „на адресу ВРС“ упутили
критички укори, а и шире искористило да је ,нарушено командовање и
руковођење, да је разбијено јединство одбране, а када се пажљиво
сагледају захтјеви и понашање побуњеника и захтјеви које је износио
кризни штаб да су имали амбиције да преузму командовање 1. КК и ВРС.
То сада, са ове дистанце дјелује доста небулозно али у моменту
догађања та групација је запосјела највећи град у Републици Српској,
мјењала власт и преузела полицију, а онда покушала да преузме команду
над најмоћнијим корпусом у ВРС, 1. КК.
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Да се плански пришло припремама и организовању побуне војника
показује чињеница да су били израђени печати који су у једном моменту
требали замјенити печате Команде 1. КК. Али су имали спремне и печате
других јединица ВРС. То говори о амбицијама организатора, а
капацитети су били слаби. Они су тек требали да нарастају и вјероватно
да би долазили други „јачи“ људи да је имало резултата на почетку.
Челници „Кризног штаба“ имали су неког „изнад себе“ до није потпуно
откривено и када је ова активност завршена, а трајала је само 5 дана све
је, изгледа је то намјерно урађено, „блокирано“, као да се никад није ни
догодило. Како објаснити да Војсци ни у једном моменту није дозвољено
да се тај ванредни догађај који је имао веома негативан ефекат и
посљедице срећом „амортизоване“, не истражи до краја а коловође
примјерено казне? То се није догодило, чак је и изричито тражено да се
то препусти државним органима о чијем извјештају никад и нико није
извјештен. Команда 1. КК је, заједно са Главним штабом предузела мјере
да се коловође прекомандују ван састава 1. КК али ни тако блага мјера,
није „прошла“ него је наредба поништена.
СНАГЕ И МОТИВИ АНГАЖОВАЊА ЗА „СЕПТЕМБРА 93.“
Септембар 1993. године по свему је био другачији од свих
претходних ратних дана јер је тог јутра уследила блокада града Бањалуке
са свих страна, На улицама су се појавили тенкови и друга борбена
возила са војницима што је унијело међу народом неизвјесност.
Брзо се огласио и Кризни штаб акције у коме су се нашли: старији
водник Остоја Зец из 1. бвп 1. КК, командант Штаба, капетан Дргомир
Бабић из 1. окбр, одређен за „команданта одбране Бањалуке“ и мајор
Остоја Билак, командант окб из 16. мтбр, члан Штаба.
Једнице које су дошле са фронта, у мањем саставу биле су из 16.
мтбр, 1. окбр и 1. бвп. Пошто се брзо по граду прочуло, а јединице су
одмах блокирале све улазе и излазе у град, побуни су се прикључили и
борци који су били на одсуству јер је „Штаб“ одмах упутио проглас и
држао митинге на јавним мјестима како би што више „ојачао свој војни
потенцијал“. Рачуна се да је под оружјем било 300-350 војника.
Свакако да је ту било и неких структура, које су од полиције и војске
биле контролисане које су једва чекале да се прикључе овој хаотичној
ситуацији која ће 5-6 дана паралисати живот Бањалуке.
На челу побуне био је старији водник Остоја Зец, али се касније,
унутар штаба дешавају промјене и помјерања тако да у одређеним
моментима није било најјасније ко руководи штабом. Стицао се утисак
да је постојао неки ауторитет мимо штаба који је координирао и
усмјеравао ситуацију. У једном моменту је дошло и до хапшења једног
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броја припадника Кризног штаба, опет по нечијем наређењу, која су
извршена снагама којима је штаб командовао.
Већ првог дана штаб се огласио саопштењима. Почела су хапшења,
највише у команди 1. КК, претежно активних војних лица. Преузет је
ЦЈБ, Општина Бањалука и посједнути радио и телевизија Бањалука и
стављени под контролу. Коришћени су ресурси како би се појачао
пропагандни утицај и „дириговано“ обавјештавала јавности. Све је
утицало на повећање капацитета да се активност прошири.
Чланови штаба су посјели Општину и полицију. На руководећа
мјеста су „инсталирали“ своје кадрове што је значило да тиме повећавају
своје могућност утицаја. Требало је брзо дјеловати и радити јер када се
преузме власт на једној територији онда побуњеници имају далеко јаче
преговарачке позиције и већу моћ.
Уколико се са ове дистанце сагледа цјелокупна активност и догађања
у акцији Септембар 93.“ извјесно је да је одмах по оглашавању Штаба
поставио захтјеве и издо „Проглас Кризног Штаба 1.КК“ и то се појавило
у издању Глас српски, издање за 11. и 12. септембар 1993. године.
У захтјевима кризног штаба акције „Септембар 1993.“ По насловом:
Кривци се морају казнити стоји:
 Хитно побољшање материјалног положаја породица погинулих
бораца, инвалида рата...
 истрајавање да се сви они који су чинили криминалне радње осуде и
адекватно казне,
 да се приватни „бизнисмени“ ставе у службу државе, односно да
служе отаџбини кроз искориштавање њихових веза и познанстава у
свијету бизниса, да се сви ти послови извршавају за војничку плату,
да би им ова дужност уједно била и радна обавеза,
 да војна полиција ради искључиво војничке задатке, јер она се бави
свим другим осим са пословима и обавезама војне полиције,
 да војно, политичко и државно руководство што тјешње сарађују,
 да се обавезно изврши национална нивелација кадрова свих
старјешина у Војсци Републике Српске,
 да се из Војске Републике Српске обавезно отпусте сви ограничено
и потпуно неспособни припадници, те обавезно укључе у процес
производње, а да на ратиштима остану само они најспособнији,
 све поново активиране пензионисане старјешине, вратити у пензију
а на њихова мјеста поставити младе и способне старјешине,
 повећати једнократну новчану помоћ за сахране погинулих бораца,
 исплаћивати плате породицама погинулих бораца у висини најмање
(3) загарантована лична дохотка у Републици Српској
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обезбједити бесплатно лијечење рањених бораца, како у нашим
медицинским установама, тако и у иностранству, те бесплатну
подјелу ортопедских помагала,
из пореза на промет нафте, алкохола, цигарета и других роба
обезбједити средства за исплату плата војсци, гориво за борбу, храну
и одјећу,
пред судовима части и званичним судовима да одговарају сви
официри и то јавно, који су непознавањем ратне тактике довели до
тога да смо изгубили велики број бораца, огромне територије али и
материјална средства,
да се сви оптужени из војног и политичког врха морају јавно
обратити и одговарати на све наше захтјеве и опужбе,
радити на стамбеном обезбјеђењу породица погинулих бораца, али и
да се дозволи увид у стамбени фонд бивше ЈНА и његов инвентар,
да се борцима који су на фронту обавезно огревно дрво за
наступајућу зиму,
да се активне и резервне старјешине изједначе у примањима
да се законски регулише статус емиграната и да се према њима и
њиховој имовини поступа по Уставу и то не само према Хрватима и
Муслиманима већ и према Србима
У потпису је био Одбор акције „С-93“.

Из овога, када се пажљиво сагледа постоји мотив да се нешто мијења
у правцу општег побољшања положаја бораца. Борачка организација
која је дјеловала у Бањалуци подржала је ове захтјеве а вјероватно,
утицала и на формирање неких од њих. Са становишта захтјева ништа
није спорно једино начин у коме се кренуло у реализацију тога, у
тренутку у коме се догађало, није био примјерен. Мотив општег стања и
побољшања истог у корист бораца је постојао и ту није ништа спорно.
Мотив да се појави проширење захтјева тек другог дана у којима се
тражила смјена команданта 1. КК што је превазишло захтјеве социјалног
бунта јер тражити смјену команданта у условима када Корпус држи
највећу територију у Републици Српској под својом контролом,
условима када је непријатељ вршио притиске на свим дијеловима
фронта, без већих помака су нејасни, неразумљиви и са становишта
борбене готовосто Корпуса, јако опасни и дестабилизирајући захтјеви.
Групација која је била на челу Кризног штаба, једва да би одговорила
захтјевима једног добро попуњеног и организованог батаљона а
претензије да буду кризни штаб 1. КК су могуће једино ако су постојали,
а изгледа да јесу, неки организатори из сјенке којима су ови у Кризном
штабу били „потрошна роба“, и који су рачунали да ако ово успије
доведу неке нове људе.
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Мотив ангажовања коловођа у овој побуни није искључен као
ниамбиције ових, релативно младих људи. Они су били на дужностима
у ВРС па су њихове жеље и амбиције биле од неког подржане, да ових
5-6 дана колико је трајала побуна, буду у жижи интересовања цјелокупне
јавности Републике Српске, и шире. Они су тих дана држали
конференције за штампу, појављивали се на телевизији, давали изјаве за
различите медије, држали митинге. У неким нормалним околностима, за
њих би се знало, у најбољем случају на локалном нивоу.
Такође, може се рећи да су ту мотиви постојали и од стране некога
који је „добро вукао конце“, одмеравао развој догађаја и према томе
давоа сугестију шта је даље чинити.
УЛОГА КОМАНДАНАТА НА РЈЕШАВАЊУ ПРОТЕСТА
Руковођење и командовање добило је информацију да се озбиљно
спрема протест, ко су организатори и издало наредбу 1. бвп да
организаторе похапсе дан прије али прекасно. Према изјавама
команданта 1. бвп, када је добио наредбу, он и његов замјеник већ су
били „блокирани“ и онемогућени да командују батаљоном па команда
није спроведена.
Главни штаб Војске Републике Српске имао је сазнања истог
момента када су Кризни штаб и побуњени дијелови јединица ушли у
Бањалуку и хитно је својим наређењем бр. 02/2-746 од 10.09.1993. године
потчињеним јединицама упутио наређење о провођењу свих јединица
ВРС у пуну борбену готовост, што је између осталог значило да су сви
борци који су ван јединица врате у своје јединице. Јединце су стављене
у први степен приправности, а издато је и наређење у вези мјера и
поступака које се имају предузети на достигнутим линијама фронта.
Издато је и наређење о енергичном поступању и спрјечавању било
каквог вида побуне у наредном периоду на другим локацијама.
Већ тог првог дана је упућена детаљна информација о
организаторима побуне, снагама које су ангажовали, ко им се прикључио
и шта раде у граду Бањалуци. Са том информацијом се упознао
цјелокупан састав Војске, указано је да проблеми које су побуњеници
истакли су тачни, да линијом командовања са већином од њих је
упозната и обавјештена власт и да ово у овом моменту није то пут и
начин да се силом и овом врстом притиска то рјешава.
Команда 1. КК је са Истуреног командног мјеста у Прњавору из часа
у час пратила развој догађаја и предузимала мјере да се умање ефекти
побуне а да се подчињеним јединицама, кроз благовремено
информисање пренесе да се стање око локализације побуне у Бањалуци
и да се интезивно контактира са такозваним Кризним штабом да се то
прекине и заврши без великих посљедица. Међутим, Главни штаб је
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имао информацију да се према одлуци политике спрема Специјална
бригада МУП-а која треба да уђе у кризни штаб и ликвидира побуњенике
Свакодневно су стизала, путем информација Главног штаба и
наређења са ИКМ Прњавор о томе шта се дешава и у којој фази су
преговори са могућим тешким посљедицама којег би могао изазвати
упад специјалаца у кризни штаб, што би, према процјенама изазвало
крвопролиће у граду. Командант Главног штаба, генерал-потпуковник
Ратко Младић се лично супроставио захтјевима предсједника Караџића
да не иде побуњеиницима и појавио у Бањалуци. Обишао је све пунктове
које су направили побуњеници, обратио се окупљеном народу испред
Банског двора, и одбио да разговара са представницима Кризног штаба
тражећи одмах да се све притворене старјешине пусте што је имало
велики значај да се ситуација почиње смиривати а побуњеници да схвате
да то све што су радили врло погрешно и да за непуна два дана наредна
распусте Кризни штаб, а јединице и појединци који су учествовали у
побуни се врате у своје јединице. Предсједник Републике Српске се
такође обратио са позивом да се све нормализује тако да је 16.09.1993.
године Бањалука наставила да живи без окупације побуњеника.
Октобра 1993. године у Бањалуци је на сједници народне скупштине,
на изразито инсистирање Главног штаба ВРС, формирана Државна
комисија за испитивање „Септембра '93“ са др Витомиром Поповићем
на челу, која се никад није састала због опструкција из највишег
државног руководства. У исто вријеме истрагу над вођама Септембра
којег су проводили органи безбједности ВРС, убрзо је по одлуци
Предсједника Републике предата у надлежност Министарства
унутрашњих послова јер су се вјероватно организатори уплашили
резултата истраге и да ће војни органи безбједности уперити прст у
најодговорније људе Републике. Брзо, дневно реаговање свих нивоа
командовања, онемогућавање ширења побуне, прије свега правилним и
потпуним информисањем још једном је показало колико је Војска добро
организована и да оваква врста неких авантуриста не може битније
утицати на монолитност и јединствено командовање Војском Републике
Српске.
Сви нивои командовања, посебно у 1. КК, су благовремено реаговали
да се ова појава изолује а онда ријеши на начин да се злобници неби
сладили како су ето „ударили“ Србе на Србе.
ЗАКЉУЧАК
„Војна побуна“, ако се тако може рећи, догодила се у Бањалуци
септембра 1993. године и снажно у Републици Српској узроковала
раздор војног и политичког руководства. Непосредни извршиоци побуне
формирали су „Кризни штаб акције“ који се већ 10.09.1993. године у
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раним јутарњим часовима огласио јавности. Mањи дијелови јединица 16.
Кмтбр, 1. окбр и 1. батаљона војне полиције 1. Крајишког корпуса, а
касније им се прикључује значајан број војника који су у то вријеме били
на редовном одмору у граду, чинили су једну цјелину која је брзо посјела
све значајне институције у граду, опколила Команду 1. КК у којој се
налазио дио комананде која је ту функционисала.
На почетку акције су почела хапшења, прије свега оних који су се по
разним основама налазили у Команди 1. КК, а било их је доста јер је
команда 1. КК била активна, а у рату је домобилисана до пуне формације.
ИКМ био је измјештен у Прњавору само нужни дио ради оперативног
командовања јединицама које су изводиле борбена дејства.
Штаб се у саопштењу декларативно изјаснио да су се борци
побунили због обрачуна са ратним профитерима и стварање услова за
поправљање социјалног положаја бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца. Свакако, када се то реално размотри били
то су прихватљиви и разумни захтјеви за становништво и борце јер је
ратно профитерство снажно угрожавало борбени морал и одлучност да
се гради просперитетна Република Српска.
Ако се узме у обзир понашање у граду Бањалуци онда је то у пракси
било другачије, јер је највише било ухапшених, од стране Кризног штаба
било старјешина из Команде 1. КК, што указује да је то било „излажење“
из јавно прокламоване активности.
Тих дана је похапшено и смјењено руководство општине Бањалука.
У Центру ЈБ Бањалука извршене су смјене и штаб је у „својим рукама“
држао ситуацију „под контролом“ проводећи неке активности које су већ
првог дана превазишле оно што су најавили у почетном саопштењу. Све
је то више личило на „војни удар“ него на протесте бораца јер су улице
посјели наоружани војници, кретала су се оклопна борбена возила,
вршена су хапшења, ограничено је кретање по граду а уведен је
„полицијски час“. Окупљања је вршио само „Кризни штаб“ када је хтио
да се обрати становништву и јавности.
Штаб није био упорни да уђе у касарну „Врбас“ гдје је била команда
Ваздухопловства и Центар војних школа дјелимично и због тога што је
на челу Центра био генерал Славко Лисица који је и сам био велики
противник дезертера, профитера и осталих мешетара. Међутим, он је од
почетка осудио побуну и избјегао било какав разговор са овим
самозваним „Штабом“. Лисицу је већ „био глас“ прослављеног српског
команданта што је код побуњеника, изгледа, изазвало велики респект.
Вјероватно је из тих разлога дио у касарни „Врбас“ био поштеђен ових
притисака Кризног штаба, а генерал Момир Талић се у то вријеме нашао
у Команди Ваздухопловства, која је такође била смјештена у касарни
419

Мико Шкорић: СЕПТЕМБАР 93 ПОКУШ. ДИСЦИПЛИНОВАЊА ВОЈСКЕ

„Врбас“. У једном моменту постојала је намјера да и њега ухапсе.
Одустали су од такве намјере, јер је у касарни било довољно снага које
би то сигурно спречиле.
„Кризни штаб“ је запосјео све информативне просторе, сем ПРЕС
центра 1. КК и оглашавао се јавности са разним упуствима, позивима и
једном ријечју из Бањалуке су „ишле“ информације које су они слали.
Међутим, ПРЕС центар 1. КК „пробио“ је медијску блокаду и углавном
успијевао упутити информације према Главном Штабу ВРС и доставити
неким медијским кућама са сједиштем изван Бањалуке.
Да би се ситуација смирила и ставила под контролу, а тиме спријечио
упад специјалаца МУП.а у Бански двор, командант Главног штаба ВРС
генерал Ратко Младић је лично дошао у Бањалуку и разговарао
старјешинама које су биле опкољене у Команди 1. КК а затим и неким
представницима „Кризног штаба па су старјешине одмах ослобођене.“
Ситуација је кренула у правцу смиривања јер су се укључиле и
цивилне власти, јер је дио захтјева, углавном радикалних ишао и у првцу
да се одрже ванредни избори. Скупштине Републике Српске је
помирљиво прихватила захтјеве што се тиче борачке популације, али
политички су захтјеви одбачени. Умјесто трагања за стварним
организатиорима побуне Војска је на Скупштини сматрана јединим
кривцем.
Побуна „Кризног штаба“ била је ограничених капацитета, како
стручних тако и материјалних, са ограниченом војном силом тако да се
ова догађања нису „прелила“ изван Баљалуке, која је, ипак била далеко
од зоне борбених дејстава.
Битно је уочити учешће снага у догађајима који су имали
„маскирану“ позадину јер како тумачити да је се све кретало по неком
„разрађеном сценарију“ и замисли за то је морала бити координација
између различитих дијелова јединица а и људи који су, своје захтјеве
усмјеравали и мијењали по диктату изван штаба. Ко је имао интереса за
то?
Тема је направљена да се да конкретан одговор на суштину и снаге
побуне, што је тешко, јер су центри били „маскирани“ и невидљиви што
говори да је све било раније планирано и негдје разађено. Активност
Кризног штаба је варирала у захтјевима што говори да су са стране
стизале смјернице. У прилог овоме иде и чињеница да за овако тешко
кривично дјело војне побуне, угрожавања безбједности становништва и
преузимања власти у једној локалној заједници, највећем граду
Републике Српске, нико није одговарао. Као да се ништа није догодило!?
Испада да је довољно било да „Кризни штаб“ деблокира град,
јединице врати у свој састав, себе распусти и да сви добију општу
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амнестију. Даље, поставља се питање, ако су већ постављени захтјеви, а
у почетку јесу, и војне и политичке природе, како то да ту врсту блокада
и активности није штаб усмјерио према Палама и Хан Пијеску (Црној
Ријеци) гдје су биле смјештене институције власти и војске? Логично би
било да је то ишло према институцијама које су објективно рјешавале
многа постављена питања! Како то да су интереси општи, а групација
на челу побуне само из 1. КК?
Сукобљавања су се рефлектовале на однос државног руководства
према цијелој Војсци и одбрани. То се одразило на односе јер су се сви
захтјеви Војске за борбеним потребама и бригом за борце и њихове
породице у Народној скупштини, Предсједништву, Врховној команди
погрешно тумачени и приједлози одбацивани. Војска је третирана као
опозиција државној власти па су се према њој и старјешинама
непрекидно примјењиване мјере, укључујући и забрану наступа
највиших војних старјешина у средствима информисања Републике
Српске
Општи закључак је да се овом побуном покушала нанијети велика
штета угледу ВРС и њеном командовању, односно да се дисциплинује
Војска и њене старјешине. Пуно разлога за „подршку“ овом догађају су
имали разни страни мешетари, а посебно из хрватских обавјештајних
служби и служби Алије Изетбеговића јер би неповољан развој догађаја
ишао директно у њихову корист. Хрватски медији су пјенили од
задовљства пружајући пуну подрпку пучистима. У Бањалуку је дан
раније стигла америчка телевизија SNN са Кристиан Ананпур, која је
захваљујући Пресс центру била потпуно блокирана и није направила ни
један снимак.
Тешко је тачно из свих релевантних извора који су сада доступни
идентификовати ко је налогодавац и ко стоји иза ове побуне. Сигурно је,
да ко год да је био, а није искључено да су и домаћи налогодавци имали
су могућност дозирања и обликовања побуне, па је у једном моменту од
чисто социјалних борачких проблема, појавило питање смјене појединих
нивоа командовања, а онда у једном моменту и чисто политичка питања
као што су ванредни избори и смјена власти. Могуће да је то било и
„маскирање“ правих разлога побуне коју су ипак проводили наоружани
припадници војске а да се војсци, када је све завршено, није дозволило
да истражи комплетан случај и виновнике изведе на одговорност.
Наредбом Врховне команде од 14.09. бр. 54-1/93 коју је потписао др
Радован Караџић формирана је Комисија за истраживање „Акција
Бањалука-93“ која треба да истражи и предложи мјере за све што се
догађало у Бањалуци. Комисија од формирања није ништа конкретно
урадила вјероватно због опструкција из највишег нивоа власти.
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У поруци пуковнику Миловану Милутиновићу, након свједочења
пред Хашким трибуналом у одбрани генерала Младића, командант
Главног штаба ВРС генерал-пуковник Ратко Младић о акцији
„Септембар 93“, је написао: „Септембар 93“ је био нож у леђа Републици
Српској и Војсци Републике Српске и то су учинили издајнички прсти
појединаца са Пала и Београда, а било је и наше гамади (оцицира, прим)
који су у томе учествовали!!!“
Индикативно је да, када је Војска предузела све мјера да се потпуно
истражи све везано за овај догађај, када су виновници, преко наредби
Главног штаба премјештени ван састава 1. КК та је наредба поништена
од стране Врховне команде тако да ни један од организатора није
одговарао. Да ли је то „награда“ што су побуну завршили без сукоба и
проливене крви или су други разлози са свим оним чиме се сада
располаже тешко утврдити.
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ХАШКИ ТРИБУНАЛ И СУД БИХ ПРЕСУДАМА
НАСТОЈЕ УТВРДИТИ ЈЕДИНУ СРПСКУ
ОДГОВОРНОСТ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Мр Милорад Којић1
Апстракт: Сви ратни злочини морају бити процесуирани, а извршиоци кажњени без
обзира на националност извршиоца и жртава. Нажалост, како показују статистички
подаци приказани у овом раду, Међународни суд за бившу Југославију са сједиштем у
Хагу (Хашки трибунал) и правосуђе на нивоу Босне и Херцеговине су, најблаже речено,
индиферентни када се ради о процесуирању ратних злочина почињених над Србима.
Наиме, присутна је пракса да су у највећем броју оптужени Срби и они се по правилу
терете за најтежа кривична дјела, као што су геноцид и злочин против човјечности. Када
се овом придода и чињеница да се Србима на терет, поред индивидуалне, ставља и
командна одговорност, те драконске казне које се изричу Србима, односно минорне
казне за злочине почињене над српским народом, с правом се може констатовати да су
ове правосудне институције дискриминаторске у односу на српски народ.
Предмет овог истраживања јесте процесуирање кривичних дјела ратних злочина
почињених на простору Босне и Херцеговине. У том смислу ће се кроз статистичке
податке приказати број и врста процесуираних кривичних дјела, а све у циљу
позиционирања мањкавости процеса и уочених аномалија, на штету српског народа.
За потребе истраживања у овом раду користиће се сљедеће научноистраживачке
методе: анализа садржаја, метода правне егзегезе, историјска метода, компаративна и
статистичка метода.
Кључне ријечи: Хашки трибунал, Суд БиХ, ратни злочини, дискриминација

УВОД
Минули рат у Босни и Херцеговини оставио је иза себе велики број
жртава, војних и цивилних. Данас, више од двадесет година након
његовог завршетка, не постоје објективна и општеприхваћена сазнања о
броју и категорији жртава. Сходно судским процесима пред
Мр Милорад Којић, магистар правних наука, директор Републичког центра за
истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
1
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међународним и домаћим правосудним институцијама, те научним
истраживањима, намеће се закључак да су у том рату почињени тешки
ратни злочини над свим народима и од стране свих зараћених страна.
Ратни злочини су посебно погодили цивилно становништво, а случајеви
тешког кршења међународног хуманитарног и ратног права у Босни и
Херцеговини забиљежени су и међу војним жртвама.
Међутим, несразмјеран број процесуирања злочина над жртвама
других народа у односу на српски народ доводи у питање и саму
процјену Хашког трибунала о броју страдалих лица у рату у БиХ. Хашки
трибунал је процијенио да је у рату у БиХ страдало око 68.000 Бошњака,
23.000 Срба, 9.000 Хрвата и 5.000 осталих. Треба нагласити да је према
подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и
тражење несталих лица број страдалих Срба и већи, односно да износи
преко 29.000 смртно страдалих. Имајући у виду да је велики број лица
српске националности већ процесуиран и да су осуђени на драконске
казне, те да су за злочине над Србима изречене тек симболичне казне,
казне које су изречене за злочине над Србима морале су бити знатно
веће. Тачније, уколико се базирамо само на број страдалих, изречене
казне за злочине почињене над Србима морале су бити далеко веће, у
супротном оправдано се може поставити питање ко је одговоран за
страдање српских жртава.
НАСТАНАК И РАД ХАШКОГ ТРИБУНАЛА
Међународни кривични суд за бившу Југославију, односно Хашки
трибунал је суд Уједињених нација који се бави злочинима почињеним
у сукобу у бившој Југославији током деведесетих година XX вијека.
Наиме, Резолуцијом 808. (1993) од 22. фебруара 1993. године Савјет
безбједности Уједињених нација је предвидио да ће се „основати
међународни трибунал за гоњење лица одговорних за тешке повреде
међународног хуманитарног права, учињене на подручју бивше
Југославије од 1991. године надаље“. Савјет безбједности је својом
Резолуцијом 827. (1993) од 25. маја 1993. године усвојио Статут суда, те
одлучио основати суд који је добио службени назив „Међународни
трибунал за гоњење лица која су одговорна за тешке повреде
међународног хуманитарног права на подручју бивше Југославије
између 1. јануара 1991. године и дана који ће Савјет безбједности
установити након поновне успоставе мира”. Резолуцијом 827. Савјета
безбједности положен је, према томе, по први пут након познатих суђења
злочинцима из Другог свјетског рата – тзв. нирнбершких, те токијског
процеса, правни основ за дјеловање једног међународног кривичног
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суда. Тиме је учињен врло крупан правни корак, јер је судска функција
један од темељних елемената државног суверенитета. Стога, то што ју је
преузела међународна заједница неспорно значи ограничење
суверенитета државе. Међутим, Хашки трибунал је ad hoc суд, његове
одлуке немају обавезујуће дејство прецедената за друге судове и
трибунале, осим у смислу могућег увјеравајућег ауторитета ratio
decidendi његових одлука, што умногоме зависи од одговора на питање
да ли је јуриспруденција Хашког трибунала у складу са међународно
признатим нормама и стандардима људских права.
Савјет безбједности је 22. децембра 2010. године усвојио резолуцију
којом је успоставио ново тијело, Међународни резидуални механизам за
међународне кривичне судове, који ће окончати преостале послове
Хашког трибунала и Mеђународног кривичног суда за Руанду по
завршетку њихових мандата, а којим ће бити настављени надлежност,
права и обавезе, као и основне функције ових судова. У случају Хашког
трибунала, овај механизам је почео с радом 1. јула 2013. године.
Званично, Хашки трибунал је окончао свој рад 21. децембра 2017. год.
Уколико се изврши анализа настанка и развоја Хашког трибунала,
све више је очито да се ради о преседану који је имао значај не само за
разрјешавање политичке кризе настале ратом на територији бивше
Југославије, него и за даљи развој међународног (кривичног) права, па и
међународних односа уопште.
Пред Хашким трибуналом оптужено је 127 лица за тешка кршења
међународног хуманитарног права, а која су почињена на територији
Босне и Херцеговине у периоду од 1992. до 1995. године. Од тога броја,
90 оптужених су Срби (70,8%), 28 Хрвати (22,1%) и девет Бошњаци
(7,1%). Од укупног броја оптужених, за њих 113 поступак је окончан,
док се против четири лица још увијек води поступак, али пред
Механизмом за међународне кривичне судове (предмет Станишић и
Симатовић је у поновљеном поступку пред Претресним вијећем, док су
предмети Караџић и Младић у жалбеном поступку). Хашки трибунал је
правосуђу на нивоу Босне и Херцеговине прослиједио пет предмета за
укупно 10 оптужених лица (девет Срба и један Хрват).
Од поменутог броја лица против којих је окончан поступак (113), 73
лица је осуђено на казне затвора, девет лица је ослобођено, 13
оптуженика је умрло и за 18 оптужених лица су оптужнице повучене (уз
препоруку да се ови случајеви воде пред домаћим правосуђем).
Посматрајући број осуђених лица, највећи број су лица српске
националности и то њих 50 (68,5%), 18 Хрвати (24,7%) и тек пет

Бошњака (6,8%).
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Лицима која су правоснажно осуђена (73) пред Хашким трибуналом
за злочине почињене на територији Босне и Херцеговине укупно је
изречено пет доживотних казни и 1.076,5 година затвора. Од досуђених
казни далеко највише досуђено је Србима и то свих пет доживотних и
758 година казне затвора. На другој страни, Хрватима је досуђено 277,
односно Бошњацима само 41,5 година казне затвора.
Тужилаштво Хашког трибунала успоставило је праксу да се за
геноцид и учешће у извршењу геноцида искључиво оптужују Срби те је
тако оптужено 23 лица српске националности за ово дјело. Примјера
ради, оптужнице су подигнуте против: Радислава Крстића, Вујадина
Поповића и др. официра и чланова Главног штаба Војске Републике
Српске у предмету „Сребрeница”; затим против Радослава Брђанина,
бившег предсједника Аутономне регије Крајина и генерала Момира
Талића у предмету „Босанска Крајина“, у којој се према наводима
оптужнице „геноцид нарочито истакао у општинама Босански Нови,
Кључ, Котор Варош, Приједор и Сански Мост”; затим против бившег
предсједника и потпредсједника Кризног штаба општине Приједор,
Миломира Стакића и Милана Ковачевића у предмету „Приједор“; затим
против Горана Јелисића, бившег припадника локалне полиције у Брчком
у предмету „Брчко“; бившег члана проширеног Предсједништва
Републике Српске Биљане Плавшић и бившег предсједника Народне
Скупштине Републике Српске Момчила Крајишника, у којој се према
чињеничним наводима оптужнице „геноцид најекстремније
манифестовао у општинама Босански Нови, Кључ, Брчко, Котор
Варош, Приједор и Сански Мост“ и др.
Кад је ријеч о овом најтежем дјелу против човјечности и хумантарног
права, свакако треба навести и бившег предсједника Републике Србије
Слободана Милошевића, који је од стране Трибунала такође био
оптужен за геноцид у неколико општина БиХ (Бијељина, Босански Нови,
Брчко, Кључ, Котор Варош, Приједор, Сански Мост и Сребреница).
Суд је до сада изрекао пет правоснажних пресуда и то: Здравку
Толимиру, Љубиши Беари и Вујадину Поповићу за геноцид, те Драги
Николићу и Радиславу Крстићу за помагање и подржавање геноцида.
Пресудама Претресног вијећа за злочин геноцида у Сребреници
неправоснажно су осуђени Радован Караџић и Ратко Младић и у овим
предметима је у току жалбени поступак.
Као што је и претходно наведено, Тужилаштво Хашког трибунала
оптуживало је Србе за најтежа кривична дјела кршења хуманитарног и
ратног права. Осуђивани су носиоци политичких, јавних и војних
функција свих рангова од најнижих до највиших и то, како за
индивидуалну, тако и за командну одговорност, те су им се на терет
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стављале квалификације учешћа у удруженим злочиначким
подухватима над Бошњацима и Хрватима. Дотле, на другој страни
оптужено је само девет Бошњака и 28 Хрвата.
Када је ријеч о Бошњацима и њиховим злочинима над српским
становништвом у Босни и Херцеговини, Хашки трибунал је подигао
оптужнице у само три случаја:
- суђење Расиму Делићу по основу кривичне одговорности
надређеног Одреду „Ел Муџахид“ у саставу трећег корпуса Армије БиХ
(три године затвора);
- суђење управницима и стражарима логора „Челебићи“ у Коњицу
(три лица осуђена, од којих један Хрват, а једно ослобођено);
- суђење Насеру Орићу по основу кривичне одговорности за
злочине у неколико села општина Сребреница и Братунац (ослобођен).
Ако се из овога изузме суђење бившим генералима тзв. Армије РБиХ
и високим официрима Другог и Трећег корпуса ове армије, којима се се
судило због злочина над Хрватима у Средњој Босни (Какањ, Зеница и
Травник), а само мањим дијелом због злочина над Србима, сви остали
предмети пред Хашким трибуналом, у којима су оптужени били
Бошњаци или Хрвати, односили су се само на сукобе између тзв. Армије
РБиХ и ХВО-а, у којима су жртве били Бошњаци, односно Хрвати.
Из свега наведеног, слиједи да је однос Хашког трибунала према
српским жртвама у најмању руку неравноправан. Од ук упног броја
окончаних поступака само девет лица је било оптужено за злочине
почињене над српским народом (од којих три за злочине почињене над
Хрватима и Србима заједно), док су се остали поступци односили на
предмете у којима су жртве била лица хрватске и бошњачке
националности. С тим у вези, посебно треба нагласити да је од укупно
318,5 година затвора досуђених Хрватима и Бошњацима, само 50,5
година казне затвора изречено за злочине над Србима, што чини 4,7% од
укупно изречених казни затвора, при томе не рачунајући доживотне
казне затвора.
ОСНИВАЊЕ И РАД ПРАВОСУДНИХ ИНСТИТУЦИЈА НА НИВОУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Суд Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила је 3.
јула 2002. године Закон о Суду Босне и Херцеговине,2 који је својом
2

„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 16/02.

427

Милорад Којић: СУДОВИ НАСТОЈЕ УТВР. ЈЕДИНУ СРПСКУ ОДГОВОР.

одлуком наметнуо високи представник за БиХ Волфганг Петрич 12.
новембра 2000. године.3
Суд је са радом почео 8. маја 2002. године када је одлуком високог
представника за БиХ именовано првих седам судија. У оквиру кривичног
одјељења Суда БиХ формиран је Одсјек I за ратне злочине који је са
радом започео 2005. године.
Идеја о успостављању вијећа за ратне злочине потиче од заједничких
закључака које су у фебруару 2003. године усвојили представници
Канцеларије високог представника (ОХР) и Хашког трибунала, а који су
сматрали да би специјализовано вијеће при Суду БиХ било најбољи
механизам за процесуирање најосјетљивијих предмета ратних злочина,
укључујући и оне које прослиједи Хашки трибунал. Ове препоруке су
усвојене кроз неколико закона које је током 2004. године донијела
Парламентарна скупштина БиХ, а који су резултирали формирањем
Одсјека I за ратне злочине при Суду БиХ. Током 2003. године усвојен је
Кривични закон Босне и Херцеговине4 којим су прописана кривична
дјела из стварне надлежности Суда БиХ (кривична дјела геноцид, злочин
против човјечности и ратних злочина).
Полазећи од тога да Устав Босне и Херцеговине не познаје
категорију Суда БиХ, апсурдна је чињеница да високи представник у
својој одлуци посебно наглашава да је Суд БиХ основан како би се
обезбиједила судска заштита у стварима које су у складу са Уставом
Босне и Херцеговине и на нивоу државе осигурала заштита основних
људских права и слобода гарантованих Уставом Босне и Херцеговине,
иако је очигледно да је исти неуставна категорија.
Суд БиХ, уз помоћ Тужилаштва БиХ, од свог оснивања до данас,
редовно злоупотребљава Закон о Суду БиХ с циљем проширења своје
кривичне надлежности.
Анализирајући надлежност Суда БиХ, долазимо до правних, а
првенствено уставноправних и законских аномалија. Наиме, члан 7.
(кривична надлежност), Закона о Суду БиХ, прописује:
(1) Суд је надлежан за кривична дјела утврђена КЗ БиХ и другим
законима БиХ.
(2) Суд је даље надлежан за кривична дјела утврђена законима
Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине када та кривична дјела:
3 Одлука број 50/00 објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, број
29/00.
4 „Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 3/03.
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а) угрожавају суверенитет, територијални интегритет, политичку
независност, националну безбједност и међународни субјективитет БиХ;
б) могу имати озбиљне реперкусије или штетне посљедице на
привреду БиХ, или могу изазвати друге штетне посљедице за БиХ, или
могу изазвати озбиљну економску штету или друге штетне посљедице
изван територије датог ентитета или Брчко Дистрикта БиХ.
Оваквим законским рјешењима, те првенствено делегираном
дискреционом оцјеном, Суд БиХ у сваком моменту, под изговором
угрожавања Босне и Херцеговине, имао одређену могућност да утиче на
рад ентитетског правосуђа.
Посебан проблем представља и то да одлуке којима се преузимају
предмети из надлежности ентитетских судова најчешће нису
образложене, што је у супротности са чланом 6. (1) Европске конвенције
о људским правима налаже судовима да дају образложење својих одлука.
У погледу надлежности, члан 7. став 3. тачка д) прописује:
Суд БиХ рјешава сукоб надлежности између судова ентитета, између
судова из ентитета, између судова ентитета и Суда Брчко Дистрикта
БиХ, те између Суда и било којег другог суда (…).
Надаље, члан 22. (Сукоб надлежности) Закона о Суду БиХ, по
питању сукоба надлежности прописује сљедеће ставове:
(1) У случајевима сукоба управне надлежности између Суда БиХ и
другог суда у Босни и Херцеговини, ентитета и Дистрикта Брчко,
надлежност има овај Суд.
(2) У случајевима из члана 14. став (1) овог закона (односи се на
кривичну надлежност), Суд може преузети и пренијети поступак од
сваког другог суда у БиХ. Ова одлука је коначна и обавезујућа.
Дакле, из претходног навода јасно је да је у питању неуставна
узурпација надлежности, јер слиједом наведеног произилази да Суд БиХ
одлучује у спору о сукобу надлежности њега и неког другог суда у Босни
и Херцеговини када је и он сам субјекат спора. Овакви поступци су
иманентни врховним и уставним судовима, а не неком хоризонтално
постављеном суду као што је Суд БиХ.
Тужилаштво Босне и Херцеговине
Закон о Тужилаштву БиХ,5 којим је фактички и успостављено,
наметнуо је својом одлуком од 6. августа 2002. године високи
представник за Босну и Херцеговину Педи Ешдаун.6
„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 42/03.
Одлука број 14/02 објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, број
24/02.
5
6
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Тужилаштво БиХ је такође орган који није прописан Уставом Босне
и Херцеговине. Са радом је почело избором прва четири домаћа тужиоца
16. јануара 2003. године. Првог међународног тужиоца у Посебном
одјелу за организовани, привредни криминал и корупцију именовао је
високи представник у марту 2003. године. Рад Тужилаштва (као и Суда)
БиХ остаће упамћен по присуству страних тужилаца (и судија) што је
незабиљежено у правосудној пракси других земаља. Од настанка
Тужилаштва (и Суда) БиХ именовано је преко 70 страних тужилаца (и
судија) из земаља Западне Европе и САД.
Најавом затварања Хашког трибунала 2003. године, Тужилаштво и
Суд БиХ, требали су преузети овлашћења за процесуирање ратних
злочина, као и предмете ратних злочина из Хашког трибунала. С тим
циљем је 2004. године израђен пакет закона, који је усвојен у
Парламентарној скупштини БиХ у децембру 2004. године. Током јануара
2005. године успостављено је у склопу Тужилаштва БиХ Одјељење за
ратне злочине које се бави процесуирањем починиоца ратних злочина у
периоду ратних сукоба од 1992. до 1995. године. У склопу активности
посебног одјељења за ратне злочине, Колегијум тужилаца Тужилаштва
БиХ донио је Правилник о прегледу предмета ратних злочина чији
саставни дио чини Оријентациони критеријум за оцјењивање
осјетљивих предмета „Јединице за правила пута“. Сврха поменутог
документа је да се одреде смјернице о томе који су предмети, који због
своје тежине или због статуса починиоца, морају бити процесуирани од
стране Тужилаштва БиХ, а који предмети се морају уступати стварно и
мјесно надлежним ентитетским тужилаштвима на даље поступање.
Досадашња пракса указује да поменута регулатива није служила да
Тужилаштво БиХ прослиједи предмет ентитетским тужилаштвима, већ
је одредбама у недоглед одгађано подношење оптужница против
„статусно осјетљивих лица“.
Предмети које је по службеној дужности преузело Одјељење за ратне
злочине Тужилаштва БиХ од кантоналних/окружних тужилаштава у
Босни и Херцеговини су они који се тичу најтежих злочина као што је
геноцид, масовна убиства, масовна силовања, протјеривања на
систематској основи и слична најтежа дјела ратног злочина, као и они у
којима је осумњичени бивши или садашњи носилац полицијске, војне
или цивилне/политичке власти, гдје су потенцијални свједоци у посебно
осјетљивом положају и слично. Ти предмети добијају ознаку „врло
осјетљив“ и уколико оптужница није ступила на правну снагу при неком
од кантоналних/окружних судова у БиХ прије ступања на снагу Закона
о кривичном поступку БиХ (март 2003. године), процесуирање тих
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предмета преузима Тужилаштво БиХ. Остали предмети добијају ознаку
„осјетљив“ и враћају се стварно и мјесно надлежним тужилаштвима на
даље поступање.
Посебно одјељење за ратне злочине Тужилаштва БиХ ради на четири
врсте предмета:
1. Предмети које Хашки трибунал уступа домаћем правосуђу. То су
предмети у којима је Хашки трибунал потврдио оптужницу, али није
започео суђење, те је судско вијеће Трибунала донијело правоснажну
одлуку да се предмет уступи домаћем правосуђу на даље поступање;
2. Предмети које је прегледала јединица за Правила пута Хашког
трибунала. То су предмети у којима су домаће институције из Босне и
Херцеговине спровеле истрагу, а затим их прослиједиле јединици за
Правила пута да би добили њихово мишљење и утврдили да ли су
прикупили довољно доказа који указују да постоје основи сумње да би
лице могло бити стављено у притвор;
3. Предмети из Тужилаштва Хашког трибунала у којима је Хашки
трибунал спровео истрагу, али није подигао оптужницу и
4. Сви предмети који су започети након истека мандата јединице
Правила пута у октобру 2004. године.
Битно је нагласити да свој извјештај о раду Тужилаштво БиХ
подноси Парламентарној скупштини БиХ чије усвајање или неусвајање
не повлачи никакве посљедице на његов даљи рад.
Пракса у раду правосудних институција на нивоу Босне и
Херцеговине
Од свог оснивања, Суд БиХ је потврдио оптужнице против 713 лица7.
Када је у питању национална припадност оптужених лица, скоро 60%
потврђених оптужница односи се на лица српске националности, а
уколико се посматра национална припадност жртава видљиво је да су
оптужнице доминантно потврђиване за злочине почињене над
бошњачким, односно несрпским становништвом.
Иако је Европски суд за људска права у Стразбуру донио одлуку8
којом се забрањује ретроактивна примјена кривичног закона на
извршиоце кривичних дјела у ратном периоду, Суд БиХ наставио је са
праксом потврђивања оптужница по за извршиоце строжијем закону.
7 Укупан број лица којима је потврђена оптужница пред Судом БиХ је 692, јер је 19
лица оптужено у по два различита предмета, а једно лице у три предмета.
8 Одлука Европског суда за људска права у Стразбуру од 18.07.2013. године у
предмету „Мактоуф и Дамјановић против Босне и Херцеговине“.
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Анализирајући националну припадност лица којима се на терет
стављају кривична дјела ратног злочина, потврђена је оптужница против
408 лица српске националности, што је 57,3% од укупног броја свих
потврђених оптужница. Број оптужених Срба несразмјерно је висок у
односу на број оптужених из остала два конститутивна народа, имајући
у виду да је оптужница потврђена против 190 Бошњака (26,7%) и 115
Хрвата (16%). Уколико направимо поређење између броја оптужених
Срба и Бошњака, као два најбројнија народа у Босни и Херцеговини,
евидентно је да дупло већи број оптужених лица српске националности.
Анализирајући рад Суда БиХ на предметима ратних злочина,
посебно треба истаћи да су процесуирани злочини почињени над
жртвама свих конститутивних народа у Босни и Херцеговини, али
непропорцијално, тј. у највећем броју процесуирају се злочини
почињени над жртвама бошњачке националности. Највећи број лица
процесуира се за злочине почињене над Бошњацима и то 331 лица,
односно 46,3%. За ратне злочине почињене над Бошњацима, најчешће је
потврђивана оптужница против лица српске националности (252 Србина
оптужено је за злочине почињене над Бошњацима). За 138 лица српске
националности оптужница је потврђена за злочине почињене над
несрпским становништвом. Овдје је потребно нагласити да национални
састав жртава несрпског становништва углавном чине Бошњаци. Као
примјер за то могу послужити и пресуде Суда БиХ у предметима: С1 1
К003472 09 - Бабић Зоран и др. Х-КР-08/549-2 - Ђурић Гордан, Х-КР08/549-1 – Иванковић Дамир, С1 1 К 013165 13 КРЖ – Кнежевић
Радослав, С1 1 К013227 13 – Зечевић Саша, С1 1 К 009135 - Четић
Љубиша и С1 1 К003365 Чивчић Петар и др., које се односе на ратни
злочин почињен на „Корићанским стијенама“9 гдје су смртно страдале
жртве, које су поименично наведене у пресудама, била лица бошњачке
националности, али су пресуде донесене и казне изречене за злочин над
несрпским становништвом. Такође и у другим предметима који су се
водили за злочине почињеним над несрпским становништвом, као жртве
се најчешће појављују Бошњаци, а лица хрватске националности су тек
изоловане жртве.
Уколико се у обзир узме чињеница да састав несрпског
становништва углавном чине Бошњаци, долази се до закључка да је за
злочине почињене над Бошњацима потврђена оптужница против 469
лица што чини скоро двије трећине од укупног броја лица којима је Суд
БиХ потврдио оптужницу. То значи да је за злочине над Бошњацима
оптужница потврђена против 397 лица српске националности.
У предметима који се односе на “Корићанске стијене“ процесуирано је 13 лица
српске националности, од којих је десет осуђено на 183 године затвора.
9
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За кривично дјело геноцид до сада су потврђене оптужнице против
46 лица, а сва лица којима се на терет ставља ово кривично дјело су Срби
и сви су оптужени за злочине над лицима бошњачке националности.
Посебно интересантна ситуација везана је за кривично дјело злочин
против човјечности које није било прописано КЗ СФРЈ. Специфичност
овог кривичног дјела представља и максимална казна која се може
изрећи, а она је дуготрајни затвор који се по КЗ БиХ може изрећи у
трајању од 45 година. Самим тим у односу на казну која се може изрећи
за ово кривично дјело, оно постаје теже чак и од геноцида, јер се
приликом изрицања казне за геноцид мора примјењивати КЗ СФРЈ који
је прописивао максималну казну од 20 година.
Када је у питању националност лица којима се на терет ставља ово
кривично дјело, највећи број од укупно 338 лица односи се на лица
српске националности, а за ово кривично дјело оптужница је потврђена
против 276 лица српске националности (81,7%), те против 46 Хрвата
(13,6%) и 16 Бошњака (4,7%).
До сада је пред Судом БиХ правоснажно осуђено 202 лица, а највећи
број осуђених су лица српске националности и то њих 127 (62,9%).
Истовремено, осуђено је 44 Бошњака (21,8%) и 31 Хрват (15,3%).
Највише лица осуђено је за злочине почињене над Бошњацима, њих
чак 95 или 47%. Број лица који су осуђени за злочине над остала два
народа несразмјерно је мали у односу на број лица која су осуђена за
злочине над жртвама бошњачке националности. То је посебно изражено
ако се у обзир узме и чињеница да је још 46 лица (22,8%) осуђено за
злочине над несрпским становништвом. Већ раније је речено да је за
злочине над несрпским становништвом суђено само Србима, а да састав
несрпског становништва чине углавном Бошњаци. Када се анализира ова
чињеница, евидентно је да је 70% осуђујућих пресуда изречено за
злочине почињене над лицима бошњачке националности. Истовремено,
за злочине над Србима осуђено је само 35 лица, што чини само 17,3% од
укупног броја правоснажно осуђених лица.
Суд БиХ је у свом досадашњем раду изрекао казне од 2.373 године
затвора, а пракса му је да драконске казне изриче Србима, имајући у виду
да је чак 1.761 година и шест мјесеци казни изречено лицима српске
националности (74,2%), док је с друге стране Бошњацима досуђено 338
година и шест мјесеци (26,7%), а Хрватима 273 године затвора (11,5%).
Висина изречене казне Србима није сразмјерна са бројем осуђених лица,
јер како је већ претходно речено, 127 лица српске националности је
правоснажно осуђено, што значи да се Срби у просјеку осуђују на 13,9
година затвора, док на другој страни 44 правоснажно осуђена Бошњака
433

Милорад Којић: СУДОВИ НАСТОЈЕ УТВР. ЈЕДИНУ СРПСКУ ОДГОВОР.

је у просјеку добило 7,7 година затвора, а 31 лице хрватске
националности су у просјеку добијали 8,8 година казне затвора. Из свега
овога намеће се закључак да се Србима у просјеку изричу скоро дупло
теже казне него припадницима остала два народа. Поређења ради,
просјечна казна коју Суд БиХ изриче осуђеним лицима за ратне злочине
износи 11,7 година.
Још поразнија статистика на штету српског народа уочава се
анализом националне припадности жртава у предметима ратних злочина
у којима су изрицане казне. Највеће казне изречене су за злочине
почињене над Бошњацима, чак 1.180 година или 49,7% од свих
досуђених казни. Имајући у виду да несрпско становништво углавном
чине Бошњаци, овај број је још и већи и износи 1.917,5 година или 80,8%
од укупно изречених казни од стране Суда БиХ. За злочине над Србима
изречено је тек 266 година и шест мјесеци казне затвора, што чини 11,2%

од укупно изречених казни.
ЗАКЉУЧАК
Када је у питању организација правосуђа у Босни и Херцеговини,
може се рећи да је годинама стваран институционални, правни и
кадровски оквир који је успоставио неуставан правосудни систем који
селективно приступа правди, те кроз оптужнице и пресуде проглашава
Србе јединим кривцима за протекли рат. Наиме, Дејтонским мировним
споразумом и Уставом БиХ предвиђено је да је правосуђе у надлежности
ентитета, али је квазизаконском регулативом од стране OХР-а и
међународне заједнице извршен пренос надлежности, те су створене
правосудне институције које данас представљају отуђене центре моћи,
изван сваке контроле легитимних представника власти. Босна и
Херцеговина је готово јединствен примјер земље у свијету у којој судије
и тужиоци, кроз садашњу структуру Високог судског и тужилачког
савјета БиХ, бирају сами себе без икакве одговорности према
законодавној и извршној власти. Несумњиво, наведена констатација има
утицај на рад ових органа, што погодује „комоцији“ њиховог понашања,
која се првенствено одражава на очигледан селективан приступ правди
у раду наведених институција.
Анализирајући статистичке податке, јасно се уочава да Тужилаштво
и Суд БиХ кроз честе квалификације кривичних дјела геноцида и
организованог и систематичног напада, те оптужнице и пресуде које
територијално обухватају цијелу Републику Српску, уз проглашавање
Војске Републике Српске и цивилног и војног руководства Републике
Српске злочиначким формацијама и организацијама, настоји да створи
правну подлогу за касније правно и политичко довођење у питање
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легитимитета Републике Српске у данашњем облику. У том смислу,
једино припадницима српског народа у БиХ изричу се пресуде за
геноцид. У бројчаној статистици оптужених и пресуђених лица пред
Тужилаштвом и Судом БиХ убједљиво доминирају лица српске
националности, упркос великом броју поднесених кривичних пријава за
злочине почињене над припадницима српског народа у БиХ.
Такође, ни Хашки трибунал није постигао све оне циљеве прописане
оснивачким актима, те је својом правном праксом веома често негативно
утицао на рад правосудних институција у Босни и Херцеговини. Та
негативност се посебно огледала у његовом уступању предмета за
злочине почињене над лицима српске националности домаћим
судовима, које правосуђе БиХ није никада процесуирало, а да при томе
није успостављен контролни механизам од стране Хашког трибунала
који би одреаговао на овакву опструкцију домаћих судова.
Приказани статистички подаци процесуирања кривичних дјела
ратног злочина међународних и домаћих правосудних институција
указују на очигледно запостављање у процесуирању злочина над
жртавама српске националности. Број подигнутих оптужница и пресуда
донесених против Срба пред Судом БиХ и Хашким трибуналом
непобитно указује на селективан приступ правди који доводи до
искључиве кривице једног, односно српског народа. Томе у прилог
говори и чињеница да су до сада Суд БиХ и Хашки трибунал изрекли
енормно несразмјерне затворске казне Србима. Како су жртве српске
националности у протеклом рату процијењене на преко 29.000 људи,
аргументовано се поставља питање одговорности починилаца ових
кривичних дјела.
Са аспекта доказних средстава и, уопште, доказивања, остаје сасвим
нејасно шта је то што представља релевантан доказ на основу којег би
Тужилаштво и Суд БиХ процесуирали починиоце злочина над Србима,
јер и поред обимног доказног материјала који им је достављен,
Тужилаштво и Суд БиХ до сада нису процесуирали бројне злочине
почињене над Србима.
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ОРГАНИЗАЦИЈА СТАРЕШИНА ВОЈСКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ФУНКЦИЈИ ЈАЧАЊА
ПАТРИОТСКЕ СВЕСТИ И СЛОБОДАРСКИХ
ТРАДИЦИЈА СРПСКОГ НАРОДА
Проф. др Слободан С. Жупљанин, пуковник1
Апстракт: Настанак, формирање и расформирање Војске Републике Српске су у
најужој узрочно-последичној вези са настанком, очувањем и развојем Републике Српске.
Највећа вредност протеклог отаџбинско-одбрамбеног рата је Република Српска, у чијем
стварању и очувању је кључну улогу имала Војска Републике Српске са својим борцима
и старешинама.
Нажалост, након извојеваних бројних бриљантних победа над вишеструко јачим
непртијатељем, Војска Републике Српске, њени борци и старешине неправедно су
изопштени из свих значајнијих догађања у Републици Српској, након завршетка рата,
пре свега вољом дела тадашњег цивилног руководства Републике Српске.
Циљ овог рада је да истражи улога старешина Војске Републике Српске у стварању
и очувању Републике Српске и да ли је могуће кроз институционално јачање патриотске
свести и слободарских традиција српског народа очувати од заборава углед, лик, част и
дело српског борца и српског старешине и трајни просперитетан опстанак српског
народа на овим просторима.
Кључне речи: организација старешина, војска, патриотска свест, српски народ;

УВОД
Након формирања Хрватске демократске заједнице (ХДЗ) и Странке
демократске акције (СДА), српски народ у тадашњој Босни и
Херцеговини је формирао Српску демократску странку (СДС), како би
обезбедио националну, грађанску, економску, верску и културну
равноправност Срба са друга два народа у Босни и Херцеговини. Та
равноправност је била угрожена у последњој декади двадесетог века. То
је посебно дошло до изражаја реактивирањем Исламске декларације
Алије Изетбеговића и формирањем муслиманских војних и паравојних
Доктор економских наука, потпредсједник ОСТА ВРС и декан Факултета за
безбједност и заштиту НУБЛ Бања Лука, e-mail: slobodan.zupljanin@nubl.org
1
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јединица, прије свега Патриотске лиге, која је формирана већ 31. марта
1991. године, као и Зелених беретки.
Након војног организовања муслиманских и хрватских снага
уследиле су и војне акције према српском народу.2 У таквом окружењу
и таквим условима, српско руководство је реаговало споро и неодлучно.
У то време српски народ у Босни и Херцеговини није имао своју војску.
Тек 12. маја 1992. године Скупштина Српске Републике Босне и
Херцеговине донела је одлуку да се формира Војска Српске Републике
БиХ. Српски народ није желео рат и још увек је мислио да је
међунационалне проблеме у Босни и Херцеговини могуће решити
мирним путем. Захваљујући високом нивоу патриотске свести и
националне одговорности према властитом народу одређеног броја
старешина тадашње југословенске народне армије и дела цивилних
структура Републике Српске, дошло је до ефикасног организовања и
формирања српске војске, која је у таквим условима могла бити једини
гарант опстанка српског народа на овим просторима.
Кроз делове овог рада који следе анализираће се процес стварања
војске српског народа у Босни и Херцеговини, процес њеног нестанка
(утапања у Оружане снаге Босне и Херцеговине), те улогу старешина
Војске Републике Српске у организовању отпора и очувању Републике
Српске и српског народа. Посебно ће се анализирати могућа улога
старешина Војске Републике Српске, који се данас потпуно неоправдано
налазе на маргинама свих догађања, у јачању патриотске свести и
слободарских традиција српског народа.
СТВАРАЊЕ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Војска Републике Српске (ВРС) формирана је 12. маја 1992. године,
након што је дошло до повлачења југословенске народне армије (ЈНА)
са простора Босне и Херцеговине (БиХ). Настала је упоредо са
стварањем Републике Српске (РС) и дала је значајан допринос стварању
и очувању Републике Српске. Први командант Војске Републике Српске
био је генерал Ратко Младић, који ју је водио током целог рата и који је
у току одбрамбено-отаџбинског рата (1992-1995) остварио бројне
бриљантне победе ВРС над надмоћнијим непријатељем. Ове победе су
2 У Сарајеву је 01.03.1992. године убијен српски сват Никола Гардовић и рањен
свештеник Раденко Митровић. У Језеру код Јајца 21.03.1992. године, муслимани су
пријетили Србима пуцањем и повицима „излазите напоље четници – поклаћемо вам
дјецу“. У више наврата и на више места нападане су касарне ЈНА; хрватска војска је
прешла реку Саву и окупирала општину Брод, да би 26. марта 1992. године у селу
Сијековац извршили масакр над српским становништвом.
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касније послужиле као одлична основа за преговарање о територијалном
разграничењу и потписивању Општег оквирног споразума за мир,
познатијег као „Дејтонски мировни споразум“.
Након стварања Републике Српске, главни циљ ВРС је био њено
очување и заштита српског народа од главних непријатеља: Армије
Босне и Херцеговине, Хрватског већа одбране, војске Републике
Хрватске, страних плаћеника међу којима су се истицали исламски
ратници муџахедини и НАТО снага, које су своје ресурсе и капацитете,
потпуно једнострано и пристрасно, ставиле у функцију борбе против
српског народа, а за рачун друга два народа у Босни и Херцеговини.
Војска Републике Српске настаје у изузетно тешким и сложеним
унутрашњим и међународним околностима. Рат је увелико захватио
значајан део простора тадашње Југославије, а борбена дејства и
операције непријатељских снага против српског народа били су реалност
свакодневнице. У условима свакодневних борбених дејстава требало је
створити и организовати Војску Републике Српске, уз то без икакве
међународне подршке и помоћи. Међутим, одлучност и упорност да се
одбрани створена Република Српска и српски народ, била је већа и јача
од све силе којој је српски народ био изложен. ВРС је формирао српски
народ и српско руководство, а не ЈНА, како су то тада тврдили
непријатељи српског народа. ЈНА је била тадашња заједничка оружана
сила свих народа и народности СФР Југославије. Ову чињеницу
потврђује и Карл Билт у свом интервјуу који је дао 19. и 20. септембра
2002. године у Стокхолму, где на страни 6. каже: „Југословенска народна
армија није била српско већ мултиетничко тијело. Српске снаге је
чинила полиција“.3
Скупштина Српске Републике Босне и Херцеговине, на седници
одржаној 12. маја 1992. године у Бањој Луци, донела је одлуку да се
формира Војска Српске Републике БиХ. Одлука је уследила након
наређења Предсједништва СФРЈ да ЈНА напусти територију Босне и
Херцеговине. Војска српског народа је формирана у време када је
опстанак српског народа био угрожен, обзиром да су муслимани своју
војску формирали 6. априла 1992. године (а прије тога, 10. јуна 1991.
године формирано је Веће националне одбране муслиманског народа) и
да је та војска увелико изводила борбена дејства према српским
територијама и српском народу, дакле у време док је још ЈНА била на
територији БиХ. Даном доношења одлуке почео је процес формирања
војске српског народа. Тај процес је резултирао формирањем Главног
3 Антић, Б. (2017) Стање ствари, реферат на трибини „Двадесетпет година Војске
Републике Српске“, објављен на Порталу „Стање ствари“, приступ остварен 11.04.2017.
године.
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штаба Војске Републике Српске, шест корпуса Војске Републике Српске,
шездесет две бригаде, три пука (67. пук везе; 65. заштитни пук и 3.
мешовити артиљеријски пук) и три јединице ВРС (Српска гарда Илиџа;
Гарда Пантери, Самостална муслиманска јединица Меша Селимовић) и
многе друге мање јединице.
Током одбрамбено-отаџбинског рата јединицама Војске Републике
Српске командовало је преко 20.000 старешина тадашњег резервног и
активног сазива. У планирању, организовању и извођењу борбених
дејстава остварено је пуно јединство старешина, без обзира на ранији
статус, односно, без обзира на то да ли се радили о „активним“ или
„резервним“ војним старешинама.
НЕСТАНАК ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У претходном делу је укратко представљен настанак и ратни пут
ВРС, а циљ овог дела је да, такође укратко, опише како је дошло до
расформирања ВРС. Тај процес одвијао се иза кулиса, о њему се мало
зна и, углавном није познат широј српској јавности.4 Међутим, чињеница
је да се постојање ВРС у периоду након рата одвијало у условима
сложених и комплексних унутрашњих и међународних околности.
Након рата ВРС је враћена у касарне, што су пратиле мултинационалне
снаге за имплементацију мира (ИФОР), које су бројале 60.000 војника
опремљених савременим наоружањем и војном техником и предвођене
НАТО снагама. Те снаге су, према Споразуму5 имале веома широка
овлашћења. Годину дана након деловања снага за имплементацију мира,
долази до њихове смене и оне бивају замењене снагама за стабилизацију
мира (СФОР), што је уобичајено у међународним војним операцијама,
јер се на тај начин врше промене у новокреираним политикама деловања.
Доласком нових снага у смањеном броју6 мењала су се правила игре, али
су крајњи циљеви остали исти. И снаге СФОР су биле доминантно
предвођене НАТО снагама.
Цело ово време Војска Републике Српске функционише у изузетно
тешким и сложеним условима. Република Српска је током рата
исцрпљена у сваком смислу. Настаје период тешке економске ситуације,
тако да је било све мање средстава било расположиво за Војску. У том
периоду, ВРС буквално преживљава уз подмиривање елементарних
потреба. Посебно је била тешка 1996. година, када по налогу
Млакар, А., (2018) Друштво, www.ekspres.net, pristup ostvaren 11.04.2018.
Споразум о регионалној контроли – према истом мултинационалне снаге су имале
веома широка овлашћења у дјеловању, укључујући и примјену силе.
6 Снаге СФОР-а су у почетку бројале око 32.000 војника. Циљеве које су жељели
постићи су могли постићи и са много мање снага. Али, то је и даље била демонстрација
силе и моћи и наметање рјешења искључиво силом.
4
5
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најодговорнијих људи у Републици Српској, долази до невиђене
негативне кампање и бруталних напада на челне људе ВРС, али и на
већину старешина нижих нивоа, са основним циљем обезвређивања и
минимизирања улоге Војске и војних старешина у, тада већ завршеном,
одбрамбено-отаџбинском рату. Бескрупулозно и неосновано се нападају
они који су крварили и дали своје животе за Републику Српску, а
величају ратни профитери и дезертери. На сцени је отворени сукоб и
напади државног руководства на војно руководство. Уз максималне
напоре, Главни штаб ВРС и војска успевају да обезбеде имплементацију
војног дела мировног споразума, а паралелно с тим извршење
реорганизација војске.
Смена на челу државног руководства није променила постојеће
стање. Иако су војне структуре тражиле превазилажење несугласица и
јачање борбене готовости јединица Војске, реалних позитивни помаци
су изостали. Исцрпљивањем и небригом велики број старешина морао је
да напусти Војску. И даље су игнорисани проблеми бораца, ратних
војних инвалида и породица бораца. При томе, непријатељска страна се
све више организује и наоружава, проводи специјалне програме борбене
обуке под вођством америчких и других западних инструктора.
Муслимани све више и све гласније говоре о „насилној реинтеграцији
Босне и Херцеговине“.7 Међународне снаге су током одбрамбеноотаџбинског рата у више наврата показале да су пристрасне и да штите
само једну страну, тако да им се није могло веровати. Старешине ВРС су
се у то увериле небројено пута. Једина снага којој се могло веровати била
је ВРС са својим борцима и старешинама. Нажалост, државно
руководство то није видело или није желело видети, руководећи се,
сасвим другим циљевима. Уместо смиривања стања и међусобног
разумевања, односи се заоштравају. Крајем 1996. године долази до
врхунца напетости и опасности да се отворено сукоби ВРС и јединице
МУП РС. Да су старешине ВРС испољиле минимум неодговорности,
јединице МУП РС би отвориле ватру на јединице ВРС. Цивилне власти
потпуно игноришу представнике Војске и одбијају сваки разговор. Да је
дошло до оружаног сукоба војске и полиције, то би било погубно за
српски народ у Републици Српској. Тензије се подгријавају на стварању
сукоба „источног“ и „западног“ дела Републике Српске, а у таквим
условима створен је простор за манипулације и креирање сивих канала
бизниса за оне који су у рату дезертирали и који су бежали од војске и
српског народа, а сада постају кључни сарадници и миљеници цивилних
власти.
7 У то вријеме Алија Изетбеговић и његови ратни генерали врше стални притисак на
„међународну заједницу“ да се добије сагласност за насилно враћање свих територија на
којима живе срби и које је ослободила ВРС, под контролу Армије БиХ.
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Очито је да је тадашње политичко руководство под менторством
„страног фактора“, без унутрашњег дијалога и расправе, без ваљане
анализе и не уважавајући могуће негативне последице, сукоб окончало
једнострано, ризикујући опстанак Републике Српске, ВРС и српског
народа на просторима који су плаћени српском крвљу и који вековно
припадају српском народу. Наиме, указом тадашње председнице
Републике Српске Биљане Плавшић, крајем 1996. године, из ВРС су
„отерани“8 13 генерала и око 108 високих старешина ВРС, на челу са
генерал пуковником Ратком Младићем. Војнички дисциплиновано сви
отерани су прихватили одлуку председнице Републике Српске Биљане
Плавшић. Да ли је тако требало бити? Историја мора дати одговор на ово
питање. У савременој историји није запамћен случај да се државно
руководство на тако бруталан начин обрачунало са старешинама своје
Војске, без које ни тада ни данас не би било Српске и српског народа на
овим просторима. Остаје нам да се у будућности да одговор на питање
да ли је морало тако и да ли су старешине требале другачије поступити!
Неспорно је да је овакво деловање државног врха било у функцији
остваривања интереса наших непријатеља и тзв. „међународне
заједнице“, која је у ВРС видела негативан утицајни фактор у њиховим
тежњама за опструкцију постигнутог мировног споразума. Шта се друго
може мислити о онима који су обезглавили ВРС, која је била једини
истински гарант заштите српског народа. То је био одлучан почетак
дефинитивног укидања и краја Војске Републике Српске. А знамо како
пролази народ који остане без своје војске. Да ли је то знало и тадашње
цивилно руководство Републике Српске? Да ли? Одговор је поуздано
познат. Јесте, знало је!
Чином „сече старешина“ није завршен процес укидања ВРС.
Настављају се и даље снажни притисци усмерени ка потпуном слабљењу
и обезвређивању ВРС и њених старешина, како би ВРС на крају била и
укинута и како би се ушло у процес формирања оружаних снага Босне и
Херцеговине. Они који су разбили ЈНА, сада су одлучили да праве нову
заједничку војску, која би по њиховим замислима и плановима ушла у
састав НАТО снага, истих оних снага који су на српски народ на овим
просторима сручили тоне и тоне бомби, укључујући и оне са
осиромашеним уранијумом, толико осиромашеним да нам пребогато
доноси огроман број оболелих од канцерогених болести. Толико о
њиховој свести и савести.
8 Указом предсједнице Републике Српске са краја 1996. године пензионисано је 13
генерала и 108 високих старјешина ВРС. Тај чин се може поистовјетити са историјским
чином „сјече кнезова“.
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Војска Републике Српске која је дала немерљив допринос у стварању
и очувању Републике Српске, званично је укинута 1. јануара 2006.
године, иако то није било предвиђено мировним споразумом. Одлука о
укидању Војске Републике Српске креирана је, нажалост, у главама
српских политичара, без претходно одржаног референдума, на коме су
једино грађани Републике Српске могли донети такву одлуку. Јасно је да
је постојао огроман притисак „међународних снага“, чији је кључни циљ
био сламање војне силе Републике Српске ради несметаног вршења
својих задатака, међу којима су најзначајнији они из геополитичке
сфере. Могуће је разумети, али не и оправдати, њихове циљеве, али, шта
је са циљевима српског народа!!! Политичари из Републике Српске су
мимо воље свога народа предали ВРС под заједничку команду
дојучерашње непријатељске војске, чиме је нестао једини гарант
очувања Републике Српске и српског народа. Ово је својеврстан
феномен и вероватно јединствен случај у свету. Може се поуздано
закључити да је то била једна погубна, срамна и катастрофална одлука
оних који нису имали храбрости или нису желели питати народ. Пре би
се рекло да нису имали храбрости. Оне који су имали храбрости одавно
су послали у историју. Ипак, мора се озбиљно поставити питање и
извршити детаљна анализа, каква и колика је улога у свему томе дела
старешинског кадра који није доживео „сечу старешина“!
ОРГАНИЗАЦИЈА СТАРЕШИНА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Завршетком одбрамбено-отаџбинског рата борци и старешине Војске
Републике Српске су добили место на маргинама свих друштвених,
политичких, економских и безбедносних збивања. И поред тога што је
још у току рата основана Борачка организација као институционални
оквир за заштиту права и интереса бораца протеклог рата, војници и
старешине војске су потпуно маргинализовани и нису били предмет
интересовања ни цивилних ни дотадашњих војних власти. Постали су
непожељна роба на пробирљивом политичком тржишту Босне и
Херцеговине и Републике Српске. Централну улогу у реалном животу
добијају дезертери и ратни профитери, који постају део цивилних власти
и руководства свих нивоа Борачке организације.
Нажалост, нису искористили своју тадашњу моћ, утицај и заслуге у
рату, за креирање нове послератне будућности, која је требала
обезбедити бољи живот за све, а не само за одабрану. Повукли су се у
миру и тишини, наивно мислећи да ће ови други имати минимум морала
и свести и радити за добробит свих. У томе је наша највећа грешка. Од
дисциплинованих, патриотски опредељених војника и старешина, који
су у рату извојевали сјајне и легендарне војничке победе, постали смо
послушна аморфна маса и гласачка машинерија за политичке партије и
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лидере. Веровали смо им, иако они нама никада нису веровали. Чак и
током извођења борбених операција делили су нас на подобне и
неподобне, на патриоте и издајнике, на црвене комуњаре и велике Србе.
Највећи дeо борачке популације је резигниран и потпуно разочаран
оним што се дешавало након завршетка рата. Борачка организација,
односно, дeо руководства борачке организације, која је тада била једини
институционални оквир за деловање борачке популације, се отуђила од
својих бораца (војника и старешина) и окренула остваривању личних
и/или уско групних интереса, углавном материјалне природе и
политички профилисаних, потпуно занемарујући армију војника и
старешина, који су се тада буквално борили за преживљавање, док су се
дезертери и профитери сваким даном све више богатили.
Сведоци смо све чешћих и све радикалнијих напада на Републику
Српску и њене кључне вредности. Један део старешина Војске
Републике Српске, који су и после рата наставили да воде частан живот
(као што су и у току рата часно извршавали своје дужности) и чувају лик
и дело српског старешине и српског борца, покренуо је иницијативу за
оснивање посебне организације старешина, чији су основни циљеви и
задаци утврђени статутом организације и програмским задацима и
циљевима, а као кључни могу се означити јачање патриотске свести и
слободарских традиција српског народа, те утврђивање и објављивање
пуне истине о догађањима у протеклом одбрамбено- отаџбинском рату.
Организација је основана под називом „Организација старјешина
Војске Републике Српске“ (скраћено ОСТА ВРС), на оснивачкој
скупштини дана 04.04.2017. године, а у складу са Законом о удружењима
и фондацијама Републике Српске. Организација старешина Војске
Републике Српске је самостална, нестраначка, непрофитна и јединствена
невладина организација свих њених чланова, која заступа интересе
старешина Војске Републике Српске, других старешина и целокупне
борачке популације проистекле из одбрамбено-отаџбинског рата, чије је
организовање, програмски циљеви и деловање засновано на
добровољној основи и на демократским принципима, а у складу са
Уставом и Законима Републике Српске. Организација старешина ВРС је
основана у сврху заштите свих позитивних резултата и достигнућа
одбрамбено-отаџбинског рата, те части и угледа Војске Републике
Српске и њених старешина и војника. Организација има статус правног
лица и уписана је у регистар удружења грађана код регистарског суда у
Бањој Луци.
Основни разлог оснивања Организације лежи у чињеници да Борачка
организација Републике Српске, односно њено руководство, нису имали
смисла да артикулишу кључна питања и проблеме целокупне борачке
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популације, а дeо те популације који представљају старешине ВРС,
потпуно је одбачен и искључен из свих збивања и активности, ради чега
су остали бројни нерешени проблеми овог дела борачке популације, а
најзначајнији разлог лежи у чињеници да је сада, више него икада,
потребно окупити све патриотске снаге на заштити Републике Српске и
њених кључних вредности. Потребно је креирати такву климу у којој ће
част, поштење, искуство, знање и памет старешина ВРС створити
организовани фронт патриотских снага, које ће моћи адекватно
одговорити на све претње, нападе и насртаје на Републику Српску, у
оквиру демократски средстава и на принципима мирног решавања
спорних питања.
Организација није основана са циљем разбијања или цепања борачке
популације. Напротив, основана је са циљем јачања и окупљања свих
патриотских снага, што јасно произилази из прецизно утврђених и јавно
објављених циљева и задатака, који се дају у наставку:
1. Неговање патриотизма, родољубља и слободарских традиција
српског народа и Војске Републике Српске, са тежиштем на очувању
лика и части српског старешине и војника;
2. Унапређење безбедносног система Републике Српске и активно
учешће у давању адекватног одговора на очување мира и учешће у
изради стратегија и доктрина безбедносних припрема за безбедносне
претње и изазове;
3. Пружање подршке институцијама Републике Српске и свим
другим друштвеним снагама у заштити „дејтонске“ позиције
Републике Српске и супротстављању свим облицима њеног
угрожавања;
4. Очување јединства српског народа и Републике Српске уз
истовремено стварање услова за бољитак свих грађана Републике
Српске на принципима савремених демократских достигнућа и
принципима установљеним Повељом Организације Уједињених нација,
кроз активно деловање у организацији и окружењу и успостављање
сарадње са другим друштвеним снагама.
5. Иницирање обележавања значајних историјских датума српског
народа и догађаја из протеклог одбрамбено-отаџбинског рата, којима
је остварена слободарска идеја и очувана Република Српска, а активним
учешћем у манифестацијама васпитно-образовних установа
доприносити јачању патриотизма и слободарских традиција;
6. Спречавање било каквих подела старешина и борачке популације
ВРС према политичкој припадности, првенствено ради очувања
јединства Републике Српске, као највеће тековине протеклог
одбрамбено-отаџбинског рата, кроз проактивно деловање и промоцију
заједничких вредности.
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7. Заштита лика и дела, права и интереса старешина, припадника
породица погинулих, несталих и умрлих старешина ВРС и свих
припадника ВРС.
8. Заштита и помоћ старешинама ВРС и њиховим породицама,
оптуженим и/или осуђеним пред Хашким трибуналом, као и
старешинама и припадницима ВРС оптуженим и/или осуђеним пред
Судом Босне и Херцеговине и другим судовима;
9. Прикупљање архивске грађе ВРС и подстицање, одговорних
старешина и других релевантних субјеката за израде монографија свих
ратних јединицa;
10. Залагање за доделу признања и одликовања заслужним
старешинама и припадницима ВРС, који су из било којих разлога до сада
занемарени, а имали су важну улогу и велике заслуге у протеклом
отаџбинском рату;
11. Иницирање питања, о изједначавању команданата ратних
јединица и одговорних старешина команди корпуса и Главног штаба
ВРС, те бораца прве категорије са правима народних посланика из првог
сазива Народне скупштине Републике Српске;
12. Иницирање ангажовања чланова ове Организације у Сенату РС,
Академији наука и уметности Републике Српске и другим
институцијама Републике Српске од посебног интереса;
13. Иницирање унапређења укупног, а посебно материјалног
положаја и социјалне сигурности старешина ВРС, а посебно
обезбедити благовремене и потпуне информације о њиховом статусу,
уз пружање стручне помоћи у ефикаснијем остваривању права која им
по важећим законским прописима припадају;
14. Стицање увида, преко надлежних органа и институција, у
остварена права свих припадника Организације и других припадника
ВРС, те спровођење активности на отклањању незаконитих одлука,
које подразумевају ревизију борачког стажа и инвалидских права.
15. Предлагање и залагање за измене и допуне Закона о
одликовањима и признањима, те доношење акта о унапређењима у
почасни чин ВРС, а за изузетне заслуге у стварању, одбрани и очувању
Републике Српске.
16. Остваривање свестране сарадње са свим организацијама у
Републици Српској проистеклим из одбрамбено-отаџбинског рата, као
и сарадње са сличним организацијама – удружењима у окружењу;
17. Залагање за враћање одузетих или изузетих простора и
изналажење адекватног простора за рад и функционисање органа и
тела Организације, као и формирање клубова старешина, у местима где
су ти клубови, до гашења ВРС, постојали, а где би се организовао рад,
изложбе, промоције, презентовали резултати борбе припадника ВРС у
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стварању и очувању Републике Српске и неке спортске активности
примерене овој категорији лица.
18. Остваривање статуса Организације од посебног интереса за
Републику Српску.
Утврђене циљеве Организација ће остваривати реализацијом
следећих активности:
 Сарадња са ресорним Министарствима и другим органима и
организацијама који су надлежни за решавање питања и проблема од
посебног интереса за Организацију;
 Креирање и провођење јединствене политике заштите интереса
Републике Српске и категорија које су највише допринеле стварању
и очувању Републике Српске;
 Активно учешће у припреми закона и других прописа из области које
су од посебног интереса за старешински састав и остале борачке
категорије Војске Републике Српске;
 Примена међународних конвенција и стандарда у овој области;
 Праћење, координацију и интеграцију рада целокупног чланства
Организације;
 Креирање стратегије развоја и унапређења рада Организације;
 Анализу стања у области регулисања права старешина и борачких
категорија Војске Републике Српске;
 Указивање на неприхватљива и девијантна понашања појединаца и
група која би могла угрозити стабилност и просперитет Републике
Српске;
 Давање одређених мишљења и/или сагласности по питањима од
посебног интереса за заштиту интегритета Републике Српске;
 Благовремено и транспарентно информисање чланства и других
заинтересованих субјеката о најважнијим друштвеним кретањима
која утичу или могу утицати на стабилност Републике Српске;
 Стварање предуслова за решавање конкретних проблема чланства;
 Друге неопходне активности у складу са годишњим плановима и
програмима рада.
ЗАКЉУЧАК
Кроз проведено истраживање и извршену анализу процеса настанка
и гашења ВРС и места и улоге ВРС у стварању и очувању Републике
Српске, могуће је екстраполацијом извести следеће закључке:
 Војска Републике Српске, њени борци и старешине створили су
кључне претпоставке за настанак, очување и развој Републике Српске у
рату и послератном периоду;
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 Старешине Војске Републике Српске који су, пре стварања
Војске Републике Српске били у јединицама Југословенске народне
армије и јединицама Територијалне одбране Републике Српске,
показали су висок степен знања, способности и патриотске свести, што
је недвосмислено и предоминантно утицало на стварање квалитетне
преговарачке основе у процесу преговарања о мировном споразуму;
 Старешине Војске Републике Српске, заједно са својим борцима
и другим патриотским снагама, имали су одлучујућу улогу у заштити
српског народа у протеклом рату;
 Старешине Војске Републике Српске и већина других бораца
ВРС су након завршетка рата остали на маргинама друштвених збивања
и њихово место и улога у стварању и очувању Републике Српске није у
сразмјери са статусом који данас имају;
 Потребно је убрзано радити на стварању квалитетног
институционалног оквира за брже решавање проблема целокупне
борачке популације, а посебно старешина ВРС, као интегралног и веома
значајног дела те популације;
 Потребно је убрзано радити на стварању јединственог фронта
патриотског снага, које ће се ангажовати на идентификовању опасности
које прете Републици Српској и српском народу и проналажењу решења
којима би се те опасности ефикасно неутралисале, у складу са
савременим демократским принципима;
 Организација старешина Војске Републике Српске представља
оптималан институционални оквир за јачање патриотске свести и
слободарских традиција српског народа у циљу његовог трајног и
просперитетног опстанка на овим просторима.
ЛИТЕРАТУРА
1. Антић, Б. (2017). Двадесетпет година Војске Републике Српске, Портал Стање
ствари.
2. Блажановић, Ј. (2002). Генерали Војске Републике Српске, ДЦРС, Бања Лука.
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УДК 355.48/.49(497.6RS)
ДОИ 10.7251/NKANURS031S

ОДНОС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА НАТО
ИНТЕГРАЦИЈАМА
Зоран Штрбац, пуковник; Драгић Гојковић, пуковник
Апстракт: Евроатлантске интеграције, а тиме и прикључење Босне и Херцеговине
НАТО-у представља крупно политичко и друштвено питање о коме се не може
одлучивати у уским политичким круговима. Око овог значајног друштвеног питања
неопходно је обавити широке консултације у научним, стручни и јавним круговима и
ради опште демократичности обезбједити став најшире јавности.
НАТО је важан облик политичког и војног присуства САД у Европи, чиме потврђује
да је „лидер војне силе“ који жели остваривати своје геостратешке интересе. У контексту
глобалних процеса, циљеви геополитичких актера чини трајну категорију.
„Развезивање“ балканског чвора било би другачије да хладни рат није завршио
економским крахом СССР-а и позиционирањем САД као једине суперсиле.
У складу са политичким ставовима свих субјеката Босна и Херцеговина је
прихватила позив у НАТО програм Партнерство за мир и потврдила преданост циљевима
из Оквирног документа ПфП-а и Основном документу Евроатлантског партнерског
вијећа (ЕАПЦ). Подржавајући концепт ПфП БиХ жели допринијети безбједности и
стабилности у Европи, смањењу пријетњи миру и јачању веза кроз активну сарадњу те
посвећеност демократским принципима, на основама одлуке оба ентитета и сва три
констутивна народа.
Босна и Херцеговина је позвана „условно“ у МАП и домаћи политички субјекти
морају показати политичку вољу и спремност консензуса око „перспективне војне
локације“. Договор треба да покаже да ли ће се евроатлантске интеграције задржати као
политичко опредјељење. Спремност за консензус у МАП-у биће путоказ консензуса око
уставних промјена као услов одговорности за ситуацију у БиХ о чему српски
представници у институцијама БиХ морају водити рачуна.
Кључне ријечи: НАТО, Република Српска, Партнерство за мир, МАП, референдум

УВОД
НАТО (engl. North Atlantic Treaty Organization) представља војнополитичку организацију 29 земаља Северноатлантског простора.
Формирали су га Сједињене Америчке Државе, Канада, Француска,
Велика Британија, Италија, Холандија, Белгија, Португалија, Норвешка,
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Данска, Луксембург и Исланд, 4. априла 1949. потписивањем
Сјеверноатлантског уговора1 у Вашингтону. Савезу је до 1982. године, у
три круга проширења приступило још четири европске државе и то 1952.
године Грчка, Турска, 1955. године Њемачка и 1982. године Шпанија.
Распад Варшавског пакта и СССР-а довео је до нестанка биполарне
равнотеже снага и краја Хладог рата и тиме позиционирања САД као
једине суперсиле. Северноатлантски савез на тадашње безбједносне
изазове и односе кључних фактора међународне заједнице не реагује, за
неке очекиваним, распуштањем ове Алијансе већ напротив инсистира на
развијању и продубљивању односа са државама ван Алијансе,
првенствено бившим чланицама Варшавског пакта.
Формиран је Савјет за сјеверноатлантску сарадњу (eng. Nort Atlantic
Cooperation Council, NACC) / NACC2 састао се 20. децембра 1991, а од
марта 1992. године окупља 5 држава Централне и Источне Европе
(Бугарска, Чехословачка, Мађарска, Пољска и Румунија) и 3 балтичке
државе (Естонија, Летонија и Литванија), 11 држава бившег СССР-а,
Хрватску, Албанију и 16 чланица НАТО. Након темељне припреме и
реалне процјене, савезу је с временом приступило још тринаест
европских држава, у четири круга проширења: 1999. год. Чешка,
Пољска, Мађарска, 2004. г. Бугарска, Естонија, Летонија, Литванија,
Румунија, Словачка, Словенија, 2009. годин. Хрватска, Албанија и 2017.
г. Црна Гора.
Сјеверноатлантски уговор потврђује право држава на индивидуалну
или колективну самоодбрану, која је утемељена у члану 51. Повеље УНа3. Кључни дио Сјеверноатлантског уговора представља члан 5, којим се
утврђује да ће у случају оружаног напада на једну или више држава
потписница Уговора, све чланице помоћи државу или државе
потписнице које су нападнуте имају право на индивидуалну или
колективну одбрану.
НАТОВ ПРОГРАМ ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР
НАТО се Оквирним документом, обавезује на пуну сарадњу и помоћ
држави партнеру, у дефинисаним областима, као и на консултације са
1

Bosnia and Herzegovina and Membership Action Plan, NATO, Brussels, 2006, Internet
North-Atlantic Cooperation Council (NACC) – формиран на Самиту НАТО-а у Риму
8. новембра 1991. године. NACC се ограничио само на чланове бивших блокова, а
дефинисао Југославију као подручје „изван своје области (надлежности)” и „неподобну”
за акцију НАТО-а.
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23693.htm?selectedLocale=en
27/12/2010,
3 The North Atlantic Treaty, Washington D.C. – 4 April 1949, NATO, Brussels, 2010,
Internet, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm 27/12/2010
2
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било којом државом партнером која се суочи, или сматра да се суочила,
са директном пријетњом по њен територијални интегритет, политичку
независност или безбједност. Држава партнер се Оквирним документом,
обавезује на достављање Презентационог документа Алијанси који
представља акт који сама израђује држава кандидат за учесника у
програму Партнерство за мир на основу Упутства (садржи 33 опште
области и циљеве сарадње) и Каталога (око 2.000 прецизно одређених
активности, тј. облика сарадње који се израђује од двије године).
У складу са општим ставовима НАТО-а општи интерес Алијансе је
укључивање што већег броја држава у властити програм како би се
обезбиједио његов широк утицај и заступљеност на многим мердијанима
свијета, првенствено европско-азијском континенту. Управо због
глобалних интереса важно је шире сагледати нови стратешки концепт
НАТО-а и процијенити утицај Алијансе на политичку стабилност Босни
и Херцеговину у новим условима.
Након распада Варшавског пакта, порастао је интерес Алијансе за
ширење на земље бивше совјетске зоне утицаја што је био основни
разлог покретања НАТО-вог програма Партнерство за мир 4 (engl.
Partnership for Peace, PfP) - PfP. Са Самита у Бриселу у јануару 1994.
године НАТО шаље позив свим чланицама NACC, али и онима које то
нису, да се прикључе програму ПфП и тиме изразе посвећеност
демократским принципима на којима се темељи сама Алијанса, односно
да повећају стабилност, умање опасности за мир и изграде безбједносне
везе између партнерских земаља и НАТО и између партнерских земаља
на утврђеним програмским опредјељењима. Већ је у септембру 1994.
године програм Партнерство за мир окупио 22 земље.
Партнерство за мир представља оквир практичне (војне) билатералне
сарадње између НАТО и појединих држава које учествују у програму.
Основни циљ програма ПфП је развијање међусобног повјерења,
подстицање реформе система одбране по НАТО стандардима (како би се
постигла интероперабилност) и увећање способности за очување мира и
безбједности у Европском простору. За државе у програму ПфП на
различитом степену политичког, економског и војног развоја, НАТО је
понудио програме сарадње са Алијансом како би се превазишла
разноликост. Босна и Херцеговина се опредијелила за испуњење циљева
програма ПфП, преко повећања транспарентности одбрамбеног
планирања и доношења буџета, осигурања демократске контроле
оружаних снага и сарадње с НАТО-м. Партнетство за мир је програм
практичне билатералне сарадње између партнерских земаља и Алијансе
4
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и на том плану потребно је истрајати. Формална основа за ПфП је
Оквирни документ који истиче конкретне обавезе за сваку земљу –
партнера која преузима политичке обавезе у заштити демократског
друштва, подржавање и очување принципа међународног права,
испуњавање обавеза из Повеље УН посебно Универзалне декларације о
људским правима, Хелсиншког акта, и међународних споразума о
разоружању и контроли наоружања; суздржавање од пријетњи или
употребе силе против других држава, поштовање граница, и рјешавање
спорова мирним путем.
У складу са општим политичким ставовима свих субјеката, Босна и
Херцеговина је прихватила позив у НАТО програм Партнерство за мир
и потврдила преданост начелима и циљевима из Оквирног документа
ПфП-а и Основном документу Евроатлантског партнерског вијећа
(EAPC). Подржавајући темељни концепт ПфП Босна и Херцеговина
жели допринијети безбједности и стабилности у Евроатланском
простору, смањењу пријетњи миру и јачању веза кроз активну сарадњу,
и посвећеност демократским принципима.
Предсједништво БиХ, је након широких консултација и званичних
ставова ентитета, 13. децембра 2006. године донијело Одлуку о
прихватању Оквирног документа НАТО-вог програма Партнерство за
мир. Предсједавајући Предсједништва БиХ, Небојша Радмановић,
потписао је у Бриселу, 14. децембра 2006. г. Оквирни документ. Овим
чином БиХ је и формално постала чланица Евроатлантског партнерског
вијећа (Euro - Atlantic Partnership Council - EAPC) и стекла сва права у
складу с Оквирним документом и Документом Партнерства за мир.
У оквиру Партнерства за мир БиХ праве се годишњи програми
сарадње о којима се договара са НАТО штабом у Бриселу. Сарадња са
НАТО штабовима представља облик политичких разговора и
консултација око одређених питања одбране и безбједности. Неки
кругови из Републике Српске сматрају да НАТО није добронамјеран јер
води агресивну медијску кампању и покушава убиједити људе у нешто
у шта они не вјерују јер Алијанса перманентно користи војну силу
супротно међународном праву.
Када се говори о расположењу за улазак у НАТО савез, мора се
одвојено посматрати расположење у Републици Српској и Федерацији
БиХ. У Републици Српској преко 85 процената становништва, није за
улазак у НАТО савез док у Федерацији Босне и Херцеговине преко 50
посто становништва жели улазак у Алијансу. То је посљедица утицаја
Сједињених Америчких Држава, чији политички представници истичу
да гарант безбиједности БиХ могу бити само САД и НАТО, што се у
Републици Српској не доживљава на такав начин. Без обзира на
расположење у ентитетима нека истраживања показују да је око 70 %
грађана БиХ за улазак у НАТО.
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Проведене реформа одбране представљале су основицу за позивницу
БиХ за Партнерство за мир. Чланство у ПфП за БиХ има значај за
побољшање унутрашње безбједности и јединства земље, али исто тако и
за њене међународне односе у којима би као држава с нестабилном
унутрашњом структуром требала партиципирати на равноправним
основама. Евроатлантска интеграција је тиме постала важно унутрашње
политичко питање сваке земље кандидата. Из процеса проширења
НАТО-а до сада је видљиво да ће се крајња одлука о чланству у Алијанси
донијети тек када постане јасно да су проведене унутрашње
трансформације и реформе државе у вриједносним оквирима на основу
којих остварују позицију за преговоре о чланству.
Шведска, Финска, Аустрија, Швајцарска и Ирска су у програму ПфП
а нису постале чланице НАТО због војне неутралности, али су развиле
програм сарадње, што називају „напредни партнери“. Руска Федерација
и Украјина развиле су посебне облике сарадње кроз Савјет НАТОРусија, односно Комисију НАТО-Украјина, која превазилази оквире
Програма ПфП. Македонија је у Акционом плану за чланство (МАП)
гдје испуњава политичке и војне услови за приступ НАТО-у. Евидентно
је Програм ПфП успјешно остварио циљ на окупљању држава око
НАТО-ве стратегије. Током програма НАТО је бројао 16 држава.
Чињенице потврђују да Партнерство за мир не исцрпљује
потенцијале држава за евроатлантске интеграције. „Суштина ПфП-а је
скројена према индивидуалним потребама неке земље, а заједно
спроведена према потребама на нивоу и ритмом који влада сваке земље
одабере“. Након Самита НАТО у Вашингтону 1999. године, „покренуте
су значајне иницијативе за повећањем оперативне димензије ПфП, за
учешћем земаља партнера у доношењу одлука и планирању различитих
активности.5“ Тиме је ПфП проширен низом односа на
интероперабилности партнера а тиме и НАТО оснаживан радом на
партнерским задацима.
Програм Партнерство за мир окупио је све земље Варшавског пакта,
укључујући 15 земаља које су настале распадом СССР-а, 6 земаља које
су настале распадом СФРЈ и Чешку и Словачку које су настале распадом
Чехословачке. Касније су 12 земаља учесница програма ПфП постале
пуноправне чланице НАТО. Пољска, Мађарска и Чешка у марту 1999.
године, затим Бугарска, Румунија, Литванија, Летонија, Естонија,
Словачка и Словенија у марту 2004. године, априла 2009. године
Хрватска и Албанија приступиле су НАТО и на крају у јуну 2017. године
и Црна Гора приступа НАТО, без воље својих грађана и без
референдума.
5
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НОВА СТРАТЕШКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА НАТО-А
Губљење геостратешког значаја Југославије је престала бити
„тампон зона“, па је у политичким доктринама Запада сврстана у земље
југоисточне Еуропе. „Када је Југославија постала непотребна за виталну
безбједност Сједињених Држава, она је у Стејт департменту САД и
међународним организацијама помјерена из специјалне категорије у
категорију у којој је остала сама или дијели положај са Јужном Европом,
односно враћена на њен положај од прије 1949. године”6 када није била
толико интересантна Западу.
Ратови на Балкану, првенствено простору екс Југославије
деведесетих година 20. вијека, донијели су нови поглед западних земаља
на реализацију стратешког концепта НАТО-а. НАТО је инаугурисан као
основни елемент колективног безбједносног система Европе. Његов
војно-стратешки концепт промијењен је у правцу извођења војних
интервенција „изван подручја“ за које је основан као војни савез. Он је
тиме, супротно међународном праву, отворио себи могућност
преузимања мандата за успостављање и одржавање мира који је до тада
припадао искључиво УН-у. Да би се убрзао концепт ширења НАТО
требало је осмислити метод додијеле статуса члана бившим
социјалистичким државама. Због тога је успостављен Сјеверноатлантски
консултативни савјет 1997. године који је трансформисан у
Евроатлантски партнерски савјет који је добио конкретне задатке што је
резултирало пријемом Чешке, Пољске и Мађарске у пуноправно
чланство НАТО-а 1999. године што је у западним круговима оцијењено
историјским чином иако су остале бројне дилема како обезбиједити
добре односе Алијансе и Русије.
На Вашингтонском самиту НАТО, априла 1999. године, током
бомбардовања СР Југославије, донесен је Акциони план за чланство
(МАП) као пројекат који ће помоћи и убрзати приступање нових
кандидата Алијанси. У складу са таквим опредјељењима девет држава је
одмах приступило НАТО-у: Албанија, Бугарска, Естонија, Летонија,
Литванија, Македонија, Румунија, Словачка и Словенија. Хрватска је
приступила МАП-у 2001. године. Све државе које су изразиле спремност
прикључења осим Албаније, Хрватске и Македоније позване су 2002.
године у НАТО и убрзо 2004. године постале чланице. Три земље нису
позване на прикључење НАТО али су са САД потписале „Повељу о
партнерству“. Нешто касније, током 2005. године Албанија и Хрватска
6
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постале су чланице НАТО-а, чиме је ова организација проширена на 28
чланица.
Самит НАТО у Лисабону, који је одржан новембра 2010. године,
представља важан састанак шефова држава и влада Алијансе7. На њему
је утврђен нови Стратешки концепт тежи очувању трансатлантског
савезништва уз јачање спремности за одвраћање и одбрану од свих
пријетњи по безбједност држава чланица НАТО. Овим документом су
потврђени задаци Алијансе: колективна одбрана; управљање кризама и
кооперативна безбједност. Колективна одбрана остаје главни кохезивни
фактор савезништва земаља Алијансе. Управљање кризама је новина на
претходне стратегије ангажовања НАТО у кризама које нису биле
предвиђене чланом 5. Статута Алијансе.
Значајне новине у стратегији кооперативне безбједности огледају се
у наглашеном развоју партнерства и успостављања нових средстава за
управљање кризама. Поред дијалога, сарадње и позитивне праксе
Партнерства за мир од 1994. године када је основан Стратешки концепт
1999. године, уводи се термин партнерства са заинтересованим
државама и међународним организацијама.
На састанку министара спољних послова и одбране земаља Алијансе
октобра 2011. године у Бриселу, наглашено је унапређење сарадње
НАТО са државама партнерима и међународним организацијама при
чему је посебна пажња посвећена члану 4. Вашингтонског споразума
који је приоритетно био усмјерен на унапријеђење консултативних
механизама, чланица НАТО и партнера8. На самиту у Лисабону
потврђена је спремност НАТО да заједно са Русијом преиспита
потенцијале за увезивање планираног система противракетне одбране,
на обострано прихватљив начин који би одговарао обема странама. Ово
тим прије што се није спремно неадекватно понашати према Русији чији
су ставови по овом питању били супротни.
Нови стратешки концепт криза и конфликата изван граница НАТО
дефинишу се као директна пријетња по безбједност територија и
становништва држава чланица што им касније пружа могућност
једностраних акција као што је то било у недавној прошлости. Новина је
проистекла из анализе искустава из ангажовања Алијансе у Авганистану
и Ираку и потребе за интензивним развојем општег приступа
безбједности у свијету, што је важан сегмент трансформације Алијансе
за управљање кризама и спрјечавања оружаних конфронтација.
Самит у Лисабону је био 22. по реду од оснивања НАТО-а.
Члан 4. Вашингтонског споразума: „Уговорне стране савјетоваће се међусобно кад
год по мишљењу ма које од њих буду угрожени територијални интегритет, политичка
независност или безбједност било које од потписница“.
7
8
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Сарадња између НАТО и Русије је од стратешког значаја за глобалну
безбједност уопште. Стратешким концептом изражено је опредељење за
појачањем политичких консултација и сарадње са Русијом у областима
од заједничког интереса, укључујући и противракетну одбрану, борбу
против тероризма, сузбијање трговине дрогама, трговине људима,
пиратства и унапређење међународне безбједности на ширем плану9.
У оквиру праћења операција Алијансе, на састанку министара
одбране фебруара 2012. године разматрана је ситуација у БиХ и на
сјеверу Косова и Метохије у оквиру чега је изражена потреба за високом
борбеном готовошћу КФОР-а и провођењу задатака у БиХ. Поред
КФОР-а, разматране су Косовске снаге безбједности, и истакнут
позитиван напредак ка достизању потребних способности. На састанку
министара одбране ипак је највише било ријечи о Концепту „паметна
одбрана“. У околностима глобалне финансијске кризе донијеле су
одлуку о смањењу буџета за одбрану што је узроковало ограничено
ангажовање савезника у више операција чиме је доводен у сумњу
капацитет Алијансе да одговори захтјевима колективне одбране по
члану 5. Вашингтонског споразума. На састанку министара у Минхену
2012. године генерални секретар НАТО-а је представио концепт
„паметна одбрана“ који у основи представља већу безбједност за мање
новца, знатно бољу координацију држава чланица и заједничко
коришћење расположивих капацитета и ресурса што подразумијева
унапријеђење међусобне сарадње уз задржавање постојећих и стварања
нових капацитета Алијансе. Концепт „паметне одбране“ доживљава се
као добра воља чланица, посебно ако се узме у обзир чињеница да се
актуелизација може очекивати тек послије 2020. године.
На Самиту НАТО-а у Чикагу, усвојена је Политика прегледа
одвраћања и одбране да се обезбиједи оптимални баланс нуклеарног
наоружања, конвенционалног наоружања, развој система противракетне
одбране и активности на разоружању, контроли наоружања и
непролиферације. Политика одвраћања и одбране Алијансе утиче на
међународну безбједност са унапријеђењем кооперативне безбједности,
а садржајима контроле наоружања, разоружања и непролиферације
треба обезбиједити потпуну контролу наоружања.
9 На састанку министара спољних послова у Берлину у формату Савјета НАТО–
Русија ревидиран је Заједнички акциони план за борбу против тероризма из 2004. године,
гдје су истакнуте четири области сарадње: (1) превенција која обухвата све активности,
од размјене информација до; (2) борбе против терористичких активности; (3) управљање
посљедицама терористичких напада; (4) сарадња са Уједињеним нацијама и другим
међународним организацијама.
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Када је ријеч о евентуалном проширењу Алијансе новим чланицама
са простора западног Балкана, може се закључити да се у НАТО-у осјећа
одређен замор од проширења, па се на Самиту у Чикагу, и поред
мноштва иницијатива, то питање није разматрало. Турска и још неке
државе, попут Шпаније, током припрема Самита у Чикагу снажно су
лобирале да Босна и Херцеговина добије могућност почетка израде
Годишњег националног програма припрема у оквиру Акционог плана за
чланство у МАП-у. У складу са генералним ставовима ширења НАТО-а
ново разматрање проширења Алијансе може се очекивати.
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЧЛАНСТВО У НАТО БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ - МАП
Позивница за Акциони план за чланство (Membership Action Plan –
MAP) упућена је Босни и Херцеговини на министарском састанку
чланица НАТО-а у Талину (Естонија) априла 2010. године. Условљена је
договором и споразумном између ентитета о коришћењу
„перспективних“ локација и објеката, важних за функционирање Војске
БиХ. Условна позивница БиХ за приступање представља корак у правцу
заокруживања европског простора под једним, како истичу,
јединственим безбједносним простором у којем је НАТО преузео улогу
одлучујућег фактора јединственог система безбједности Европе, што је
трансформација од индивидуалне ка колективној безбиједности. То је
пут постхладноратовске изградње јединственог безбиједносног система
Европе који ће дати могућност придруживања БиХ евроатлантским
интеграцијама.
Већ дуже вријеме у БиХ настоји се постићи договор о рјешавању и
укњижбе перспективне војне имовине на Војску БиХ. Проблем спорог
рјешавања овог питања треба тражити у чињеници да се од стране
институција БиХ не прихвата приједлог Републике Српске која тражи
цјеловито рјешавање имовине БиХ, а не само војне. Већина држава
чланица НАТО сматра да договор из Талина треба блаже тумачити, јер у
Босни и Херцеговини процес укњижбе војних некретнина, с обзиром на
постојеће унутрашње процедуре, може потрајати више година. Међутим,
Немачка и још неке чланице захтјевале су да се прво изврши процес
укњижбе 69 некретнина на Војску БиХ па тек онда разговара о МАП, а
одлуке у Алијанси доносе се консензусом свих чланица.
Тек након испуњавања постављених услова, може се очекивати
позив Босни и Херцеговини за израду првог годишњег националног
програма припрема у оквиру Акционог плана за чланство након прегледа
испуњења плана партнерства. Међутим, свједоци смо чињеница да се
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поред захтјева за укњижбу некретнина на Војску исто тражи и на државу
БиХ, постављају захтјеви за ширим уставним промјенама које би довеле
до ревидирања уставне позиције ентитета што је оставило негативан
утицај на јавно мњење у Републици Српској по питању чланства у НАТО
и још више удаљило Српску од одлука за прикључење Алијанси.
Акциони план за чланство (МАП) предвиђа интензиван дијалог
између НАТО-а и земаља-кандидата који је у првом реду усмјерен на
креирање програма помоћи тим државама. Сваке године земља кандидат
прави извјештај који представља основу за разговоре између Савјета
Алинансе и земаља кандидата за пријем. Одлуке, да се земље позову да
почну приступне преговоре, доносе се консензусом земаља чланица
НАТО за сваку земљу појединачно”10. Евидентно је да су државе које су
испуниле услове МАП-а, примљене 2004. године у НАТО. Међутим, то
ипак не иде тако брзо јер су неке земље у Акционом плану провеле по
четири године, Албанија осам, Хрватска седам, а Македонија ни након
15 година још увијек није чланица.
Босна и Херцеговина, као земља која је проживјела дуг и тежак
грађански рат и под контролом међународне заједнице, прошла је тежак
пут до чланства у МАП-у. Трансформација одбрамбеног система
започела је увођењем Комисије за реформу одбране (Defence Reform
Commission). У складу са планом реформи кроз неколико фаза смањен је
број војника, а потом су престала са радом ентитетска министарства
одбране што је довело до формирања Министарства одбране и
организовање јединствене војске у БиХ. У складу са тим успостављени
су институционални механизми демократске контроле над одбрамбеним
сектором, транспарентост у планирању војних потреба и буџету и за
учешће представника БиХ у мировним операцијама.
Закон о одбрани БиХ чланом 84. обавезује да „Парламентарна
скупштина, Савјет министара Босне и Херцеговине, Предсједништво, те
сви субјекти одбране, у оквиру властите уставне и законске надлежности
требају исказати активности за пријем Босне и Херцеговине у чланство
НАТО-а“. Усвајањем Закона о одбрани створен је институционални
оквир реформе одбране у оквиру које је постављена оријентација за
чланство према НАТО-у. Цјеловита реформа система одбране у БиХ
започела је успостављање јединственог система одбране који је, према
неким ставовима, постављен као један од услова уласка неке земље у
евроатлантске интеграције и приближавање НАТО-у што је уосталом у
основи интереса Европске уније и Сједињених Држава на заокруживању
јединственог европског система безбједности.
10
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Потврда таквих опредјељења је и Изјава предсједника 12
парламентарних странака у БиХ, која је потписана 18. фебруара 2004.
године, о „жељи да се убрза провођење реформи у БиХ и да се на вријеме
испуне сви услови за успјешно закључивање САА (Споразум о
стабилизацији и придруживању), којим се отварају путеви за пријем у
ЕУ, као и услови за пријем у ПфП, а касније и у НАТО“11. Политичка
воља у БиХ за приступ евроатлантским интеграцијама и њеног уласка у
НАТО заокружена је Декларацијом о стратешким опредјељењима
Републике Српске у систему одбране у BiH12 Закључком Народне
скупштине Републике Српске о том питању13.
Чињенице показују, да је БиХ озбиљније кренула у правцу
евроатлантских интеграција, што је, слично искуствима земаља источне
Европе, постављено као нужна фаза у процесу придруживања Европској
унији. У том периоду НАТО је прихваћен као заједнички облик европске
безбједности грађен након Хладног рата који је подразумијевао његово
заокруживање на ширем простору.
Програм МАП-а има шире димензије него што се може закључити да
је циљ искључиво евроатлантске интеграције. Чињениице говоре да
МАП представља кључни процес придруживања НАТО-у „као кључном
политичком актеру на Балкану чије је ширење императив. Циљ који
намеће стратегија је развој безбједносних капацитета у условима
демократске грађанске контроле у свакој балканској држави и
евентуална трансформација јединствене улоге НАТО-а у појединим
областима од безбједносних снага да одговоре на безбједносне изазове.
Акциони план чланство (МАП), Партнерство за мир (ПфП) су у том
смислу врло значајни.14“ Евидентно је да се земљама кандидатима
постављају три приоритета: успостава процеса стабилизације и
придруживања и Акциони план за чланство НАТО-а чиме се истиче
рационализација присуства
Параламентрна скупштина БиХ Представнички дом бр. 01-50-180/04. од 18.
фебруара 2004.
12 Службени гласник Републике Српске број 63. од 4. јула 2005. стр. 2-5. Декларација
се односи на демилитаризацију као крајњи циљ и чланство у НАТО-у третира
индиректно, али га не одбија наводећи би БиХ као „члан Партнерства за мир, политичког
крила НАТО и Европске уније била равноправан партнер, стабилан субјекат и примјер
изградње демократског друштва након трагичног ратног сукоба.“
13 Службени гласник Републике Српске број 82. од 8. септембра 2005. с. 1-2.
„Народна скупштина Републике Српске захтијева од Предсједнишва Босне и
Херцеговине да код завничних институција НАТО савеза текућу реформу Оружаних
снага Босне и Херцеговине верификује као коначну фазу структурне реформе, која ће
омогућити укључење оружаних снага БиХ у НАТО савез“.
14 The Balkans, Report of an Independent task Force Sponsored by the Coubcil od Foreign
Relations –Center for Preventive Acton, Council on foreign Relations 2002. s. 29.
11
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у складу са захтјевима и приоритетима, друго, кампање међународне
заједнице, првенствено у Босни и на Космету усмјерене су на
елиминисање политичко-криминалних организација које су пријетња
унутрашњој и регионалној стабилности. Због тога је дефинисање
одређених услова за успоставу процеса придруживања Европској унији
и Акционог плана за чланство израз потреба земаља. Треће, у
дефинисању процеса стабилизације и придруживања на Балкану,
концепт колективне безбједности НАТО као европски систем
безбједности однио је превагу над договорним концептом Европске
уније који је развијан у оквирима Организације за европску безбједност
и сарадњу (ОСЦЕ) и глобалне безбједности као концепта УН-а па је
данас врло упитна међународна равноправност субјеката и међународно
право.
Предсједништво БиХ донијело је јуна 2009. године одлуку о
апликацији за чланство у МАП-у коју је Жељко Комшић предао Савјету
НАТО-а 2. октобра 2009. године. „У складу са процесима министри
иностраних послова НАТО-а одлучили су 4. децембра 2009. године да
одобре Црној Гори захтјев за чланство у Акционом плану за чланство
(МАП), што је озваничило приступ НАТО програму помоћи и практичне
подршке, који је урађен на основу индивидуалних потреба земаља које
се желе прикључити Алијанси. Савезници су се сложили да ће се БиХ
придружити МАП-у када се утврди прогрес у реформама војске и испуне
постављени услови око књижења војне имовине“15.
На Самиту у Риги, 29. новембара 2006. године НАТО доноси одлуку
о пријему Србије, Грне Горе и Босне и Херцеговине у Програм ПфП и
наглашава да се од Србије очекује пуна сарадња са Хашким трибуналом.
Убрзо, предсједник Србије Борис Тадић 14. децембара 2006. године
потписује Оквирни документ у сједишту НАТО-а у Бриселу. На сједници
Владе Републике Србије 25. децембара 2008. године усвојен је Приједлог
програма партнерства између Републике Србије и НАТО за приод 2009.
- 2010. годину.
Република Србија исказала је интерес да сарадња са НАТО обухвати
развијен политички дијалог, као и разне облике конкретне сарадње у
реформи система одбране. Истовремено, Република Србија истиче
спремност да учествује у свим областима сарадње која су предвиђена
документима, облицима и механизмима сарадње у оквиру програма
Партнерство за мир.“ Увидом у Презентациони документ, стиче се
утисак да је Србија оприједељена да постане активан партнер програма
15

ttp://www.skupstina.me/cms/site_data/novo/informacija%20o%20prijemu%20u%20MAP.pdf 4.6.12:12

460

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Партнерство за мир. Радни план евроатлантског партнерства Србија се
опредјелила за 18 области сарадње, што имплицира да се планира
широка и интензивна сарадња са НАТО-ом, али и задржавање војне
неутралности попут Финске, Аустрије и још неких држава Европе. То
значи да се Србија стратешки опредјелила за војну неутралност умјесто
прикључења Алијанси.
Пракса показује да индивидуални програм партнерства предвиђа
одговарајуће учешће у Акционом плану за чланство (МАП). С обзиром
на активности које Македонија, Црна Гора и БиХ предузимају у оквиру
МАП-а. Сама Алијанса, са друге стране, настоји завршити процес
пријема преосталих земаља региона, али је прикључење Србије, а тиме
посредно и Босне и Херцеговине доведено у питање прије свега због
интереса Републике Српске да задржи позиције економских односа са
Русијом и инвестицијама те државе на нашем простору.
Инсистирање на референдуму за улазак у НАТО покренуто од стране
субјеката у Републици Српској може се довести у везу са изјавом
генералног секретара НАТО-а Jaap de Hoop Shefera, који је новембру
2010. године изјавио да БиХ мора провести уставне промјене као пут за
улазак у евроатлантске интеграције. Такав став је у Републици Српској
схваћен као покушај промјена унутрашње структуре у правцу
централизације па су реаговале све политичке партије. То је произвело
јединствен став да Република Српска неће прихватити промјене
унутрашње композиције у БиХ која подразумијева ентитетску
територијално-политичку подјелу и промјену дејтонских уставних
аранжмана да би се остварила пуна евроатлантска интеграција земаља.
Са друге стране, чланство у НАТО има велику подршку јавног
мњења Федерације БиХ. Док је у ФБиХ 88 одсто испитаника
опредјељено, а девет одсто против приступања БиХ НАТО-у, у
Републици Српској свега 30 одсто испитаника подржава, а чак 64 одсто
апсолутно се противи придруживању БиХ НАТО-у16. Овакав став јавног
мњења у Српској тражи дефинисање будућег чланства БиХ у НАТО-у и
вежи за евентуални улазак Србије у Алијансу што није реално очекивати.
Узрок мале подршке јавности у Републици Српској треба тражити у
недавној прошлости и ратовима на простору бивше Југославије, када су
снаге НАТО-а оружано дејствовале против Републике Српске и СР
Југославије, као и промјена политичке оријентације за стварање новог
европског безбједносног система које долази из Русије која након
значајних улагања постаје све значајнији политички и економски фактор
у нашем региону. Инсистирање на референдуму за улазак у НАТО који
16
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се тражи из Републике Српске био је један од узрока доношења новог
закона о референдуму и грађанском изјашњавању.
Критике које долазе из Републике Српске су покушај да се то питање
преведе на општегрђанско изјашњавање што није поставио питање
апликације БиХ за МАП. С обзиром на чињеницу да се МАП сматра
почетним кораком према НАТО-у, може се очекивати да ће све стране
дугорочно тражити коначан пут ка одређеном циљу. Политичка елита у
Републици Српској мора се суочити с оцјеном јавне подршке чланству
БиХ у НАТО који је формиран као једном од услова који се односе на
демократску подршку чланству у Алијанси.
Босна и Херцеговина је позвана „условно“ у МАП што дефакто није
чланство, већ постављена баријера гдје домаћи политички субјекти
морају показати политичку вољу и спремност консензуса око
„перспективне војне локације“. Договор на том пољу треба да покаже да
ли ће се евроатлантске интеграције задржати као политичко
опредјељење, и користити за рјешавање партикуларних политичких
циљева појединих политичких субјеката. Спремност за консензус у вези
МАП-а биће путоказ консензуса око уставних промјена као
одговорности за ситуацију у БиХ.
Реформа одбрамбеног система потребан је, али не и довољан услов
за МАП, јер у интеграције улазе државе у цјелини са свим институцијама
и капацитетима у складу с политичким и другим условима који су
постављени пред њих. Ово питање треба равноправно разматрати са
покренутим питањима потпуне демилитаризације Босне и Херцеговине
које долази из Републике Српске, односно ставова Народне скупштине
РС. Уколико нема унутрашњег друштвеног консензуса тешко је
очекивати брзе реформе и промјене у том правцу а тиме ни атланских
интеграција, односно прикључења НАТО-у која мора бити у складу са
ставовима званичне Србије по истом питању посебно због преузетих
обавеза изградње одређеног партнерства са Русијом и истакнутог
опредјељења за војну неутралност Републике Српске.
БИХ У ЕВРОАТЛАНСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА
Босна и Херцеговина је опредијељена за европске и атлантске
интеграције. Међутим, ни по једном ни по другом питању није се много
урадило. Уколико се сагледа цјелокупна бх. Стварност, треба се запитати
да ли представници владајућих елита у БиХ имају намјеру остварити
циљеве за које се номинално залажу. Босна и Херцеговина је, без сумње,
безбједносно најугроженија држава не само западног него и читавог
Балкана. Без обзира што није суочена са непосредном спољном претњом,
због постојећих односа везаних прије свега за блиску ратну прошлост
она се налази у латентно непријатељском домену разних структура које
због различитих интереса
могу довести до подјела, нових
конфронтација посебно везаних за радикални ислам.
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Евидентно је да БиХ данас заостаје на тзв. ‘европском путу’ за
остатком региона, а у присуству гломазне репрезентације „озбиљно
забринутих представника међународне заједнице“ инкарниране у
Високом представнику (ОХР), као и посебном представнику ЕУ у БиХ.
Треба се присјетити да су се на међународној сцени 1995. године десили
важни процеси потписа Општег споразума у Дејтону којем је претходио
Вашингтонски споразум (1994) о оснивању Федерације БиХ и Женевска
изјава/документ о признању Републике Српске (1995). Индикативно је
да су и један и други документ прихваћени глатко од стране највишег
руководства у Сарајеву, за разлику од тешких преговора који су вођени
о разграничењу ентитета децембра исте године у Дејтону.
Према мишљењу бројних кругова у БиХ, рат, заправо никад није
потпуно окончан, јер су изазивачи мржње током протекле двије деценије
увела нова мирнодопска правила (ратовања другим средствима). То се
неометано чини у присуству гломазне и „озбиљно забринуте
међународне заједнице“ која је инкарнирана у лику Високог
представника (ОХР) и посебног представника ЕУ (ЕУСР) у БиХ за које
се може рећи да чине елемент протектората, па је крајње вријеме да
легитимни представници народа преузму судбину у своје руке.
Одговорности политичких субјеката за катастрофалну ситуацију у БиХ
са армијом од пола милиона незапослених, галопирајућим бројем нових
богаташа који наплаћају дивиденде криминалне приватизације,
флагрантне корупције, глобалне кризе, у земљи која на европском путу
губи корак са регионом.
Суморно стање најављује наставак кризе у БиХ. Уз уважавање
учињених напора током двије деценије, анализа протеклих догађаја и
иманентна ескалација кризе која је изван контроле, указују да
међународна заједница на класичним условима приближавања НАТО и
ЕУ, нема концепта прилагођеног ситуацији каква је у БиХ. Судећи по
резултатима свега до данас (не)учињеног, остаје отворено питање да ли
је у Дејтону ковертиран епитаф за цјеловиту БиХ одсуства унутрашњег
консензуса, чиме је протеклих година умањен геостратешки
интерес/вриједност БиХ за Запад у односу на остале земље у ширем
региону. Уз то ваља истаћи да је Народна скупштина Републике Српске
усвојила Декларацију о неутралности и док је она на снази сви разовоги
о прикључењу Босне и Херцеговине НАТО-у су неприхватљиви.
Према изјавама бошњачких кругова улазак Босне и Херцеговине у
НАТО је заустављен. Међутим, НАТО не жели да се Руска федерација
преко БиХ инфилтрира у њене структуре. Улазак БиХ у НАТО омогућио
би својеврстан глас Русије у НАТО-у која би преко чланства БиХ могла
блокирати акције НАТО-а. У складу са таквим ставовима БиХ је постала
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жртва руско-србијанског договора, уз подршку дијела хрватске и
бошњачке политике у БиХ гдје се очигледно укупан одбрамбени систем
БиХ налази под контролом Србије односно Москве17. Индоленција
НАТО-а ће довести Босну и Херцеговину на раскрсницу војнообрамбеном савезу са Србијом и Русијом?
Извјесно је да у Републици Српској постоји једно, а у Федерацији
друго мишљење. Уосталом, у региону улазак у НАТО савез, варира од
земље до земље, од народа до народа, зависно од тога како се то
презентује и каква су искуства земаља о односима са НАТО савезом и
САД у прошлости. Према томе, однос према НАТО савезу није исти у
Србији и у Републици Српској.
У кључним документима о формирању НАТО савеза говори се да
свака држава, која жели ући у савез, треба одржати референдум како би
се грађани изјаснили о томе. Међутим, Румунија, Бугарска и неке друге
државе ушле су у НАТО без референдума. То БиХ уопште данас није
потребно. Било каква прича о прикључењу НАТО савезу без
референдума је прича без покрића и нема легитимитет.
Бошњачки кругови истичу, када је ријеч о БиХ, да је валидан само
онај референдум који би се организовао на нивоу цијеле државе. Држава
је партнер у НАТО интеграцијама и једино рефендум на нивоу БиХ
репрезентује став цјелокупне јавности. Међутим, чињеница је да се у
НАТО савез не иде док се не добије сагласност сва три констутивна
народа и оба ентитета. То подразумијева да о овом питању не може бити
наметања рјешења, посебно попут оне из 1991. и 1999. године. Сада је на
сцени актуелно испуњавање услова за приступ Акционом плану за
чланство у НАТО пакту односно МАП-у а како ће се ситуација развијати
друго је питање. Ако се узме у обзир да је Хрватска 2002. године ушла у
Акциони план МАП-а а тек 2009. године постала пуноправна чланица,
онда је видљиво да је то тежак пут у испуњавању услова. Важно је у овом
тренутку опредјељење свих политичких партија, бар декларативно, за
приступање Европској унији и свестраној сарадњи у НАТО-вом
програму Партнерства за мир који обезбјеђује потребе и интересе Босне
и Херцеговине. Произлази да процес чланства у МАП-у БиХ није
формално оспорен, али је ставовима неких политичких представника
Републике Српске доведен у питање.
Дубина кризе у БиХ захвата највећи дио подручја друштвеног,
економског и политичког живота. Према мишљењу бошњачких кругова
за стабилизацију и јачање БиХ као државе неопходно је веће ангажовање
моћнијих играча попут САД и Турске што би била добра полазна основа
17
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за партнерство. То би према ставовима бошњачких политичара из
Сарајева ограничило продор руског утицаја и заустављање
империјалистичких интереса Москве. Овакви ставови потенцирају да је
БиХ најрањивија због опасности од директног сучељавања
геополитичких амбиција Турске и Русије по се њима приоритет мора
дати прикључењу НАТО савезу ради снажнијег ангажовања у БиХ.
Колико је стање на Балкану ровито, најбоље је „описао“ командант
америчке команде за Европу и главнокомандујући НАТО снага у Европи
генерал Кертис Скапароти, 8. марта 2018. године пред америчким
Сенатом говорећи о изазовима повезаним са „лошим утицајем“ и
„манипулацијом“ Русије у Европи, а „посебно у Србији и на Балкану“.
Они су (Русија) укључени у готово све аспекте Европе, на један или на
други начин. Област за коју сам ја данас забринут јесте Балкан. То је
подручје које смо кроз рад међународне заједнице и САД успјели да
одржимо стабилним. Радили смо на демократским владама и њиховом
јачању. Али Русија ради на Балкану, а сматрам да смо ми скинули фокус
са тог региона“, поручио је генерал Скапароти. Скапароти је позвао на
обнављање фокуса на Балкан, наставак реформи у области безбједности
и подизање капацитета ангажовање САД и међународне заједнице.
„Да ли можете бити конкретнији и рећи нам нешто више о томе које
су то земље на Балкану предмет ваше забринутости због руског мјешања
и утицаја?“, упитао је сенатор Том Котон.
„Мислим посебно на Србију. Ту постоји веза“.
„На Србију или
забринут, и видео сам јачање тога током годинуипо дана мог
мандата“, закључио је генерал Кертис Скапароти.
Не памти се да један високи војни командант, неког војног савеза,
читав један народ прогласи проблемом! Нажалост, методе рјешавања
проблема које примењује НАТО познате су свијету и зато ову оцјену
морамо да третирамо као озбиљну претњу.
Босна и Херцеговина се суочава и са све већим ризиком од ширења
исламског радикализма на својој територији, што на Западу изазива
посебну забринутост. Управо због тога, интеграција у НАТО би могла
помоћи БиХ да заједно са сусједима креира заједничку стратегију у
превазилажењу међуетничких несугласица посебно у мјешовитим
срединама. Многи се залажу за одвајање уласка БиХ у Европску унију
од њеног прикључења НАТО савезу. Добро би било када би се у
будућности успоставио европски систем безбједности, јер, НАТО савез
не доноси дугорочну безбједност.
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Током ратова на просторима екс Југославије посљедње деценије 20.
вијека, НАТО је убрзао концепт ширења да би у њега увукао бројне
земље бившег Варшавског пакта. Учешће Алијансе у рату у БиХ
представља промјену принципа колективне одбране по којем је НАТО
без одлуке међународних институција и властитог статута дејствовао
изван свог подручја. Од сарадње с мисијама Уједињених нација 1992.
године на мировним акцијама ради спријечавања ескалације до
бомбардовања положаја ВРС 1995. године. Према томе, НАТО је прешао
пут од помоћи у хуманитарним операцијама до оружаних дејстава који
су представљали кршење члана 5. Уговора о оснивању Алијансе и
промјене из одбрамбеног система уз излазак ван свог подручја.
Многи аналитичари истичу значај ангажовања Алијансе на Балкану
који је добио важност за укупне међународне односе. „Сједињене
Државе не посматрају Балкан на исти начин као њихови европски
савезници због чега су ангажовале политичке потенцијале и војну моћ
1995. године када су процијениле да разлике у погледу Босне могу да
доведу у питање опстанак НАТО-а”18.
Кад је ријеч о БиХ, најбољи начин да се избјегну сукоби је
задовољавање интереса свих народа. Тиме се најдиректније обезбјеђује
мир и политичка стабилност. Чињенице говоре, ако сте члан НАТО
обавезни сте учествовати у акцијама промовисања мира и безбједности
широм свијета. Европски концепт безбједности и евроазијске
интеграције може бити гарант стабилности и мира у 21. вијеку. Унија
сада има 20 мировних мисија у свијету, а једна од њих је у БиХ.
Интересантан је став бившег замјеника команданта НАТО у Сарајеву
Џон Андреас Олсена који каже „Видјели смо да људи имају снажно
мишљење, без обзира да ли за или против НАТО-а, али без неке логике
и посебног разлога“. Предсједавајућа Заједничке комисије за одбрану и
безбједност, Душанка Мајкић, каже „Знам да се три године не може да
заврши преглед одбране јер немамо политички договор колике би
требале бити Оружане снаге и какве, колико ће то коштати, да ли овакве
ОС какве тренутно имамо, а знамо да се говори да немамо довољно
хране, да су необучене, могу да слиједе НАТО стандарде.“
Замјеник предсједавајуће Парламентарне комисије за одбрану и
безбједност, Шефик Џаферовић, сматра да треба наставити на промоцији
предности које доноси чланство државе у НАТО савезу. „Ја могу само да
18 Kori Schake: NATO and the Balkans Challenge: An American Perspective, str 351. u
„The Strategic Triangle“, ed. Helga Haftendorn, Georges-Henri Soutou, Stepehen F. Szabo and
Samuel F. Wells Jr. pp. 351 - 369.
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похвалим активности НАТО штаба у Сарајеву, на промоцији
вриједности које су везане за НАТО и оних предности које једна држава
стиче чланством у Алијанси. Он предлаже промоцију у цијелој БиХ
усмјеравајући на објашњења предности које ће имати БиХ“.
Унапријеђење стабилности најбоље се може осигурати путем
широке мреже партнерских односа са државама а тиме и БиХ.
Партнерства су конкретан допринос успјешном обављању задатака
НАТО-а и то мира бити флексибилно што је на Самиту у Чикагу
потврђено као значајна сарадња држава „29+н“, која Алијанси
обезбјеђује да постане „чвориште“ за сва партнерства, како на
регионалном, тако и на глобалном нивоу, што значи усмјеравање НАТОа на Блиски и Далеки исток и Африку уз подршку чланица партнерства.
Неки подаци говоре да ће све учесталија примјена флексибилног
формата „29+н“ утицати на сарадњу у Програму „Партнерство за мир“.
Под појмом мир подразумијева се појава у развоју људског друштва
коју карактеришу процеси и односи сарадње; политичка стабилност;
толеранција између свих субјеката; међусобно договарање; релативне
равноправности између субјеката и партнера; рјешавање насталих
супротности и сукоба на миран и цивилизован начин; и слободно
испољавање појединаца и друштвених заједница и удружења по
одређеним питањима. Политичка елита, нарочито она на власти мора
усмјеравати цјелокупан развој и просперитет друштва ка економском,
културном, политичком и укупном развоју уз стварање услова за
достојанствен живот грађана у слободи и миру и политичку стабилност.
Српски интелектуални кругови данас у Републици Српској сматрају
да Босни и Херцеговини не пријети никакво војно угрожавање са стране
и обзиром да је окружена земљама које су потписнице и гаранти
Дејтонског мировног споразума, а које су уз то чланице НАТО-а или
Партнерства за мир.
Пред Босном и Херцеговином налазе се три пута рјешавања
одбрамбених питања, која заслужују анализу стручних и политичких
кругова у Републици Српској:
А) Потпуна демилитаризација Босне и Херцеговине
Б) Изградња мањих и ефикаснијих Оружаних снага БиХ које ће
задовољити основне задатке ангажовања у ванредним ситуацијама и
елементарним непогодама и учешће у мировним операцијама УН-а и
Ц) У крајњој варијанти прикључења Босне и Херцеговине НАТО-у.
Већ дуго времена питање прикључење БиХ НАТО-у представља
крупно питање око којег не постоји консензус политичких снага. И док
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се Федерација БиХ залаже за убрзано прикључење евроатланским
интеграцијама Република Српска ово питање веже за однос Србије према
НАТО-у, што је нормално обзиром на висок степен сарадње и
економских односа Руске федерације и Републике Српске. Свака
једнострана одлука може нарушити односе и довести до редефинисања
руских улагања и односа са Русијом.
ЗАКЉУЧАК
Општа је оцјена многих структура да се нису стекли политички нити
општи услови за прикључење БиХ НАТО-у, посебно због његовог
предузимања једностраних војних акција усмјерених ка разбијању
суверених држава мимо сагласности УН, што у основи представља
повреду Повеље Уједињених нација и бомбардовања Републике Српске
и Републике Србије мимо сагласности Савјета безбједности. Уз то
Резолуција Народне скупштине РС о војној неутралности ограничава
предузимање мјера у правцу прикључења НАТО-у.
Представници Републике Српске и њене институције бити ће на мети
нових притисака различитих политичких снага и структура које су
усмјерене ка једностраном доношењу одлука у приступању БиХ НАТОу. Са друге стране, надлежне инстутуције Републике Српске прије
доношења одлуке о приступању БиХ НАТО-у путем референдума
морају добити сагласност грађана и подршку за дјеловање на утврђеној
политичкој платформи. Српска страна не може прихватити рјешење по
матрици један грађанин један глас, и дозволити прегласавање једног
конститутивног народа. У случају наметања једностраних рјешења
представници Републике Српске морају поштовати платформу
дјеловања и ставити вето на одлуке које су противне њеним интересима.
Српска страна не може остати по страни јер представници Републике
Српске требају бити укључени у све расправе око мјеста и улоге НАТОа данас и својим ангажовањем дати допринос критичком преиспитивању
његове праксе и дјеловања широм свијета. У том смислу неопходно је
подржати напоре који проистичу из програма Партнерства за мир и
развоја сарадње са НАТО по усаглашеним ставовима и ангажовањем
снага БиХ у мировним операцијама Уједињених нација и доприноса
одређених структура политичкој стабилности, водећи рачуна да је
Република Српске усвојила Резолуцију о војној неутралности.
Данас се појављују и нови/стари глобални актери и потенцијалне
супер-силе. Народна Република Кина, између осталог, због великог
привредног раста и броја становника, као и Руска Федерација са
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огромним природним богатствима и нагомиланим нуклеарним
наоружањем, у блиској будућности могу озбиљно угрозити глобални
примат САД. Босна и Херцеговина је на свим нивоима изразила вољу за
приступ МАП-у, али спорост у спровођењу политичких и економских
реформи онемогућава доношење одлуке за укључивање у Акциони план
за чланство.
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СУЂЕЊА СРПСКИМ КОМАНДАНТИМА ЗА
КОМАНДНУ ОДГОВОРНОСТ И УДРУЖЕНИ
ЗЛОЧИНАЧКИ ПОДУХВАТ ПРЕСЕДАНИ У
СУДСКОЈ ПРАКСИ
Бранко Лукић, адвокат генерала Ратка Младића1
Апстракт: Овај рад има за циљ да јавности и стручним круговима укаже да се
примењена командна одговорност коју перманентно користи Хашки трибунал, али и Суд
БиХ може теоретски применити на сваку особу која је у стању да врши „ефективну
контролу“ над једним или више људи. Она значи да је надређени морао имати
материјалну способност, у време почињења кривичног дела, да спречи или казни злочине
подређених
Удружени злочиначки подухват се са друге може посматрати као покушај наметања
„колективне одговорности“ у којем више од једне особе може делити одговорност и
казну за поступке друге особе није универзално прихваћено нити у међународном праву,
а поготово не у домаћим законодавствима. Ова доктрина је преузета из Британског права.
У међувремену је и у Великој Британији ова доктрина напуштена. Међутим, чини се да
то не важи у свим судовима и да то представља судске преседане.
Кључне рећи: међународно право, командна одговорност, удружени злочиначки
подухват, кривична одговорност, колективана одговорност

УВОД
Један од задатака Међународног кривичног суда за бившу
Југославију (у даљем тексту Трибунал) је био помирење. Овај задатак
Трибунала је прописан у Преамбули Резолуције 827. Савета безбедности
којом је Хашки трибунал основан.
Током целог постојања Трибунала ова његова улога је оспоравана од
стране становника из бивше Југославије, да би се при крају постојања,
водећи људи Трибунала одрекли ове улоге, тврдећи да им то није ни био
додељени мандат.
Адвокат Бранко Лукић, шеф тима и главни бранилац генерала Ратка Младића пред
Кривичним судом за бившу Југославију у Хагу
1
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До помирења није ни могло да дође због крајње пристрасности,
усмерене пре свега против Срба, која је водила рад трибунала све време
његовог постојања, као и због сумњивих теорија на којима је Трибунал
заснивао свој рад. Једна од најконтраверзнијих доктрина је доктрина
Удруженог злочиначког подухвата (УЗП).
Мартин Лутер Кинг је једном рекао да прави мир није само одсуство
тензија, него да је прави мир присуство правде.
Основни задатак сваког суда је да буде праведан. Та правда мора да
буде не само проведена, него мора да буде и видљива сваком посматачу.
Сваки учесник овог скупа, или читалац ове публикације нека да свој суд,
односно да ли је доживео Трибунал као некога ко доноси правду.
КОМАНДНА ОДГОВОРНОСТ
Извод из Статута Трибунала везано за командну одговорност:
Члан 7
Индивидуална кривична одговорност
Став 3. Уколико је неко од дела наведених у члановима од 2 до 5 овог
Статута, починио подређени, његов надређени не може бити ослобођен
кривичне одговорности ако је знао или је било разлога да зна да се
подређени спрема починити таква дела или да их је већ починио, а он
није предузео нужне и разумне мере да спречи дела починиоца.
Историјат
Командна одговорност, или одговорност надређеног је правна
доктрина о хијерархијској одговорности надређеног за ратне злочине.
Позната је и као Јамашита стандард, због тога што је први пут на основу
ове доктрине одговарао јапански генерал Јамашита, који је осуђен пред
војном комисијом САД-а, 1945. године. У међународном праву то је
одговорност за нечињење, односно пропуштање командант да делује.
Први међународни споразум који је свеобухватно кодификовао
доктрину командне одговорности био је Додатни протокол 1 („АП 1“),
из 1977. год, на Женевске конвенције из 1949. г. чији Члан 86. (2) гласи:
„чињеница да су кршење конвенције овог протокола починили
подређени не ослобађају надређене од ... одговорности ... ако су знали
или имали информације о кршењима, што им је омогућило да закључе у
околностима случаја да је починилац чини или се спрема да почини
такво кршење и ако команданти нису учинили све у њиховој моћи да
спречи или казне кршење.
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Члан 87. обавезује команданта да спречи и, ако је потребно, да
поткрепи то и пријавом надлежним органима свако кршење Конвенција
и Додатног протокола 1.
У члану 86. (2) по први пут одредба „експлицитно захтева фактор
знања као елеменат командне одговорности“.2
Командна одговорност представља облик одговорности за пропуст
да се делује. Надређени се може сматрати кривично одговорним према
тој доктрини где, упркос свесности о злочинима подређених, он
кривично не успе да испуни своје дужности да спречи и казни ове
злочине.
Услови за постојање командне одговорности

Постојање кривичног дела које се може приписати подређеном
представља предуслов за примену ове доктрине.
Поред овог услова морају да буду испуњени и други услови
који чине саставни део доктрине одговорности надређеног према
међународном обичајном праву и то:
1. однос надређености у односу на извршиоца кривичног
дела и то у време почињења дела,
2. знање надређеног да су његови потчињени починили
кривично дело, или се спремају да га почине; и
3. неуспех надређеног да предузме неопходне и разумне
мере којима би:
а) спречио почињење дела или
б) казнио то дело.
Ова доктрина може се начелно применити на
1. војног команданта (на било којем нивоу у војној
структури),
2. цивилне службенике (без обзира на природу функције,
укључујући и шефове држава или министара) или
3. вође паравојних формација.
2 1. Савремени закон командне одговорности Архивирано 2006-02-23 на Ваибак
машини. Ilias Bantekas Амерички часопис међународног права, бр. 3. јули 1999; 2.
Командна одговорност и супериорни налози у двадесетом веку - век еволуције, Stuart E
Hendin, Електронски часопис за права на Универзитету Murdoch; 3. Командна
одговорност Захтев Mens Rea, Eugenia Levine, Форум глобалне политике, фебруар 2005
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Однос надређености може бити
1. де јуре (Признаје се и санкционише у домаћем правном
режиму) или
2. де факто (где се односа ауторитета не заснива на
правним прописима, већ на чињеничном стању ствари).
Командна одговорност се може теоретски применити на сваку
особу која је у стању да врши „ефективну контролу“ над једним
или више људи. Шта значи „Ефективна контрола“? Она значи да
је надређени морао имати материјалну способност, у време
почињења кривичног дела, да спречи или казни злочине
подређених.
Проста чињеница да неко има утицај или поседује харизму, чак
и у значајној мери, не би задовољила овај стандард. Да би
постојала командна одговорност мора да се очекује:
1.
обавезно извршење налога надређеног и
2.
истовремено мора да се очекује да се подређени
осећа обавезним да извршава ове налоге, те да не спори
ауторитет надређеног
Надређени такође мора бити свестан:
1. да је почињен злочин од стране потчињених, или
2. да постоји стварна и конкретна вероватноће да ће
злочин бити почињен.
Према обичајном праву, мора да се докаже да је надређени:
1. знао, или
2. имао разлога да зна. У другом случају тражи се да је
a) надређени имао неке опште информације које га
обавештавају о извршењу злочина својих
потчињених
b) или информације које су му биле на располагању су
биле довољне да га упозоре на велику вероватноћу
да ће злочини бити почињени.
Услов кривичне одговорности надређеног по овој доктрини је
и то да он као надређени
1. није спречио
2. или није казнио злочине који су почињене од стране
подређених.
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Нису све врсте пропуштања довољне да би довеле до командне
одговорности. Да би избегао кривичну одговорност, односно да би
испунио своје обавезе према међународном кривичном праву,
надређени је дужан да примени „неопходне и разумне“ мере,
којима би или спречио извршење кривичног дела или би, након
што је за исто сазнао, казнио починиоца.
Са друге стране, није довољно казнити починиоца, уколико се
знало за припрему извршења дела и могло је да се спречи
извршење истог.
Из горе наведеног произилази да доктрина или теорија
командне одговорности садржи следеће елементе:
1. надређени, било де јуре или де факто,
2. може се сматрати кривично одговорним за злочине
почињене од стране подређених,
3. уколико је у време релевантно за оптужбу,
4. био је у односу надређеног-потчињен са починитељима,
5. знао или је имао разлога да зна да су ови злочини
почињени или тек треба да буду починио и,
6. упркос том знању, намерно пропустио да спречи или
казни ове злочине.
УДРУЖЕНИ ЗЛОЧИНАЧКИ ПОДУХВАТ
Удружени злочиначки подухват (у даљем тексту УЗП) је правна
доктрина коју је Међународни кривични суд за бившу Југославију
користио за кривично гоњење политичких и војних вођа.
Ова доктрина сматра да је сваки члан организоване групе
индивидуално одговоран за злочине почињене од стране групе у оквиру
заједничког плана или сврхе. На пример, ако три војника, у оквиру
законите војне акције, уђу у насељено место и један војник незаконито
убије цивила, сва тројица војника се сматрају одговорним за то убиство.
Није потребно да друга два војника уопште знају да је почињено ово
убиство. Појам „колективне одговорности“ у којем више од једне особе
може делити одговорност и казну за поступке друге особе није
универзално прихваћено нити у међународном праву, а поготово не у
домаћим законодавствима. Ова доктрина је преузета из Британског
права. У међувремену је и у Великој Британији ова доктрина напуштена.
Многи правни теоретичари сматрају, а то мишљење дели и писац овог
текста, да је ова доктрина флагрантан пример злоупотребе људских
права.
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Писац овог текста сматра да ни једна озбиљна држава у свету, која
има било какву снагу да се одупре насиљу (у овом случају правном
насиљу) не би допустила да се њени грађани суде за ратне злочине
применом ове доктрине. Примена ове накарадне доктрине доводи до
тога да је једноставно немогуће извести успешну одбрану.
УЗП у предмету Ратко Младић
Када је одбрана генерала Младића тражила од тужилаштва
Трибунала да коначно прецизира на кога се односи члан 13 оптужнице,
а који се бави учесницима Удруженог злочиначког подухвата (УЗП),
добили смо одговор да се иста односи на све Србе који су у току рата
живели на територији Босне и Херцеговине под контролом српских
снага, а који су старији од 16 година.
Овакав монструозан приступ у крајњој инстанци покушава да
наметне Србима колективну одговорност, што је у супротности са свим
правним принципима кривичног права у било којој цивилизованој земљи
(како воле да се изражавају управо они који су наметнули ову антицивилизацијску доктрину у суђењима која су се водила пред Трибуналом
против Срба и то као правило и превладавајућа основа оптужења, и у
једном случају против Хрвата. Овај принцип никада није примењен
против миљеника Трибунала, босанских Муслимана, или након 1993.
године, Бошњака.
Генерал Ратко Младић је проглашен кривим, захваљујући овој
доктрини, зато што је проводио законе државе коју је бранио. Је ли то
правилан стандард по коме треба судити људима? Наравно да није.
Уколико би то био прихваћен стандард, онда би био крив сваки официр,
било које војске у свету, који је бранио своју земљу.
Заоставштина Трибунала
Ова доктрина налази оправдање у тврдњи да без одређеног степена
сарадње и координације акција, практично је немогуће извршити
злочине као што су геноцид или злочини против човечности. Овакво
објашњење нема никаквог смисла. Суде се без примене ове доктрине
многа друга организована кривична дела, у скоро свим правним
системима на свету. У сваком случају, ова контраверзна доктрина
сигурно доноси много неправде, а њена примена није прихваћена у
другим међународним судовима који су основани након увођења и
примене исте у раду Хашког трибунала.
На пример пред Сталним кривичним судом у Хагу (ИЦЦ) у суђењима
примењују добро установљену праксу примене доктрине саучесништва.
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За примену ове доктрине пред Трибуналом, се залагала и одбрана, па чак
и неке европске судије, али их америчко тужилаштво Трибунала и судије
трибунала нису чули и нису уважили разумне захтеве у овом правцу.
Сада је Трибунал у ситуацији да његов рад нико не прихвата. Правна
оставштина Трибунала је равна нули и једноставно не постоји. Ово тело,
противправно основано као помоћно тело Савета Безбедности УН, неће
оставити никакав траг у правној историји и пракси.
Припадници УЗП, према Трибуналу и тужилаштву
Примена ове доктрине доводи до тога да се свака сарадња органа
државе, а која сарадња је обавезна по закону бивше СФРЈ и бивше БиХ,
сматра криминалном. По овој доктрини свака сарадња војске и полиције
се проглашава криминалном, сарадња војске и цивилних органа је
криминална, итд. Поред тога и сама припадност легалним структурама,
као што је војска, полиција, ТО, Цивилна заштита, државни органи, итд.
проглашава се криминалном. Главни циљ примене ове теорије је
оправдање пристрасног става НАТО земаља у Босанскохерцеговачком
сукобу и оправдање бомбардовања Српских положаја и насеља.
Критика доктрине УЗП
Како теоретски критичари ове доктрине, тако и правници практичари
тврде да удружени злочиначки подухват може довести до прекомерног
оптуживања и кажњавања, да снижава доказну тачку у корист
тужилаштва и да је у супротности са основним духом кривичног права
који каже да је боље да десет криваца умакне казни него да један невин
буде осуђен. Доктрина УЗП се стара да сви буду осуђени, без обзира на
кривицу или невиност.
Прво помињање доктрине УЗП-а и њених елемената се десило у
предмету Тадић, 1999. године.3
Жалбено веће МКСЈ-а је 21. маја 2003. године донело сљедећу
дефиницију ове доктрине:
Персонална надлежност Међународног суда предвиђа да сваки облик
одговорности мора задовољити четири предуслове:
1. мора бити предвиђено Статутом Трибунала, експлицитно
или имплицитно;
2. мора постојати под обичајним међународним правом у
релевантном времену;
Јасмина Пјанић (OKO), Удружени злочиначки
индивидуалне кривичне одговорности, 29.12.2009.
3

476

подухват,

Нови

облик

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

3. закон који предвиђа тај вид одговорности мора бити довољно
предвидљив у релевантном времену свима који су поступали
на такав начин; и
4. таква особа мора да је у стању да предвиди да би могао бити
кривично одговоран за поступке уколико буде ухапшен.4
Овде треба приметити да не постоји овај вид одговорности
предвиђен ни у међународном обичајном праву, ни у међународном
уговорном праву, а ни у домаћем праву СФРЈ или БиХ. Очито је да је
сама дефиниција надлежности накарадна и противречна сама себи, али
то није спречило Трибунал да примењује ову доктрину у предметима
против Срба.
Иако Трибунал заузима формално став да кривична одговорност
према удруженом злочиначком подухвату није одговорност за само
чланство или за заверу за почињење кривичних дела, већ да се ради о
облику одговорности која се односи на учешће у извршењу кривичног
дела као део заједничког злочиначког подухвата,5 у пресудама се овај
принцип не поштује. На пример, генерал Ратко Младић је осуђен за
учешће у УЗП за Сребреницу иако нема ни једног доказа да је урадио
било шта противзаконито. Поврх тога, припадници судског већа, у
јавним наступима, отворено кажу да нису нашли доказе за осуду
генерала Младића, али су га ипак осудили.6
Жалбено веће је сматрало неопходним да изда ову дефиницију јер у
статуту суда нема конкретно споменутог „удруженог злочиначког
подухвата“. Ово није добро за кривично право, посебно међународно
кривично право, пошто оно захтева јасне и одређене дефиниције
различитих основа одговорности, како би се омогућило странкама,
тужилаштву и одбрани да се припреми и учествују у суђењу.7
Пример Слободана Милошевића
Овај предмет је подобан за анализу из више разлога. У том предмету
нисам учествовао као адвокат одбране, и да ми се не би пребацила
субјективност у обради ове теме послужићу се дакле предметом у коме
нисам имао никакво учешће.
МИКТ (Трибунал) Жалбено веће, Одлука по захтеву Драгољуба Ојданића којим он
оспорава надлежност – УЗП, Тужилац против Милутиновића и других, предмет број ИТ99-37-АР72, 21.05.2003.
5 Жалбено веће МКСЈ-а, 21. маја 2003.
6 Излагање Јонаса Нилсена на Ашар Институту у Хагу.
7 Steven Powles, Удружени злочиначки подухват, часопис Међународне кривичне
правде 2004 2 (2): 606-619; дои: 10.1093 / јицј / 2.2.606
4
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Коришћење УЗП-а као теорије кривичног гоњења први пут се
појавило на Трибуналу на предлог главне тужитељице Карле Дел Понте.
Тужилац МКСЈ-а оптужио је Слободана Милошевића за три одвојене
оптужнице.8
Милошевић је умро током суђења, али се и даље тврдило да је био
део удруженог злочиначког подухвата у пресудама против Милана
Мартића и Милана Бабића, који је јавно признао своју (и Милошевићеву)
кривицу.9
Трибунал је касније својим одлукама ослободио председника
Слободана Милошевића оптужбе за заједничко удруживање у геноциду.
Показало се да је он борио против рата и да се залагао за мир. Ово је
изашло на видело кроз друге предмете, пошто је предмет против
председника Милошевића претходно окончан због његове смрти.
Ово видимо и у пресуди председника Радована Караџића где је
судско веће, једногласно закључило да српски председник Слободан
Милошевић није био део „удружени злочиначки подухват“ за
виктимизацију муслимана и Хрвата током рата у Босни.10
Ово признање долази десет година након Милошевићеве смрти.
Председавајући судија на суђењу Радовану Караџићу, О-Гон Квон из
Јужне Кореје, такође је био један од судија на протеклом суђењу
Слободану Милошевићу.
Џон Лафланд у својој књизи „Лакрдија: суђење Слободану
Милошевићу и корупција међународне правде“, је оштро напао
доктрину удруженог злочиначког подухвата. Он објашњава да су
пресуда Жалбеног већа Трибунала омогућиле овој доктрини да измакне
контроли. У пресуди у предмету Квочка пресуђено је да „одговорност за
УЗП не захтева никакву надређену одговорност нити доказ о значајном
или значајном доприносу.“ У предмету Брђанин, одлучено је да „трећа
категорија удруженог злочиначког подухвата не захтева доказ о намери
да изврши кривично дело“.11
8 Разлози за одлуку о интерлокуторној жалби оптужбе због одбијања да се нареди
спајање, Слободан Милошевић: Одлука Жалбеног већа МИКТ-а о бројевима предмета
ИТ-99-37-АР73, ИТ-01-50-АР73 и ИТ-01-51-АР73, 2002-04 -18 види фусноту 41 и ставове
8 и 21
9 Тужилац против Милана Бабића - Пресуда о казни (ПДФ). Хаг: Међународни
кривични суд за бившу Југославију. 29. јуни 2004.
10 МКСЈ, Пресуда Караџић, 24. март 2016. године, пар. 3460, Страница 1303
11 Џон Лафланд (John Laughland): Завера, удружени злочиначки подухват и
командна одговорност у међународном кривичном праву
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Можемо слободно да кажемо да је доктрину кривичне одговорности
познате под називом „удружени злочиначки подухват“, изум и чедо
Трибунала. Трибунал је све време у предметима против оптужених Срба
користио ову доктрину, а иста је толико спорна да је у многим правним
системима такав приступ неуставан. Наиме, противуставно је осуђивати
људе за злочине за које чак и Трибунал прихвата да их у ствари нису
починили. Ово је флагрантно кршење основних људских права и
примена ове доктрине иде директно против цивилизацијског развоја у
области права и заштите права опруженог.
Лафланд даље пише да су „међународни судови укинули оно за шта
би требало да буде кривично дело. Ако можете бити осуђени за злочин
као примарни починилац за нешто што нисте чинили нити намеравали
да извршите, а ако умишљај (менс реа) може да буде 'установљена'
судском пресудом, онда то иде у саму срж система Трибунала, а то је
ништа друго него огроман корак уназад и знак тоталне недемократије и
диктатуре“. Поглавље у његовој књизи које обрађује тему УЗП носи
наслов „Осудите све по реду“.12
Наравно и други теоретичари права се противе примени ове
накарадне доктрине.13
Позиција УЗП у Великој Британији
Противљење примени ове доктрине постоји и у самој Великој
Британији где је основана група ЈЕНГбА.14 Ово удружење покушава да
докаже и тврди да примена доктрине удружени злочиначки подухват
представља злоупотребу људских права.
Позиција УЗП у међународном правном систему
Примена ове доктрине је одбачена од стране Специјалног суда за
Камбоџу, а такође није ни део Римског статута сталног Међународног
кривичног суда (МКС). МКС уместо тога користи појам саоптужених.
Неколико судија Трибунала (МКСЈ) покушало да уведе у Трибунал ову
доктрину уместо УЗП-а,15 али без успеха.
12 Џон Лафланд (John Laughland) у својој књизи "Лакрдија: суђење Слободану
Милошевићу и корупција међународне правде"
13
Torunn
Salomonsen
http://sciencenordic.com/due-process-law-toned-downinternational-criminal-courts
14 http://www.jointenterprise.co
15 Klaus Bachmann, Александар Фатић: Међународни кривични трибунали УН.
Транзиција без правде? Роутлеџ 2015. Највећи борац против ове доктрине у трибуналу је
био немачки судија Волфганг Шомбург.
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Треба напоменути да у међународном кривичном праву не постоји
правни континуитет потребан да би се сматрало да постоји установљено
међународно обичајно право, мада пракса Трибунала константно исто
призива као да исто постоји. Наиме, након Токијске ратне комисије и
Суда у Нирнбергу, није било никакве међународне кривичне правне
праксе, што је неспорно. То је условило дисконтинуитет и непостојање
међународног обичајног права. Све оно што се дешавало у Трибуналу је
било део експеримента, и то експеримента који је требао да зацементира
и оправда агресију коју је НАТО противзаконито извео на српске земље.
Ту праксу НАТО пакта, као највеће терористичке организације данас,
видимо на делу широм северне Африке и Блиског Истока.
ЗАКЉУЧАК
Командна одговорност, или одговорност надређеног је правна
доктрина о хијерархијској одговорности надређеног за злочине
почињене у ратним условима. Позната је као Јамашита стандард, по којој
је одговарао јапански генерал Јамашита, осуђен пред војном комисијом
САД-а, 1945. године. У међународном праву то је одговорност за
нечињење, односно пропуштање команданта да делује и представља
облик одговорности за пропуст да се делује. Надређени се може
сматрати кривично одговорним према тој доктрини где, упркос
свесности о злочинима подређених, он кривично не успе да испуни своје
дужности да спречи и казни починиоце злочине. У бројним случајевима
је коришћен у при изрицању пресуда углавном српским командантима у
БиХ и Косову и Метохији, пред Хашким трибуналом и Судом БиХ
Доктрину кривичне одговорности позната као „удружени
злочиначки подухват“, је изум и чедом Хашког рибунала. Све време он
користи ову доктрину против оптужених Срба, а иста је спорна да је у
многим правним системима неуставана. Противуставно је осуђивати
људе за злочине за које чак и Трибунал прихвата да нису починили.
Без обзира колико је ова доктрина налази оправдање у тврдњи
Трибунала да без одређеног степена сарадње и координације акција,
практично је немогуће извршити злочине као што су геноцид или
злочини против човечности. Ово је флагрантно кршење основних
људских права и примена ове доктрине иде директно против
цивилизацијског развоја у области права и заштите права опруженог.
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ШКОЛОВАЊЕ РАТНОГ СТАРЈЕШИНСКОГ
КАДРА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Василије Зрнић, пуковник
Апстракт: Ратне јединице требају способне, војностручне и патриотски усмјерене
старјешине поникле и биране у српском националном корпусу. Почетак рата је показао
да је мирнодопско школовање активног и резервног састава основа за попуну српских
јединица у ратном сукобу. Права је одлука политичког и војног руководства Републике
Српске да формира Центар Војних школа РС и да му да задатак да убрзано школује и
курсира официре и подофицире за ратне дужности, као и то да се слушаоци бирају међу
најбољим борцима. Одлука да се у школовање укључе професори са наших факултета
обезбједила је позитиван однос према војним слушаоцима у друштву и морално утицала
на академску заједницу, јер је имала битно учешће у оружаној борби радећи оно што
најбоље зна. Тему ратног школовања требало би историјски истражити и промовисати
резултате и искуства из организације и извођења школовања
Кључне ријечи: рат, команди кадар, школовање, Војске Републике Српске

УВОД
Пад берлинског зида, распад СССР и источног војног савеза Варшавског уговора трасирао је пут на исток западним побједницима
хладног рата. Српски народ нашао се на том путу војно организован у
мултиетничкој структури ЈНА и ТО вјерујући да је заштићен
одбрамбеним јежом ових и других структура друштва које су кроз
систем општенародне одбране увјежбане јер ништа нас није смјело
изненадити. Није помогло искуство 1. и 2. свјетског рата када су се
југословенске војне јединице распале на националној основи а њихови
дјелови се придруживали агресору у борби против дојучерашнјих
сабораца и комшија српског народа. Посебно је српски старјешина касно
схватао брзу непријатељску трансформацију старјешина других
националности па је оставио доста времена за њихове припреме и
преласке у непријатељске таборе чак и високим војним руководиоцима
из заједничког ГШ. Они наредни дан постају високи војни руководиоци
непријатеља. Ипак, као позитивно је то што је развијена војна
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инфраструктура на цјелој територији бивше земље и што се на исту
српска одбрана могла ослонити, мада су то користиле и друге
националне снаге.
Организује се српска војска којом командују и руководе активни и
резервни официри и подофицири, углавном са територије БиХ. Ратна
Армија увијек треба повећан број старјешина свих профила. У неким
јединицама командују резервни официри који се морају војностручно
дообучити или војници које треба школовати за старјешинске улоге. На
страни непријатеља налазе се НАТО и исламистичке структуре са својим
наоружањем и ратним технологијама, које српски старјешина и војник
недовољно познају. Нема ефикасне заштите од дејстава из ваздуха, ратни
ресурси су битно ограничени а пропагандни рат успјева створити
негативну слику о Србима. Стално присуство специјалних и извиђачких
састава НАТО на територији значајно угрожава безбједност јединица и
становништва што је требало пратити.
Анализом и процјеном ситуације српско политичко и војно
руководство је дошло до спознаје о неопходности организовања војног
школства за школовање ратног старјешинског кадра Војске Р. Српске.
Школовање је требало обезбједити повећане потребе за
старјешинама официрима и подофицирима у ратним јединицама,
обезбједити континуитет попуне у даљем току рата јер су бројни рањени,
погинули или упућени на нове дужности. Један од битних циљева је да
се усавршавањем и курсирањем постојеће старјешине упознају са
новинама на ратиштима, да се припреме за рат у условима када
непријатељ кроз подршку НАТО има потпуну превласт у ваздуху.
Да би се остварили постављени циљеви у другој половини 1993.
године у Бања Луци је основан Школски центар ВРС, касније
преименова у Центар војних школа ВРС са првим командантом
генералом Славко Лисица. Школовање се изводило на локацији ранијег
Школског центра оклопно-механизованих јединица. Војни наставни
кадар попуњен је предратним наставницима и професорима у војним
школама а дио професора се ангажовао ослонцем на академску
друштвену заједницу и факултете. Тако је формирана, касније оцјењена
у грађанству као елитна, војна васпитно-образовна установа. Указала се
потреба да се дио старјешина школује у иностранству, углавном у
Републици Србији.
У појединим преломним борбеним ситуацијама Школски центар је
ангажован као борбена јединица. Такве задатке је веома успјешно
извршавао као што су то радили 1.000 каплара војске Србије у Првом
свјетском рату.
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ШКОЛОВАЊЕ РАТНОГ СТАРЈЕШИНСКОГ КАДРА ВРС
Оснивање Центра војних школа
Непомирљиве националне политике довеле су до оснивања
оружаних формација од стране сва три већинска народа. Почели су
оружани сукоби удружених муслиманских и храватских оружаних
састава са Србима. Касније је било ограничених сукоба муслимана и
Хрвата. Убрзано су стваране респектабилније оруажане снаге код
муслимана и Хрвата а потом је 12. маја. 1992. године основана Војска
Републике Српске устројена кроз 6 корпуса КоВ и Ваздухопловством и
противваздушном одбраном. Основу ВРС чиниле су јединице које су
прије рата постојале на овој територији, мада је формиран и један дио
нових јединица. Јединице су попуњаване тежишно старјешинама,
припадницима српског народа, из састава ЈНА или резервним
старјешинама истог народа који су завршили ШРО у ЈНА.
Прва ратна година указује да ће се морати осигурати континуирана
попуна старјешинама јер су бројни рањени и погинули а треба и
занављати старјешински кадар. Испољиле су се и слабости у
војностручној и командој обучености дијела старјешина из резервног
састава, посебно оних који су претходно завршили само средњу школу.
Видљив је недостатак официра на дужностима командира водова и
подофицира на дужностима командира одјељења и посада. Настављено
је школовање официра и подофицира у Војсци Југославије, али је њихов
прилив био спор због дужине трајања школовања и недовољног броја
полазника. Јединице су стално од Врховне команде тражиле попуну
недостајућег броја старјешинаа и нудиле своје добре борце да се упуте
на школовање.
Тачком 6. Одлуке Предсједништва Републике Српске о формирању,
организацији, формацији и командовању Војске Републике Српске бр
(01-58-92) и датим овлаштењима формиран је Школски центар Војске
Републике Српске у миру и рату. Регулисано је да се у ШЦВРС образује
официрски и подофицирски кадар за потребе ратне војске а у складу са
циљевима и задацима наставних планова и програма тако да се
подофицири образују за дужности командира одељења-вода а официри
за дужности командира вода-чете. Кандидати су бирани као најбољи
командири одељења или вода или посебно добри борци који су морали
имати најмање средњу стручну спрему, да су здрави и да их предлажу
команданти јединица. Први командант Школског центра генерал мајор
Славко Лисица је раније био наставник у Школском центру оклопномеханизованих јединица и познавао је наставнички састав из бивше ЈНА
па га је захтјевом преко ГШ ВРС обезбједио за даљи рад. ШЦ ВРС је
замишљен за школовање кадра родова и служби КоВ. Релативно брзо је
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створена инфраструктура и обезбјеђена борбена средства и наоружање
за квалитетно школовање старјешина родова и служби. Други командант
школског центра је био пуковник Рајко Балаћ који је крајем 1994 године
погинуо у борбеним дејствима на Грмечу и постхумно унапријеђен у чин
генерал-мајора а по њему је ЦВШ ВРС добио назив „Рајко Балаћ“. Дио
наставних садржаја изводили су професори факултета у Бања Луци.
ЦВШ је поред образовно васпитног рада био борбена јединица у
резерви Главног штаба ВРС. У свом формацијском саставу имао је
школе, јединицу за опслуживање и мјешовити батаљон двоструке
намјене као школска и борбена јединица. Током рата 21 припадник
ЦВШ ВРС је положио живот у одбрани и стварању Републике Српске, 3
се воде као нестала, а 4.11.1994. године у борбеним дејствима, гдје је
био са својим ЦВШ, погинуо је командант Рајко Балаћ.
ЦВШ „Рајко Балаћ“ је од стране Предсједника РС одликован
највећим одликовањем Орденом Немањића.
Школовање официрског кадра
Јединице ВРС су се попуниле официрима из редова српског народа,
углавном рођеним на подручју БиХ, који су се налазили у јединицама
ЈНА и ТО и резервним официрима са ратног распореда. Дио официра је
био на школовању у СРЈ па су по завршетку школовања распоређивани
на дужности командира вода или чете
Већ прве године ратовања уочен је велики недостатак официра на
дужностима командира вода и чете. Новооснованом ШЦ ВРС
постављени су захтјеви да конципира такве планове и програме који су
за годину дана требали обезбједити потребан ниво војно-стручних знања
и оспособљености да тако школовани официри могу да командују водом
у рату. Овакав задатак није био лак јер је дато мало времена за реализцију
тако захтјевних програма када се има у виду да редовно школовање у
војним академијама траје 4 године.
Интерним конкурсом прослеђеним ратним јединицама било је
регулисано да су услови за пријем на школовање (четверогодишња
средња школа завршена најмање добрим успјехом, одслужен војни рок,
да има војничко и ратно искуство те да је на дужности командира вода и
посебно да има препоруку команданта бригаде). Наставни план и
програм из 1995. године је поставио циљ да се по завршетку официрске
школе успјешном слушаоцу верификује виша стручна спрема.
Анализом структуре школовања и организације васпитно-образовног
рада, као и структуре наставних планова (заједнички дио смјерова
пјешадије, ОМЈ, артиљерије, инжињерије, АРЈ ПВО, везе и техничке
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службе) примјетна је сличност са наставним плановима и програмима у
Војсци Југославије као и у цивилним структурама. Ови програми указују
на озбиљаност у раду на школовање ратног официрског кадра. Ту су
укључени сви прерогативи савремене војне наставе на искуствима од
раније, искуствима из ЈНА и искуствима из ВЈ. Садржаји обучавања су:
Општеобразовни и општевојни предмети
Ови предмети из области опште и општевојне наобразбе и културе
изучавани су са око 37,55 % укупног фонда наставног времена. Ту су
друштвени предмети (политички систем и морал војске и страни језик),
математичко технички предмети (основи електротехнике, основи
електронике и основи информатике) и општевојни предмети (основи
руковођења и командовања и војни прописи, војна историја, војна
географија и топографија, балистика и настава гађања, физичко
васпитање, основи ракетног наоружања, основи веза и телекомуникација
и општа тактика) Полагањем испита слушаоци су оцјењивани и тако је
верификовано њихово знање.
Стручно специјалистички предмети
Изучавани су у оквиру родова, служби и за ове садржаје издвојено је
62,45% наставног времена.
Практичне вјежбе и увјежбавање су се изводиле на бојишту
укључивањем слушаоца у дејства јединица на фронту.
Школовање официра у ратном периоду вршено је за потребе Војске
Републике Српске и Српске Војске Републике Српске Крајине.
Укупно су од 1993. године школоване 4 класе сушаоца официрске
школе укупно њих 596 од чега пјешадија - 256, артиљерија - 131, ОМЈ 98, инжињерија - 54, АРЈ ПВО - 29, веза - 26, техничка служба – 2.
За потребе Српске Војске Крајине школовано је 78 слушаоца.
Може се закључити да је огроман допринос оспособити толики број
официра и обезбједити јединица толико командира водова.
Школовање подофицирског кадра
Школовање је трајало 6 мјесеци а по завршетку школовања
слушаоци су добијали почетни подофицирски чин, водник.
Постављеним циљем школовања предиђено је оспособљавање
слушалаца за дужности командира одјељења, командира вода и других
дужности тог нивоа у родовима: пјешадија, артиљерија, ОМЈ и
инжињерије. Наставни планови и програми су тако конципирани да се
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слушаоци оспособе за успјешно извођење обуке и командовање и
борбену употребу одељења, вода или посаде. Требали су бити обучени у
руковању, тактичкој и ватреној употреби наоружања у одјељењу.
Васпитавани су на традицији српског подофицира. Школовање се
спроводило кроз заједничку и стручно-специјалистичку наставу.
У Подофирској школи школовано је 550 подофицира КоВ и 53
подофицира техничке службе.
За потребе Војске Српске Крајине школовано је 147 подофицира.
Овим школовањем ВРС и Српска Војска Крајине добили су озбиљну
помоћ и унаприједили квалитет извођења борбених дејстава.
Усавршавање ( курсирање) ратног старјешинског кадра у ЦВШ
Војске Републике Српске
Први курсеви изведени су током рата1994. године и то је постала
значајна пракса у раду ЦВШ ВРС јер су постојале реалне потребе за
овакав облик рада. Курсирани су командири водова и одељења, курс
командира чета, курс команданата батаљона - дивизиона, курс
помоћника команданта за обавјештајне и безбједносне послове,
извиђачки курс, На овим курсевима информисани су припадници
борбених једница о новинама на фронту, оспособљавани су за нове
борбене поступке и процедуре. Посебно је дат акцент на руковођење и
командовање. У раду на курсевима ангажовани су војни и цивилни
стручњаци из других јединица, са факултета и из институција власти.
ЗАКЉУЧАК
Разбијен систем општенародне одбране на цијелој територији
Југославије омогућио је релативно лако организовање и попуну ратних
јединица старјешинским кадром. Овај закључак нас упозорава да би
данаас када РС нема развијен одбрамбени систем у миру формирање
ратних јединица било веома тешко или онемогућено. Исто тако,
искуство је да мултиетничке снаге нису у стању да заштите национални
српски корпус, па је у том ослонац на сопствене снаге једини излаз у
случају рата, а он не може бити ефикасан без мирнодопских планских
напора друштва било да се ради о људским, материјалним или
територијалним ресурсима. Тек је школовањем у ЦВШ ВРС дошло до
озбиљније попуне ратног старјешинског састава. Школовање ван земље
је доприносило попуни и није начин на који се могу попунити ратне
оружане снаге Републике Српске уколико буде потребе за њиховим
формирањем. Битно је што се данас поново ратнохушкашки наступа и
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припрема се посебно муслимански фактор за рат, а више од тог је битно
што ми то не радимо. ЦВШ ВРС је дао пун допринос успјеху одбране
српског народа јер је војника триста али без старјешине није ништа.
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Радован Радојичић, пуковник; Миодраг Новокмет, пуковник
Апстракт: Схватање улоге старјешинског кадра из реда српског народа на очувању
интереса нашег народа и Републике Српске у Оружаним снагама БиХ, у складу са
Законом о одбрани БиХ и Законом о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине
са тежиштем на непрекидном указивању на виталне интересе Срба и Републике Српске,
посебно када се припремају законски и подзаконски акти који регулишу одбрану.
Кључне ријечи: старјешина, српска компонента, Оружане снаге БиХ, Закон о ОС
Босне и Херцеговине

УВОД
Крај Војске Републике Српске започео је 29.11.2003. године када је
Парламентарна скупштина БиХ на сједницама оба дома 29.11. и 01.12.
2003. године усвојила Закон о одбрани БиХ („Сл гласник БиХ“ број
43/2003), а са којим је регулисан јединствен одбрамбени систем БиХ,
успостављен и дефинисан ланац командовања, утврђена права,
дужности и поступци институција БиХ, ентитетских органа и Оружаних
снага БиХ (у закону се први пут спомињу) за одбрану суверенитета и
територијалног интегритета, политичке независности и међународног
субјективитета БиХ, као и пружање помоћи цивилним властима.
Војска Републике Српске која је створила и одбранила Републику
Српску постоји оваква каква познајемо јер је званично укинута 1. јануара
2006. године и то од стране политичара Републике Српске и то без
референдума, а који је морао бити организован, за тако важно питање.
Укидање Војске Републике Српске је извршено под великим
међународним притиском западних сила у циљу сламања војне силе
Републике Српске, једине им препреке, а све ради тога да би западне
силе на челу са НАТО-ом имале фактичку контролу над овим простором
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и да би могле несметано да врше своје геополитичко-офанзивне задатке
како у Републици Српској тако и на Балкану.
Послије уступања града Брчко и његове територије од стране
Републике Српске и њених политичара државној заједници, те
прекомпоновање Брчког у „дистрикт“, који је сада засебна „федерална“
јединица у државној заједници Републике Српске и Федерације БиХ,
укидање Војске Републике Српске је био снажан ударац на њен
суверенитет, а пред којим су устукнули Предсједник Републике Српске,
Народна скупштина и Влада Републике Српске.
Анекс 1А Споразума о војним аспектима мировног рјешења
Дејтонског мировног споразума познје Армију Републике Босне и
Херцеговине, снаге Хрватског вијећа обране и Војску Републике Српске.
На основу овога, изводи се закључак да Оружаних снага БиХ нема, а
Анекс предвиђа само формирање Заједничке војне комисије са тачно
прецизираним задацима и овлаштењима.
ФОРМИРАЊЕ ОРУЖАНИХ СНАГА БиХ
Иако по Дејтонском мировном споразуму није било предвиђено да
се укине Војска Републике Српске, српски политичари су устукнули
пред Западом, нису имали храбрости али ни воље да им се супроставе, и
предали су Војску Републике Српске без сагласности народа под
заједничку команду, те на тај начин укинули важан гарант очувања и
одбране Републике Српске. Ово је вјероватно и једини овакав случај у
свијету. Данас Република Српска има своју полицију, али за разлику од
тадашње војске, њена моћ је мања и има посебне специфичности.
Цјелокупно наоружање Војске Републике Српске предато је под
заједничку контролу заједничке војске и НАТО-а, а потом највећи дио
уништен је под окриљем „вишка наоружања“, а такође добар дио је дат
западним фирмама у бесцијење, да би се оружје Војске Републике
Српске продало на трећим тржиштима (нпр. у Грузију и арапским
терористима) по циjенама јефтинијим и до 1.000 пута. Такозвани „вишак
наоружања“ који је уништаван или тзв. „неперспективна имовина“ како
су је назвали, имала је за циљ онеспособљавање било каквог војног
супротсављања Републике Српске.
Инфраструктура (зграде, полигони, касарне) која вриједи веома
много, односно 22 локације у Републици Српској, а о којој се и данас
води политичка полемика, такође треба да се пренесе у власништво БиХ,
а што је и захтјев НАТО-а. Када се то уради, Република Српска и Босна
и Херцеговина су спремне за улазак у НАТО. Велики дио српских
представника у заједничким институцијама је сагласан са тим и ради све
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да би се остварио тај циљ, а континуирано се врши пропаганда и
омекшавања негативног става српског становништва према НАТО.
Да би се Војска укинула и одбрана Републике Српске препустила
Сарајеву, Влада Републике Српске је покренула иницијативу за измјену
Устава Републике Српске у складу са закључцима Народне скупштине,
закључцима Владе и у вези с Одлуком Народне скупштине, а којима је
дата сагласност за пренос надлежности у области одбране с Републике
Српске на Сарајево.
Посланици у Парламенту Републике Српске усвојили су Уставни
закон за примјену амандмана на Устав Републике Српске којим се
надлежности у подручју одбране Републике Српске преносе на
заједничке институције у Сарајеву, чиме је од 1. јануара 2006. године
престао да буде на снази Закон о војсци Републике Српске, а тиме
Министарство одбране и Војска Републике Српске трајно укида, а
наоружање и технику у највећем дијелу уништили или продали под
сумњивим околностима трећим земљама или су их западне земаље
продавале земљама у сукобу и „опозицијама“ зарад „демократије“.
Наводни разлог за усвајање Уставног закона је била „одбрамбена
реформа,“ у склопу које је угашена Војска Републике Српске и
формирано заједничко Министарство обране и Оружаним снагама Босне
и Херцеговине са сједиштем у Сарајеву.
ЗАКОН О ОДБРАНИ И ЗАКОН О СЛУЖБИ У ОС БиХ
У складу са Законом о одбрани Босне и Херцеговине, Оружане снаге
БиХ су професионална, јединствена војна сила коју организује и
контролише Босна и Херцеговина. Оружане снаге, као институцију БиХ,
чине припадници из реда сва три конститутивна народа и реда осталих,
у складу са Уставом и законима БиХ. Босна и Херцеговина организује,
развија и одржава војни капацитет и спремност Оружаних снага ради
обезбјеђења суверенитета, територијалне цјеловитости, политичке
независности и међународног субјективитета БиХ, ради унапређења
циљева спољње политике БиХ, испуњења међународних обавеза БиХ,
као и заштите држављана БиХ.
Мисија Оружаних снага БиХ је обезбјеђење суверенитета,
територијалне цјеловитости, политичке независности и међународног
субјективитета БиХ, унапређења циљева спољње политике БиХ,
испуњења међународних обавеза БиХ и заштитa држављана БиХ.
Задаци ОС БиХ су: учешће у операцијама колективне безбједности,
у операцијама за подршку миру и самоодбрани, укључујући и борбу
против тероризма, пружање војне одбране БиХ и њеним држављанима у
491

Р. Радојичић. М. Новокмет: УЛОГА СТАР. ИЗ СРПС. НАРОДА У ОС БИХ

случају напада, помоћ цивилним органима у реаговању на природне и
друге катастрофе и несреће, противминско дјеловање у БиХ, испуњење
међународних обавеза БиХ.
Професионална лица су: генерали, официри, подофицири, војници.
Припадници резервног састава су резервни генерали, резервни
официри, резервни подофицири, резервни војници.
Видови ОС БиХ су: Копнена војска, Ваздухопловство и
противваздушна одбрана.
Родови ОС БиХ су: Пјешадија, Артиљерија, Артиљеријско-ракетне
јединице противваздушне одбране, Оклопно-механизоване јединице,
Авијација, Инжињерија, Веза, Атомско биолошко хемијска одбрана,
Електронско извиђање и противелектронска одбрана, Ваздушно
осматрање и јављање и Војнообавјештајни род.
Пукови у ОС БиХ: Члан 6. Закона о служби у ОС БиХ прописује: 1)
Пјешадијски пукови баштине идентитет и војно наслеђе јединица и
конститутивних народа (Бошњака, Хрвата и Срба) из којих потичу:
Армије Републике Босне и Херцеговине (АРБиХ), Хрватског вијећа
обране (ХВО) и Војске Републике Српске (ВРС).
(2) Пукови и команде пукова (немају одређена оперативна ни
административна овлаштења.
(3) Сваки пук има малу, неоперативну команду пука и персонал. На
челу команде пука је официр Оружаних снага испод чина ОФ-5. Број
додатног персонала у команди пука неће бити већи од десет за сваки пук.
Према ставовима команданти и персонал пукова су под командом
команданта најближе бригаде.
(4) Људство у командама пукова су припадници Оружаних снага и
распоређени су у команде пукова у складу са системом управљања.
(5) Командама пукова административну подршку пружају команде
најближих бригада
(6) Заступљеност пукова у парадама, свечаностима и посебним
догађајима одобрава се кроз ланац командовања у складу с Правилником
о свечаностима.
(7) Команде пукова могу:
а) управљати музејом пука,
б) контролисати финансијски фонд пука који се ствара из дијела
новчаних средстава из буџета за одбрану, суфинансирања из донација,
добровољне чланарине припадника и непрофитне активности, а што
посебним прописом регулише министар одбране. Финансијски фонд
пука служи за финансирање активности из члана 6. став (7) овог закона,
ц) припремати, истраживати и његовати историју пука,
д) објављивати билтене пука,
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е) чувати културно-историјско наслијеђе пука,
ф) давати упутства о одржавању посебних свечаности,
г) давати упутства о обичајима, одјећи и понашању пука,
х) водити официрске, подофицирске и војничке клубове.
(8) Пукови могу у свом саставу имати активног, резервног или
пензионисаног официра који служи као пуковник пука. Пуковник пука
је почасни положај и нема оперативна ни административна овлаштења.
(9) Министар одбране доноси прописе који додатно дефинишу
организацију и одговорности пукова, укључујуи именовање пуковника
пукова и другог персонала у командама пукова.
(10) Министар одбране именује пуковнике пукова, на приједлог
команданта пука.
Ланац командовања и контроле Оружаним снагама БиХ:
Предсједништво БиХ има врховну команду и контролу над
Оружаним снагама БиХ.
Парламентарна скупштина
БиХ
има
демократску и
парламентарну контролу над ОС БиХ.
Министарство одбране БиХ је управна организација задужена за
цјелокупну стратегију и политику одбране.
Заједнички штаб ОС БиХ је задужен да преточи политику МО у
детаљне планове и одговоран је за планирање, организовање и
провођење директива и наредби министра одбране
Оперативна команда ОС БиХ има команду над свим бригадама и
мобилним јединицама и има примарну одговорност за реализацију
планова који се односе на операције и колективну теренску обуку.
Команда за подршку ОС БиХ директно управља персоналом,
логистиком и обуком.

АФИРМИСАТИ УЛОГУ СТАРЈЕШИНА ИЗ РЕДА СРПСКОГ
НАРОДА У ОРУЖАНИМ СНАГАМА БиХ НА ОЧУВАЊУ
ИНТЕРЕСА НАРОДА И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Активни припадници Оружаних снага БиХ: официри и
подофицири из реда српског народа, морају се понашати као
слободни стрелци, препуштени сами себи, посебно када је у питању
заузимање ставова приликом активности које се предузимају у учешћу
на изради и самом раду на изради законских и подзаконских аката на
нивоу министарства одбране и ОС БиХ, а посебно када те акте треба
примијенити у јединицама ОС БиХ. Интерес српског народа и саме
Републике Српске брањен је у оном степену колико су старјешине из
реда српског народа имале патриотског осјећаја, личног и
професионалног образовања, а не често и личне храбрости да заступају
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и аргументовано бране такве интересе. Далеко би лакше било радити да
је кроз ланац командовања почев од српског члана Предсједништва БиХ,
министра или замјеника министра одбране и српских генерала у ОС БиХ,
вођено више рачуна о заштити интереса српског народа и саме
Републике Српске, а што је све у складу са Законом о одбрани и Законом
о служби у ОС БиХ.
У многим радним групама на којима су се израђивали приједлози за
измјене и допуне Закона о служби у ОС БиХ и израђивали нови
правилници или мијењали постојећи и никада нема некога другог из реда
српског народа од најодговорнијих официра (генерали) или руководећих
радника министарства одбране (замјеник министра одбране или
помоћника министра одбране) да каже који је минимум испод кога се не
може и не смијемо ићи у раду на изради тих прописа. Било је доста
прописа кроз које се таква заштита морала тражити, а не често и
вербално бранити пред далеко боље припремљеним и са јасно заузетим
ставовима друга два народа. Тако је рад на изради Правилника о
пуковима који је трајао годинама и само захваљујући бригадиру Рајку
Кнежевићу кроз тај правилник нису прошле многе ствари и коначна
рјешења, које је посебно једна компонента протежирала. Међународни
представници су врло често критикивали и нису дозвољавали да таква
рјешења уграђују у правилнике, чиме су подржали српске приједлоге.
У раду има доста аргумената са којима се тражи чврсто опредјељење
на патриотским позицијама, а основа је била да Закон о одбрани и Закон
о служби садрже рјешења која су била плод у то вријеме изражене
политичке воље која је пренесена и уграђена у законска рјешења. Пред
таквим аргументима су често падали и приједлози за измјене и допуне
законских и подзаконских аката или израде нових подзаконских аката.
Ни последњих година није се ништа битно промијенило о питању
заштите интереса нашег народа и саме Републике Српске.
Добра је што члан 21. Став 2. Тачка 2 Статута Организације
старјешина ВРС омогућава да старјешине српске компоненте Оружаних
снаге БиХ могу бити. Улогу Организације треба далеко више пропагирати, посебно код ове категорије старјешина, наравно имајући у виду
и не кршећи Устав БиХ и правне прописе (законе и подзаконске акте)
који регулишу питање одбране и безбједности на нивоу Босне и
Херцеговине, уз пуно поштовање и уважавање друга два народа.
У будућим активностима Организације старјешина ВРС треба
истицати њену самосталност, страначку неутралност, да је непрофитна
и јединствена невладина организација свих њених чланова, која заступа
интересе старјешина Војске Републике Српске, других старјешина и
цјелокупне борачке популације проистекле из одбрамбено-отаџбинског
рата, чије је организовање, програмски циљеви и дјеловање засновано на
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добровољној основи и на демократским принципима, а у складу са
Уставом и законима Републике Српске и да је основана у сврху заштите
свих позитивних резултата и достигнућа одбрамбено-отаџбинског рата,
те части и угледа ВРС и њених старјешина и војника.
ЗАКЉУЧАК
Старјешинама из реда српског народа на служби у Оружаним
снагаме Босне и Херцеговине треба потенцирати сљедеће тачке из члана
16. Статута ОСТА ВРС:
1. Његовање патриотизма, родољубља и слободарских традиција
српског народа и Војске Републике Српске, са тежиштем на очувању
лика и части српског старјешине и војника.
2. Унапрјеђење безбједносног система Републике Српске и активно
учешће у давању адекватног одговора на очување мира и учешће у
изради стратегија и доктрина безбједносних припрема за безбједносне
пријетње и изазове.
3. Пружање подршке институцијама Републике Српске и свим
другим друштвеним снагама у заштити дејтонске позиције Републике
Српске и супротсављању свим облицима њеног угрожавања.
4. Очување јединства српског народа и Републике Српске уз
истовремено стварање услова за бољитак свих грађана Републике
Српске на принципима савремених демократских достигнућа и
принципима установљеним Повељом Организације Уједињених нација,
кроз активно дјеловање у организацији и окружењу и успостављање
сарадње са другим друштвеним снагама.
5. Иницирање обиљежавање значајних историјских датума српског
народа и догађаја из протеклог одбрамбено-отаџбинског рата, којима је
остварена слободарска идеја и очувана Република Српска, а активним
учешћем у манифестацијама васпитно-образовних установа доприносити јачању патриотизма и слободарских традиција.
6. Спречавање било каквих подјела старјешина и борачке популације
ВРС према политичкој припадности, првенствено ради очувања
јединства Републике Српске, као највеће тековине протеклог
одбрамбено-отаџбинског рата, кроз проактивно дјеловање и промоцију
заједничких вриједности.
7. Заштита лика и дјела, права и интереса старјешина, припадника
породица погинулих, несталих и умрлих старјешина ВРС и свих
припадника ВРС.
Поштујући ове циљеве сви чланови Организације старјешина ВРС, а
посебно старјешине које се налазе на служби у ОС БиХ ће имати
орјентир, али и моралну обавезу да у свом свакодневном раду и
понашању воде рачуна о заштити интереса српског народа и саме
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Републике Српске, наравно уз поштивање Устава БиХ и правних
прописа (закона и подзаконских аката) који регулишу питање одбране и
безбједности на нивоу Босне и Херцеговине, уз пуно поштовање и
уважавање друга два онститутивна народа.
Организације старјешина ВРС може остварити снажно остварити
утицај на рад старјешина које се налазе на служби у ОС БиХ, да им
помогне као орјентир у свакодневном раду, а који су колико сутра
подмладак ове Организације. Важно је да се остане независан од
страначких застрашћености које су актуелне сваке двије године, а и да
се помогне свим старјешинама из реда српског народа који су на служби
у ОС БиХ у схватању њихове улоге као официра и подофицира у заштити
и очувању интереса српског народа и Републике Српске, уз пуно
поштивање Дејтонског мировног споразума, Устава БиХ и Републике
Српске, закона и других правних прописа на нивоу БиХ.
Интерес српског народа и саме Републике Српске мора бити
снажније преко старјешине из реда српског народа који имају снажна
патриотског осјећаја, лично и професионално образовања како би се
одговорно ухватили у коштац са обавезама. Догађаји потврђују да је
поред тога неопходна лична храброст старјешина да се у сучељавању са
представиницаима других народа аргументовано бране национбалне
интересе. Мора се обезбједити лакше комуницирање и заузимање
ставова преко ланаца командовања почев од српског члана
Предсједништва БиХ, министра или замјеника министра одбране из реда
српског народа који ће заступати и интересе Републике Српске те
српских генерала у ОС БиХ, водећи више рачуна о заштити интереса
српског народа и саме Републике Српске, а што је све у складу са
позитивним рјешењима Закона о одбрани и Закона о служби у Оружаним
снагама БиХ.
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ГЕОПОЛИТИЧКО ОКРУЖЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ И ОБЛИЦИ ЊЕГОВОГ УГРОЖАВАЊА
Проф. др Станко Нишић, пуковник1
Апстракт: Народи у БиХ су и у прошлости били оковани у „историјске
границе“ силом, прво отоманском, потом аустроугарском и германском. Зато они

данас осећају насиље кад их терају у БиХ оквире, јер им је (нарочито Србима) било
превише пашалука, франковлука и бошњалука. Босна никада није била јединствена
културна целина, што се види по разликама и у народној традицији, односно бића нације.
Рат у БиХ послужио је као оправдање и средство за нову улогу НАТО у Европи и свету.
Тако је он брзо прерастао из одбрамбеног пакта у „Савез за одбрану интереса“, који су,
по свему судећи, углавном амерички.
Данас је веома деликатна геополитичка позиција Републике Српске. Са свих страна,
осим источне, окружена је чиниоцима који јој не желе дуг живот. Те околности налажу
захтеве и политичком руководству и народу Републике Српске да буду сложни и
истрајни у одбрани тековина отаџбинског рата. Успешност остваривања тог циља
пропорционална је успешности у изградњи земље и усвајању европских стандарда у
владавини права, развоја, културног напретка, искорењивању корупције и непотизма, као
и решавању спорних граничних питања са суседима. У сфери одбране мора да следи
политичке ставове Републике Србије о војној неутралности и да не заостаје у
модернизацији и обуци својих снага безбедности, макар оне биле и милицијског –
полицијског типа.
Кључне речи: геополитика, Република Српска, политичко-безбједносна ситуација

УВОД
Геополитичко виђење неког простора подразумева сагледавање
латентног и стварног надметања између држава у региону. Дефиниција
савремене геополитике је проширена. Једна од њих гласи: „Геополитика
проучава однос између физичког простора и међународне политике;
развија моделе за просторну поделу света на кооперативне и
компетитивне делове због историјских, економских и политичких
разлога, и анализира како учесници интерпретирају политичке,
1
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економске и војне последице ове поделе“2. Ако се анализира еволуција
значења појма геополитике, може се запазити да се њена суштина није
изменила, али се променила стратегија остваривања геополитичких
интереса. Док је још између два рата пропагирана „разборита подела“
животног простора света, дотле смо у савремено доба стигли до претњи,
застрашивања, санкционисања па и „превентивних интервенција“
делитеља геопростора. Најновији случајеви агресије НАТО на СРЈ и
англо-америчке окупације Ирака, те сценарији арапског и украјинског
„пролећа“ у циљу реализовања геополитичких интереса, почетак су
новог геополитичког понашања моћнх.
Нестанком биполарне равнотеже актуализује се надметање за
регионалну доминацију и на Балкану, у југоисточној Азији, средњој
Азији и другде. Повећање међузависности и успостава демократских
режима су фактори који „омекшавају“ геополитичко понашање сила.
Такође, приметно је померање надметања између држава ка
конкуренцији између економских групација које би временом могле да
прерасту у политичке алијансе. У том смислу и проширење НАТО и
Европске уније усмерени су на проширење зоне доминације и укупне
моћи евроатлантске геополитичке алијансе.
Садашње геополитичко стање се може описати као „свет једне
суперсиле“, или свет хегемоније глобалне силе. Американизам се
приказује као транснационални покрет. Највећи интерес водеће силе
света је заштита режима слободне трговине. За потребе глобалне
слободне трговине САД су спремне да употребе своју економску и војну
моћ. Посебно су од интереса региони богати нафтом и другим
стратешким сировинама и комуникације за њихову експлоатацију.
Наравно да је крајњи домет тих интереса и сибирско богатство.
У наредном периоду, који је већ започео транзицијом претходног
безбедносног система у свету, који се карактерисао хегемонијом САД у
геополитичком поретку, према прогнозама источних аналитичара, на
прагу смо стварања новог светског поретка који наговештава
мултиполарну геополитичку равнотежу. Русија се поступно враћа себи
и својој православној баштини (како је то саветовао и Достојевски), а
тиме и у међународну политику (након кратког изгона из те сфере у
време јељциновске ере деведесетих година прошлог века). Други правац
је сарадња са Кином и градња евроазијске геополитичке силе и
перспективе која би држала равнотежу са САД. У Азији је Кина већ
преузела примат над Јапаном и избила на друго место у свету (иза САД)
по друштвеном производу. Предвиђа се да ће Кина бити економска,
технолошка а тиме и политичка и војна суперсила до 2029. и да ће
потиснути Сједињених амњричких државаа места водећег у светској
привреди и укупној моћи.
2

498

Др Туоми Осмо, Нова геополитика, Београд 2000. стр. 34.

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСК

Постоје два тренда у безбедносној политици Европе: а) атлантски и
б) паневропски (континентални). Званично, настоји се уравнотежењу ова
два концепта у оквиру евроатлантске интеграције. Јачањем
евроатлантске геополитике главна линија поделе света помера се на
подручје евроазијског континента. Исламске земље би могле да
профитирају окрећући се страни која више нуди. Међутим, враћање
националној политици и неких земаља ЕУ, може да уследи због
удаљености центра одлучивања и подручја којим се не може управљати.
(Уосталом све светеке империје су се распадале у зениту ширења).
Управљање великом империјом је тешко и из разлога што „заједнички
интереси“ потискују интересе појединих народа или субрегиона.
САВРЕМЕНО ГЕОПОЛИТИЧКО ОКРУЖЕЊЕ
И СУДБИНА БАЛКАНА
Британски амбасадор Ајвор Робертсон је поводом дезинтеграције
Југославије 1991. године, изјавио да би то назвао јагмом за Балкан, у
борби за утицаје и могућности за трговину. Тако је давно формирани
геополитички чвор Балкана и данас актуелан, само су се актери
променили. У 19. веку за утицај на Балкану бориле су се Турска, Русија,
Аустрија, затим Аустроугарска, Немачка, Енглеска, Француска, Италија,
а данас су главни претедети на Балкан САД, ЕУ (Немачка) и Турска.
Наравно, нису занемарљиви интереси Русије, Италије, па и Француске и
В. Британије.
Нажалост, на Балкану никада до сада није организован јединствен
геополитички простор, нити је одњегована јединствена балканска идеја,
попут оних у Немачкој и Италији половином деветнаестог века.
Супротно томе Балкан је дељен, прекомпонован, дезинтегрисан и
реинтегрисан према интересима ванбалканских сила. То се, као што се
види, чини и данас. Зато Балкан, као и Блиски исток (јер они су кроз целу
историју функционисали као спојени судови), ни данас није без
неуралгичних тачака за чије решавање су директно заинтересоване САД
и ЕУ, али и Русија и Турска. Још није решен статус Босне и
Херцеговине, Космета, Кипра, а постоје спорови између Македоније и
Грчке, Албаније и Грчке, Турске и Грчке око Кипра, као и Израела и
Палестине, Турске и Курда, као и Ирака и Курда.
Русија је, такође, увек тежила да има слободан излаз на топла мора
према индијском подконтиненту и на Средоземље. Међутим, током
Првог светског рата Русија је била заокупљена унутрашњим процесима
тако да су њени спољни интереси тада били потиснути. Током и након
Другог светског рата СССР је поново јачао и испољавао своје интересе
на Балкану који су исказани и у Јалтском споразуму. Након краха руске
економије током хладног рата, она је данас поново у јеку економске и
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војне експанзије. Отуда је Русија и данас веома заинтересована за
стварање повољних услова за њен излазак на Средоземље. У новим
околностима када је и Црна Гора ушла у НАТО, пут Русије ка
Средоземљу преко Србије и Црне Горе је отежан. Отуда се она
оријентише на јачање својих енергетских канала преко Турске, Грчке и
других земаља на Балкану, јер ће регион као и цела Европа све више
зависти од руских енергената. Осим тога, Русија је повратком Крима у
свој састав добила најзначајнију контролну тачку на Црном мору, а тиме
и осигурала пролаз према Средоземном мору.
Балкански простор се прекомпонује тако да се створи унутрашњи
баланс снага како би цео Балкан, заједно са тзв. Западним Балканом,
послужио глобалној сили као сигурна основица за даљи поход на Исток.
До сада је већ уређен баланс војних снага у „троуглу“ између Србије,
БиХ и Хрватске. Намера је западног реинтегратора да се на Балкану
формира равнотежни „четвороугао“, тј. да се у Западни Балкан укључи
и Албанија тако да Албанци чине један угао равнотеже. Међутим,
Албанија ово користи за реафирмацију својих великоалбанских
аспирација, што још више усложава безбедност балканских земаља.
Према сазнањима о превентивној подели утицајних сфера на Балкану
која потиче из 80-тих година прошлог века, када је и планирано
рaшчлањавање Југославије, могло се запазити да САД претендују на
доминацију у целом појасу дуж јадранске обале, укључујући Далмацију
и зону БиХ јужно од Сарајева, затим Црну Гору, Космет, јужни део
централне Србије,
Македонију
и
Албанију. Немачкој
је остављен утицај у
Хрватској (изузев
већ
назначеног
приморског појаса),
у северном делу
БиХ и Војводини уз
посредовање
Мађарске.
Словенија
је
подељена
између
Италије и Аустрије. Централни део Србије је и тада остао недефинисан.
Геостратешки циљеви САД на Балкану су у функцији интереса
њихових корпорација на просторима Азије. Тај регион заједно са
Украјином, постаје њихова копнена основица са које се, из својих војних
база, приближавају центарлном азијском простору и Русији. Балкан је
идеалан носач авиона и ракета чија употреба према будућим циљевима
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на простору Азије омогућава њихов ефикасан домет. Тиме се драстично
смањују финансијски издаци и време које су САД трошиле на
коришћење пловних носача. Зато данас могу комотно да пребазирају
своје поморске снаге на Далеки исток, где им је Кина главна
преокупација и интерес.
НАТО У БиХ У СЛУЖБИ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА НА БАЛКАНУ
Историјске чињенице говоре да су у стварању историје Балкана
пресудну улогу имале управо ванбалканске силе, почев од Рима па преко
Отоманске империје до Аустроугарске, Немачке и данас земаља НАТО
савеза. Све су оне имале своје геополитичке интересе на овом простору,
само су се смењивали актери доминације. Такође, и сви ратови који су
вођени на Балкану ради овладавања тим простором, започињани су,
трајали и завршавани сходно интересима тих страних моћника. Мир који
је следио после тих ратова такође је најчешће наметан балканским
народима, због чега није никад био дуготрајан. Отуда је сасвим сигурно
да ни мир који је у Дејтону 1995. године наметнут БиХ неће имати дуг
век. Позната је и Черчилова мисао да „Простор Балкана садржи више
историје него што може да савлада“. То је сасвим тачна констатација
само што она треба да се разјасни, будући да је и данас актуелна и што
се директно тиче и БиХ и других земаља посебно западног Балкана. Било
би посве наивно веровати да су сви балкански државници током целе
историје Балкана били толико кратковиди да стварају историју коју не
могу да савладају. Очито је да су томе кумовали и други изван Балкана.
НАТО се намеђе као кишобран и за безбедност у југоисточној
Европи. То је управо један од главних послова које је Атланска алијанса
себи обезбедила после завршетка хладног рата. Он треба да буде та
војнополитичка институција која ће осигурати стабилност и
геополитичку равнотежу на споју Европе и Блиског истока. Испоставља
се да се граница простирања НАТО све више приближава средњој Азији.
На тај начин се поступно реализује замисао о ангажовању САД и НАТО
у 21. веку. Наиме, Збигњев Бжежински је у својој књизи „Велика
шаховска табла“ јасно описао поход Запада на Исток где каже: „Умешно
играјући на карту етничких и верских конфликата, на просторима тзв.
етничког коктела, тј. у државама са етнички мешовитим становништвом,
САД
изазивају
и
управљају
кризама
и
конфликтима
инструментализујући их за своје стратешке циљеве. У том смислу,
њихов је геостратешки циљ да Европу држе у шах позицији, и да Русију
и Евроазију освајају у 21. веку. У том контексту геостратешких игри и
Балкан представља својеврсни праг и врата за даљи продор НАТО снага
на Исток...“
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НАТО је од свог оснивања служио као средство политике западних
држава и у првом реду САД. Заправо након завршетка Другог светског
рата САД су преузеле контролу над даљом судбином Немачке којој је
одређен вазалски положај који она, уз све покушаје, до данас не успева
да избегне или превазиђе. Пропада јој и идеја да преко ЕУ ојача своју
политичку позицију у односу на САД. Наиме, сведоци смо да САД веома
успешно подривају јединство и кохезиону снагу ЕУ и не дозвољавају јој
да се отргне испод америчког безбедносног кишобрана. Напротив, све
мере које САД предузимају усмерене су на слабљење немачке Европе и
у безбедносном и економском погледу.
Преко НАТО, на чијем су командном мосту, САД све више јачају
своје присуство и у Европи, постајући тако и најважнији члан ЕУ. Зато
им много не штети ни излазак Енглеске, као америчког дурбина, која је
изнутра надгледала куда смера немачка Европа. Своје пипке америчка
политика управо највише протеже преко присуства НАТО контроле у
Европи, преко које их све дубље пружа и на азијски континент. У том
смислу не напушта ни контролне тачке на Балкану, међу којима им је
веома важно присуство у БиХ и на Косову. И најновије планирано
ангажовање делова америчке авијације на војној вежби јединица војске
БиХ на Мањачи (иако та војска не поседује авијацију), говори о томе ко
би подржао БиХ у неком регионалном сукобу. А зна се и ко би могао
бити противник остваривању циљева унитарне БиХ у региону. Али није
то више Аустроугарска БиХ која је мобилисала војноспособне Србе у
походу на Србију!
Очито је да се САД понашају свугде у Европи, па и на Балкану, као
домаћини (иако се на њему појављују први пут. После потписивања
Дејтонског споразума, у Босну је пребачена читава десета група „зелених
беретки“ (специјализована за дејства на тлу Европе и Балкана), у којој је
било и југословенских емиграната, добрих познавалаца језика, терена и
традиција. Њихов је задатак првенствено да обучавају војску
„пријатељске земље“ (слично ономе што је радила организација МПРИ
(Military Professional Reconurees Inkorporated) у Хрватској у припреми
„Олује“). Падом РСК тим МПРИ се из Загреба преместио у Сарајево.
Тим поводом Клинтон је рекао: „Они су одлично урадили посао за
Хрвате, нема сумње да неће и за Босну“. Уговор између МХФ и фирме
МПРИ у оквиру програма „Опреми и обучи“, потписали су 16. јула 1996.
године, Алија Изетбеговић, Крешимир Зубак и Џејмс Пердју,
представник владе САД за војну сарадњу на Балкану. У финансирању
тог програма учествују САД и најбогатије исламске земље. Овај план је
одобрио лично председник Клинтон испуљавајући обећање дато
босанским муслиманима уочи потписивања Дејтонског споразума.
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ПОЗИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И УСЛОВИ ЊЕНОГ ОПСТАНКА
Сада се убрзано ради да се ентитети у БиХ, који су прихваћени у
Дејтону, али очигледно не по жељи муслиманске стране и њихових
заштитника међу светским моћницима, што више стопе у унитарну БиХ.
А каква би то држава у догледно време била није тешко закључити.
Након свих оптужби да је српска страна била агресор у тамошњем
грађанском рату, и даље се пренебрегава чињеница да је српски народ
имао за циљ само да остане свој на својој земљи кад већ није могла да се
одржи Југославија као заједничка држава. На крају Срби су прихватили
и Дејтонски устав који им је дао свега 49% територије иако је њихово
власништво над земљом у БиХ до !991. године премашивало 63% по
катастарској статистици. Зар то није довољан доказ да нису имали
освајачке намере какве су им приписане и какве им се у хашким
оптужницама на одређен начин спочитавају?
Супротно томе, муслиманска (сада бошњачка) страна, која је код
светских мировњака словила за жртву српске агресије, и даље тражи да
се цела БиХ практично додели њима, захтевајући промену Дејтонског
устава. Зар то не говори о унитарним стратегијским циљевима МХФ у
БиХ?. Елиминисањем ентитета РС веома брзо би се тамо реализовали
циљеви исламизације БиХ по моделу исламске декларације Алије
Изетбеговића, а мањинско хрватско становништво у Федерацији било би
лако прегласано. Отуда је борба за очување и јачање Републике Српске
једини гарант очувања Дејтонске творевине БиХ која је „састављена“ из
два равноправна ентитета (а то значи да је основана као конфедерална
творевина) и уједно препрека за стварање чврстог ослонца за бржи
продор исламске идеологије у Европу. Зато Република Српска мора да
успоставља чврсте везе са оним државама које је уважавају као партнера
за градњу стабилног мира на Балкану. Најсигурнији ослонац за то
Република Српска има у Србији која је и гарант Дејтонског споразума.
Србија заузима централну позицију на Балкану тако да се ни једно
балканско питање не може решити без њеног активног учешћа. И данас
је она на размеђу интереса САД, ЕУ и Русије. Падом Берлинског зида
постала је истакнута мета Запада, будући да није чланица НАТО чији је
приоритет ширење према Истоку управо преко Балкана. Сада је
окружење Србије такорећи монолитно и окренуто ка Западу, што је први
пут у историји Балкана. Несврсисходно и штетно би било за цео српски
корпус у матици и дијаспори да се Србија конфронтира свом окружењу.
Опредељење Србије за европске интеграције, којим путем су већ кренуле
остале балканске земље, олакшава њену позицију у мобилисању снага
друштва за приоритетно решавање својих унутрашњих економских и
социјалних проблема.
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Додатни изазов за националну безбедност у Републици Српској и
Србији је раслојавање друштва на богате и сиротињу. Порекло богатства
многих наших капиталиста је криминалне природе и потиче од
опљачкане имовине коју су стицали милиони руку наших грађана.
Многи српски борци, који су и најдуже боравили на првим борбеним
линијама, с правом су се још тада прибојавали да ће они бити најамници
код оних који су умели да ескивирају мобилизацију и да ратове, па и
економске санкције, искористе за лов у мутном.
Отуда је и за развој и унутрашњу безбедност нације битно да се стане
на главу малигном расту богатства криминалаца и да се национално
богатство стицано рукама милиона наших грађана равномерније
распоређује. Врхунски и свеопшти национални интерес српског народа
данас јесте да, уз неговање посебности и специфичности српске
традиције темељене на миленијумском наслеђу српске културе, одлучно
закорачи ка усвајању оних вредности европске цивилизације које су
стварали европски народи који су имали срећу да одавно буду слободни.
Тај темељни интерес српског народа тесно је повезан са поимањем
националне безбедности где је неопходан радикални заокрет
институција у дефинисању истинских опасности за опстанак и
просперитет овог народа.
По дефиницији државу чине: територија, народ и власт коју
подржава народ. То су главни елементи државности које испуњава и
Република Српска. Али да би опстајала свака држава мора да има и своје
безбедносне снаге. Миран развитак и прогрес једног друштва може се
планирати и одвијати само у условима када је цео народ осигуран од
спољне агресије и угрожавања његовог слободног културног и
материјално-техничког развоја. Најбоља гаранција те сигурности је
народна војска и њен старешински кадар. Поузданост безбедносног
фактора сваке државе пропорционална је степену слагања народа и
војске а не власти и војске. Зато се војска (безбедносне снаге, макар и
милицијског типа, попут Швајцарске), организује као инструмент који
чува територију и државни поредак независно од сменe властодржаца.
Специфичност стварања српске државе по први пут на простору бивше
БиХ је типична за револуционарне промене постојећег стања, када војска
иступа као активни чинилац стварања националне државе. Током
одбранбено-отаџбинског рата у којем је створена Република Српска то
је била свенародна војска. Зато та народна војска (активна и резервна),
заједно са својим народом, љубоморно чува ту своју младу државу.
Говорећи о бризи државе према својој војсци, војвода Живојин
Мишић је истакао: „Држава је дужна да ствара официрском кадру
угледан и материјално осигуран положај, ако мисли да јој тај ред људи
послужи корисно у најстрашнијим данима, у данима питања части и
слободе свог народа... Да би војник заволео своју отаџбину треба да му
је она у миру отац и мајка... Само весео и задовољан војник полетеће у
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бој да погине за своју отаџбину“3. Зато је сасвим логично и нормално да
се млада српска држава на поштен начин одужује својим творцима,
војницима и старешинама који су најзаслужнији за стварање Републике
Српске и да тај дуг не буде једнократно отарасивање правне обавезе
државе. Само тако ће и њихови потомци бити сигурни и морално
обавезни да се и они, по потреби, угледају на своје очеве и дедове у
одбрани своје отаџбине.
У условима могућег угрожавања српског националног бића на
простору српског ентитета у БиХ, неопходно је да се одржи висок морал
бранилаца српског територијалног и духовног интегритета и висока
свест о неопходности сталне борбе за опстанак и у најтежим условима,
јер је очевидна намера спољних и непосредно окружујућих чинилаца да
се осујети опстанак у рату извојеване нове српске отаџбине. Да ли су тог
грандиозног достигнућа свесни сви елементи друштва у Републици
Српској? Јер, то је простор на којем су Османлије газдовале 500 година,
потом Аустро-угари заводили свој ред и законе којима су гушили
аутентичну културу српског језика, обичаја и вере, простору на којем је
систематски вршена исламизација и католичење православног живља. У
савременим условима када НАТО тежи да под свој кишобран стави цео
Балкан, са њим је нераскидиво повезана и тежња наметања западне
културе с једне и унитаризације БиХ са друге стране, чиме се врши
притисак на опстанак српског државног ентитета као самосвојне
друштвене и државне организације.
Зато, сада када је и овде коначно наступила одлучујућа прекретница
у стварању слободног развоја српске културе на сопственој земљи, мора
се, исто тако, одлучно стати у одбрани тих тековина слободе и
интегритета младе српске државе. У том циљу, неминовно је и да се
дефинише стратегија развоја и одбране тековина извојеване слободе и
државе српског народа на својим вековним огњиштима на одређеном
простору БиХ. У том духу, наравно, дужне су да делују све државне и
друштвене институције и организације на привредном развоју,
културном, одбранбеном, дипломатском, политичком и сваком другом
подручју у сарадњи са провереним пријатељима српског народа у
ближем и даљем окружењу.
РЕЗИМЕ
Свет је суочен са компоновањем, од Запада диригованог, новог
светског поретка као глобалног корпорацијског друштва у којем
доминирају САД као лидер тог поретка. Организује се као глобално село
3

Станко Нишић, Стратегија Срба, ИКП „Никола Пашић“, Београд 1995, стр. 109.
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са односима и организацијом на принципу концентричних кругова.
Први, најповлашћенији круг, је власнички и управљачки, а што се иде
даље ка периферији, земље и људи све више имају сервисну и слуганску
улогу, да би они најсиромашнији били и физички отписивани.
Поход Запада на Исток са циљем овладавања изворима енергије и
обезбеђења путева њихове експлоатације (што је првенствени задатак
НАТО), ипак не мора да значи и коначну победу Запада над Истоком.
Пожар који Запад шири на источној полусфери, у виду етничке
парцијализације држава, вратиће се као бумеранг на западну обалу. Већ
данас смо сведоци реализовања те „злослутне“ прогнозе, када су многе
земље западне Европе већ запљуснуте имигрантима из тих земаља међу
којима су инфилтрирани и терористи који проводе исламску идеологију
разарања европске (хришћанске) цивилизације. Америка је за сада
поштеђена од те пошасти, иако не сасвим, јер се и тамо лагано увози
неслога међу људима различитог етничког и расног порекла.
Народи у БиХ су и у прошлости били оковани у „историјске границе“
силом, прво отоманском, потом аустроугарском и германском, а на крају
и комунистичком. Зато они данас осећају насиље кад их терају у БиХ
оквире, јер им је (нарочито Србима) било превише пашалука,
франковлука и бошњалука. Босна никада није била јединствена културна
целина, што се види по разликама и у народној традицији, која је најбољи
показатељ народног бића, односно бића нације. Рат у БиХ послужио је
као оправдање и средство за нову улогу НАТО у Европи и свету. Тако је
он брзо прерастао из одбрамбеног пакта у „Савез за одбрану интереса“,
који су, по свему судећи, углавном амерички.
У време разбијања Југославије, Америка је увидела да ЕУ није била
дефинисала јединствену балканску политику нити је у стању да проведе
америчке циљеве на и преко Балкана, тј. да не дозволи ником да се
противи њиховим геостратешким плановима – да до краја експлоатишу
своју победу у хладном рату. Отуда су се САД интензивно ангажовале и
на Балкану. Разлози због којих су у САД заузимани промуслимански
ставови у сукобима у БиХ налазе се у исламском фактору о којем се
морало водити рачуна. Многе моћне западне медијске корпорације су
делом власништво појединаца исламског порекла. Такође на
пристрасност према Хрватима у сукобу са Србима у БиХ велики утицај
је имао Ватикан, јер је папска курија давала тон у писању многих
конзервативних листова у Италији. Тако су и хрватске жртве од
муслимана у медијима приказиване као српска злодела. Ипак је и хашки
суд констатовао постојање удруженог злочиначког подухвата од стране
хрватског државног и војног руководства према остала два народа у БиХ,
а не српског, које је паушално оптуживано за агресију на Хрватску и
БиХ.
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Из изложеног се јасно уочава веома деликатна геополитичка
позиција Републике Српске. Са свих страна, осим источне, је окружена
чиниоцима који јој не желе дуг живот. Те околности налажу захтеве и
политичком руководству и народу Републике Српске да буду сложни и
истрајни у одбрани тековина отаџбинског рата. Успешност остваривања
тог циља пропорционална је успешности у изградњи земље и усвајању
европских стандарда у владавини права, технолошког развоја, културног
напретка, искорењивању корупције и непотизма, као и решавању
спорних граничних питања са суседима. У сфери одбране мора да следи
политичке ставове Републике Србије о војној неутралности и да не
заостаје у модернизацији и обуци својих снага безбедности, макар оне
биле и милицијског типа.
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УТИЦАЈ РАДИКАЛНОГ ИСЛАМА НА
СТАБИЛНОСТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Џевад Галијашевић1
Апстракт: Начин на који се заједница вјерника, муслимана, односи према својој
вјери, у БиХ, Србији и Македонији, доживио је трансформацију из традиционалног,
исламског, правног и догматичког правца („Ханефијски месхеб“ – „Матуридијски
акаид“), тзв. европског поимања вјере као категорије индивидуалног односа према Богу,
према себи, другом човјеку и заједници, у категорију, доминантно политичке и
идеолошке свијести, егзалтације, која Ислам прихвата као средство и мјеру обликовања
друштених односа и начин организације саме државе. Насиље које има обиљежја
тероризма саставни је дио политике и облик комуникације између многих субјеката
међународне заједнице и субјеката унутар појединих држава, што је достигло размјере
застрашујућих разарања и људских жртава.
Тероризам је посебно средство, примјењивано као „рат у континуитету“, од
деведесетих година, а данас, у условима опште геополитичке конфронтације, пораза
Исламске државе и Ал Каиде у Сирији и Ираку те потпуно флуидне регионалне
политике, стварна и врло могућа мета озбиљне пријетње су Републици Српској (њене
институције, њени лидери) и српском народу у цјелини, БиХ и Републици Србији.
Кључне ријечи: политички ислам, тероризам, вехабијски покрет, параџемати

УВОД
Босна и Херцеговина је данас, највећи проблем безбједности
Западног Балкана и цијелог Европског континента јер екстремистичка
хоботница у овој земљи, располаже са преко пет хиљада радикалних
исламиста који представљају стални извор терористичких претњи. Иако
су ова лица позната безбједносним агенцијама у БиХ, они су овдје до
сада били заштићени у сваком смислу тако да су несметано створили
највећи исламистички покрет у Европи, са готово 100.000 припадника,
познат под именом „Вехабијски покрет“. Потпуно несметано, вехабије,
1
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су оснивале, на подручју Сарајева, Травника, Зенице, Бихаћа и Тузле,
предузећа и невладине организације а онда у њихово име купују куће,
зграде - читава насеља - да би у њима настанили фанатизовану армију
сљедбеника, војску будућег рата. У цијелој Европи, не постоји држава,
попут БиХ, која на својој територији подржава постојање класичних
војних база и малих Исламских држава. Након борбене и вјерске обуке,
Бошњаци су одлазили у свјетски џихад; у Сирију и Ирак.
Од првог доласка муџахедина у БиХ, исламистички екстремисти,
јавно истичу, планирају и изводе терористичке нападе уз подршку
утицајних појединаца у власти. Тероризам у БиХ је свакодневица, на
коју су се привикли народи и институције а на коју држава, са средиштем
у Сарајеву, не реагује адекватним мјерама. Сарајево је данас радикално
исламски „Арапски град“ у срцу Европе. То што се дешава у БиХ, као
бази и јединственом терористичком кампу Исламске државе и Ал каиде,
као дубока антицивилизацијска појава превасходно је безбједносни
проблем о коме, уопште, не желе говорити, они, који су довели
радикалне и екстремне исламисте у БиХ који су их организовали,
пружали им заштиту, подржавали логистички - а углавном је ријеч о
муслиманима „СДА профила“. Осим њих подршку терористима пружају
уцјењени и подмитљиви политичари на разне начине: или одбијањем да
признају постојање терористичких организација или умањујући степен
пријетње коју они изазивају у друштву те прикривеном опструкцијом и
ометањем државних институција да раде свој посао и заштите грађане
од одређене терористичке пријетње.
РАЗВОЈ ИСЛАМИСТИЧКОГ УЧЕЊА И ПОЛИТИЧКИ ИСЛАМ
Када је, 26. маја 1990. године, Алија Изетбеговић, у Сарајевском
хотелу „Холидеј Ин“, свој први, јавни политички говор у СФРЈ и СР
БиХ, започео Бисмилом („У име Бога, милостивог, самилосног) на
оснивачкој Скупштини Странке демократске акције, било је јасно, да
пред тадашњим Муслиманима стоји дуг и трновит пут, практично
процес у коме ће се константно мјешати вјера и политика у корист вјере.
Иако су у формалном смислу, СФРЈ и комунистичка власт, још
увијек дјеловали „политички живахно“, ипак су већ тада, срамно
капитулирали пред концептом насилне политичке религиозности,
друштвеног и менталног стања којим се, читав народ, увјеравао, да је Бог
баш Алији, дао главни план, како би муслиманско друштво у БиХ,
заправо, требало били зацртано, организовано и вођено. Будући да су
„нацрти дошли од Бога“, света је дужности истинских вјерника да их
слиједе до задњег слова и наметну их свим људима који ту живе.
Подразумијева се како наметање тог плана, треба и мора бити извршено,
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уз подршку вјерске заједнице, на све могуће начине и свим могућим
средствима.
Различити су били мотиви и тумачења како и зашто су исламисти
дошли у БиХ. Неки су се називали борцима за ислам који су се „само“
одазвали позиву у џихад Алије Изетбеговића и Реис ул улеме Церића.
Било је међу њима и превише, доказаних терориста и криминалаца који
су се скривали од закона у својим земљама, класичних плаћеника
познатих као „пси рата“, али и шпијуна разних агенција, пљачкаша и
авантуриста, све до ноторних убица, којима ништа није било свето,
нарочито не људски живот и поштовање добро познатих међународних
конвенција ратовања.
Знакови њиховог присуства и дјеловања у БиХ, и данас, присутни су
на сваком кораку. Ако случајно обиђете један дио гробља у насељу Грм
на улазу у Зеницу, видјећете да је посебно ограђен. Мале, бијеле камене
коцке, не личе на „нишане“ којима се обиљежавају муслиманска гробља
у БиХ и не садрже имена укопаних муџахедина. Познато је да су ту,
сахрањени џихадисти из Сирије, Либије, Јемена, Саудијске Арабије,
Туниса, Алжира, Египта... који су ратовали на страни Армије РБиХ.
И код Тешња, Травника, Високог и Завидовића, видљива је иста
форма мезарја муџахединских - без обиљежја, без имена и без било
каквог знака или украса. Истина, ништа не би значило и да су уписана
њихова ратна имена: Абу Харис, Абу Велид, Абу Омар, Абу Зијад, Абу
Идрис, Абу Абдурахман, Абу Хурејра... Управо питање њиховог
стварног идентитета представља један од главних алибија зашто се ни
Хашки трибунал, а потом ни домаћа тужилаштва, нису подробније
упуштала у истрагу о ратним злочинима, које су починили борци из
афро-азијских земаља, окупљених у одреду „Ел Муџахидин“ и
„Зубејровој групи“.
Обавјештајне агенције које су истраживале те особе, више су радиле
на прикривању наредбодаваца и стварних извршилаца тешких злочина
него што су утврђивали њихов стварни идентитет. Тако је, командант
одреда „Ел Муџахидин“ Абу Маали користио више имена по доласку у
БиХ: Абдел Кхадир Мокхтари из Алжира, потом Халид Ибн Абдулах из
Кувајта те Дамир Пезо из Зенице и коначно Халид Ћатић, рођен у
Кувајту. Све адресе боравка које је пријављивао током и након рата, биле
су лажне, а једна чак адреса амбасаде Шпаније у Сарајеву!?
Појединци су имали више пасоша са различитим подацима.
Абдулкарим ал-Сабахи, син Ахмеда и мајке Алије, рођен 1960. године у
Јемену након доласка у БиХ добио је држављанство, потом промијенио
име у Бенсијах Белкацем да би код женидбе, предочио пасош Алжира са
истим подацима, као у јеменском али; након планова да нападне
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Американце и Британце, постаје главни плијен борбе против тероризма
и као вођа Алжирске групе, затварају га у Гуантанаму!?
Има десетине сличних примјера вишеструких идентитета којима су
се користили муџахедини по доласку у БиХ. Неки су користили
дипломатске исказнице Високог Саудијског комитета, неки, потпуно
лажне документе. Многи су у одред „Ел Муџахедин“ ступили без
докумената на списковима гдје су били под лажним именима, на основу
којих су добили држављанство БиХ!? Исламистичка власт у Сарајеву на
територији под контролом Армије РБиХ, то никада није покушала ни
планирала истражити. Као ни њихове, ратне злочине што их је начинило
опасним за друштвене средине у којима су боравили.
У Травнику је одсијецањем главе убијен Драгољуб Поповић само
зато што је Хрват, у Зеници др Вељко Сладојевић што је Србин. У
околини Тешња, на планини Црни Врх, евидентирана су прва ритуална
одсијецања глава заробљеним Србима а потом на планини Озрен. На
подручју Возуће, почињено је најмасовније и најбруталније ритуално
клање на планети – 192 лица су искасапљена и у маниру, који је
прихватила Исламска држава, злочиначки су им одрубљене главе, тјела
искомадана и на крају сакривена.
Много далекосежније посљедице за БиХ, имала је галерија ликова са
међународних потјерница за тероризам или оних повезаних са
терористима који су се сјатили у БиХ. Камере су у љето 1992. године
забиљежиле прво постројавање муџахедина у Травнику. Централна
фугура, уз Травничког муфтију Нусрета еф. Авдибеговића био је шејх
Абдул Азиз звани Барбароса. Годинама касније, путем Интерпола,
тражиће га Хашки трибунал, а биће ухапшен у Саудијској Арабији због
убиства 19. америчких војника у терористичком нападу која је изведена
на војну базу у Дахрану, јуна 1996. године.
Због подметања ауто-бомбе у Ријеци 1995. године тражен је Ал
Шериф Хасан Махмуд Сас звани Сакр из Јемена. У БиХ се крајем рата
скривао под именом Абдулах Есиндар. Дуг је низ особа и терористичких
дјела са којима су били повезани, а који су уточиште или базу за
регрутацију припадника, нихових покрета, пронашли у БиХ. Енаму
Арнауту, једном од сарадника Осаме бин Ладена, који је под окриљем
хуманитраног рада боравио у БиХ од почетка рата, годинама касније
суђено му у САД због тероризма.
Напади на Дар ес Салам, Најроби, напад на Пентагон и Свјетски
трговински центар, Шпанску жељезничку станицу, Њујорк, Лондон,
Брисел, Санкт Петербург, Берлин, откривали су учешће терориста са
БиХ држављанством и њихово управљање операцијама. Насер бин Али
ал-Анси, високи официр Ал каиде из Јемена преузео је одговорност за
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напад на француски сатирични недјељник „Charlie Hebdo“,, боравио је
1995. у БиХ. Карај Камел бин Али побјегао је 1992. из Италије према
БиХ, због оптужби за повезаност са терористима, француским
држављанима Лионел Думонтом и Мулуд Бугеланом, који ће и након
рата, убијати и пљачкати на подручју Зенице. Из Италије је у БиХ, од
међународне потјере побјегао шејх Анњар Схабан, који ће постати
шеријатски лидер одреда „Ел Муџахидин“. Новинар Неџад Латић
урадио је током рата интервју са Шејх Шабаном. Након што је интервју
објављен, приговорили су му из АИД-а јер се за шејх Шабана
интересовала ЦИА, а АИД је одговорио да он није у БиХ!?
Шејх Шабан заједно са још 4 припадника „Ел Муџахидина“ биће
убијен на пункту ХВО-а код Жепча 14. децембра 1995. године, неколико
дана прије ступања на снагу Дејтонског мировног споразума. Случај је
описан као „грешка“ због незаустављања возила на пункту.
Обавјештајци Сигурносне Информативне Службе (СИС), су узели
дневник шејха Шабана и доставили га у Загреб. У њему је, детаљно,
описан договор између муџахедина са политичким и војним лидерима
муслимана у БиХ, о начину, на који ће муџахедини остати у БиХ након
окончања рата и заузимањем српског села Бочиња.
Дејтонски споразум требао је означити крај рата и крај боравка
муџахедина у БиХ. Међутим, власти у Сарајеву очигледно нису тако
мислиле. Уз подршку Алије Изетбеговића и врха СДА, убрзано је
издавање држављанстава страним борцима, лажним хуманитарцима из
афро-азијских земаља у бити међународним терористима и ратним
злочинцима. Услов је припадност Армији РБиХ или брак са
држављанкама БиХ. Највећи број издатих држављанстава реализован је
преко ЦЈБ Сарајево. Министарство правде их је верификовало, а колика
је била журба говори податак да су на неким рјешењима, уписани датуми
који су били – нерадни дан - недјеља!?
Увидом у документ АРБиХ од 4.10.1995. године, командант 3.
корпуса Сакиб Махмуљин намјеравао је да људство одреда рефомише у
ослободилачку бригаду типа „А“ којој би задржао бројну ознаку па чак
и број јединице Одреда „Ел Муџахедин“. Но, међународна заједница,
прије свих САД, нису одобравали останак муџахедина. Мали дио бораца
одреда „Ел Муџахидин“, (око 300) убрзо је напустио БиХ и отишао на
ратишта у Авганистану, Чеченији и Ираку, док је већи дио и поред свега
остао у Босни и Херцеговини.
У децембру 2000. године, без подршке бх институција, локална власт
у Маглају донијела је аутономну одлуку о повратку имовине
протјераних Срба са Озрена, чиме је „деложирано“ 1556 муџахедина из
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насеља Бочиња. Отпор је био огроман али већ сљедеће године, ситуација
се потпуно промијенила.
Напад на Пентагон и Свјетски трговински центар, који је имао своје
вође, организаторе, логистичаре и оперативце у терористичкој мрежи у
БиХ, Американци покрећу акције против њих. Забране хуманитарних
организација повезаних са Високим Саудијским комитетом и рад
Активне Исламске омладине (радикалног, војног подмлатка СДА) а
затим, акције ревизије држављанстава, депортације у Гуантанамо и
хапшења оних који су били тражени због тероризма и сличних
кривичних дјела. Одговорност за ратне злочине које су муџахедини
починили у БиХ, преузели су формални или стварни командананти;
генерали, попут: Расима Делића и Енвера Хаџихасановића у Хагу те
Сакиб Махмуљин у актуелном кривичном процесу пред судом БиХ.
У вријеме појачаних оперативних и обавјештајних активности
Американаца, сарајевски криминогени безбједњаци, су се утркивали у
оштрим изјавама против терориста али без икаквих суштинских акција.
Алија Изетбеговић је био још увијек, жив. Постоје докази о активности
у БиХ, без обзира да ли је представник америчке владе или власти у
Сарајеву, ако тврде супротно, лажу или немају појма о чему говоре,
говорио је Еван Кохлман, стручњак за тероризам из САД.
Данашњи Директор ММУП-а ФБиХ (Муслиманског Министарства
унутрашњих послова) Драган Лукач, минимизира и негира присуство
било какве терористичке пријетње, а раније је са позиције Замјеника
директора СИПА-е, изјављивао: „Неке од тих особа на пописима су
најтраженијих лица, осумњичених или оптужених за тероризам,
увјежбани и потенцијално способни за извршење терористичких напада,
још се увијек налазе у БиХ. Уз такве људе који су оспособљени и
спремни за извођење терористичких напада, у БиХ се одржала и
идеологија коју су они донијели и ширили. У њено се име данас води
такозвани свјетски џихад, чија је главна инспиративна и донедавно
организацијска снага – Ал Каида“. Оглашавали су се, вјерски
службеници и вјерска улема, исказујући лојалност и ревност у одбрани
Америчких интереса, хвалишући значај Америчких истрага, које су
више личиле на „обичну хајку“ него на озбиљне и промишљене акције
у борби против тероризма.
Форма и садржај овога, за БиХ, нетрадиционалног тумачења ислама
и начин на који га његови сљедбеници практикују, узнемирујући су,
говорио је Сенад Агић, имам Исламске заједнице у Сједињеним
Државама. „Они су ратоборни. Мисле да је џихад само у ономе што се
види, у ономе такозваном егзотеричном, што се показује и што се
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испољава. Желе да ислам учине ратоборним, да га учине продорним по
сваку цијену, да докажу да је ислам једина права вјера и да су сви на
губитку који нису муслимани. А све то раде на један врло ригидан,
нееластичан, једном рјечју врло груб начин“.
Угледни, проф. др Решид Хафизовић истицао је да „Велики џихад“,
односно борба за вјеру, није међународни пројект, да је то унутрашња
борба на личном плану. „Посланик ислама каже да је највећи облик
џихада заправо оно што се зове људским самосвладавањем, да човјек
побиједи све што је у њему неваљало, деструктивно и што би могло да
израсте у негативитет једне људске особе. Побиједити самога себе,
самога себе учинити што хуманијим, што људскијим, што понизнијим и
што суосјећанијим и солидарнијим према сваком другом, како оном који
припада вашој религијској традицији, тако једнако или још више према
оном који не припада вашој религијској традицији - то је заправо тај
такозвани велики џихад... Такозване агресивне вехабије су заправо
нешто што је, прије свега, нечасно и што је једна, заиста врло неугодна
појава, прије свега, за муслимански свијет“, наглашавао је у то доба
Хафизовић.
Након завршетка истрага од стране Американаца, односно када су
задовољили своје интересе и врло ефикасно, умирили властиту јавност
широком акцијом привидне борбе против тероризма и одмазде за
„Једанаести септембар“, ствари и прилике у Босни и Херцеговини, су се
почеле враћати у „нормалу“ што је, у стварности, била потпуна
институционална, политичка и вјерска синергија са терористичким
групама и организацијама, подржана са Запада од ЕУ и НАТО-а.
Тероризам се у БиХ накалемио на већ постојеће патологије, додатно
их одређујући у тренутку када оне више не проналазе рјешења. Коначна
мотивација тероризма остаје непријатељство, што га фанатици осјећају
према отвореном друштву, које свима признаје равноправност. Данас
само издајници мира и народа, међу нама, трабуњају о идеји, према којој
„чак и непријатељи разума морају бити разумни” (Paul Berman), како би,
чак и у условима неизбјежног присуства и дјеловања терориста, по сваку
цијену, тим убицама, прибавили оправдање, ризикујући опште увјерење
јавности да тиме подржавају њихова недјела.
Исламска суштина није никакав апстрактум ни локализам, присутан
у појединачној индивидуи или његовој малој групи, него је у цјелом
Исламу. У стварности суштина се може схватити само као „Ума“, као
унутрашња, општост која чисто и природно повезује све појединце и
групе у Исламу. Укратко, свако „религиозно осјећање“ је, прије свега,
општи производ, а апстрактна индивидуализација Босне у Исламу, коју
сарајевски мудраци потурају јавности, као независну и другачију што је
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чиста демагогија и пропаганда а у вјерском смислу - глупост. „Босански
ислам“ и Бошњачка колективна свијест (која на све личи, али на
националну не), припада одређеном облику друштва које се деценијама
гради на програмима: Исламске декларације, СДА и специфичном
вехабијском учењу; схватањима које је пројектовао, осмислио и
образложио још 1993. године у Травнику, Шејх Имад ал Мисри, осуђени
египатски терориста, (учествовао у терористичком нападу у древном
граду Луксору, 1997. године у коме је убијено 58 западних туриста и
стотину рањено.
БиХ данас, представља једно од важних попришта, непрекидне борбе
за примјену екстремног учења Ислама, које је ефикасно подржано
неограниченим насиљем и злочином, са тежњом остваривања коначног
циља: Свјетског халифата. Тачније: тероризам је данас геополитички
инструмент, политичка стратегија и војна мјера. Као политичка појава
тероризам представља посљедицу многобројних узрока, између осталих,
и религије. Данас, у БиХ и цјелом свијету, тероризам има снажно
идеолошко обиљежје радикалног ислама, док се низ есктремистичких
терористичких организација и група, у првом реду ДАЕШ -ИСИЛ тј.
„Исламска држава“, „Нусра фронт“ и „Ал Каида“, представљају
тумачима и браниоцима Ислама. То, оправдава „закључак“, да тероризам
потиче из редова ислама. Иако Ислам не постоји као јединствена
цивилизација, БиХ, и без Хантингтона, вјерује у ту идеолошку премису
неолибералног западног приступа, (посебне жртве тих промашених
увјерења су Бошњаци (дојучерашњи „Муслимани“) који, због тога, и
наслијеђа друге врсте, пролазе, кризу идентитета и покушавају пронаћи
мјесто на друштвеној сцени брзих и хаотичних друштвених промјена.
МНОГИ ТЕРОРИСТИЧКИ АКТИ У БИХ ПРЕЋУТАНИ ИЛИ
НЕКАЖЊЕНИ
Бошњачка фрустрација је посљедица потпуне идентификације
нације (и државе) са Исламом и чињенице да живе у држави која је у
региону и на ширем подручју, хришћанског континента, али и више од
тога – Европе која себе разумије и доживљава, као апсолутног носиоца
и тумача хришћанског идентитета кроз историју. То производи сукоб у
равни културног и историјског идентитета са политизованим вјерским
концепцијама и политичким радикализмом (који наступа као тумач и
бранилац, највећих вјерских начела) те појаву удруживања гњевних,
незадовољних, необразованих и сиромашних муслиманских вјерника у
форми вјерских група, покрета и организација, окупљених на темељима
заједничке идеологије засноване на искривљеним тумачењима религије,
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и спремних да у свом (политичком) испољавању предузму радикалне
мјере с фаталним исходом.
Убиство Славка Јовановића, старца који се вратио кући у насељу
Јовићи код Маглају, Убиства Радослава и Рајка Јовичић; бомбашки
напади и убиства у Завидовићима: Рефика Вишића (припадника Војне
полиције), Бориса Тешановића (власника кафића), Горана Келера
(добитника ордена „Златни љиљан“), Јадранка Божановића (новинарауредника на локалном радију), Абида Хотића (Директора фабрике
„ЗИКО“), Ибришима Мухаремовића, Жељка Дејановића, напад и
повређивање Енеса Салетовића... итд.
Убиство замјеника министра унутрашњих послова Ф БиХ, Јозе
Леутара, убиство полицајца Анте Ваљана, нестанак Мирка Јозића (1997.
године из Новога Травника, подметање експлозива при Папином посјету
Сарајеву, бацање експлозивне направе на управну зграду Шума ХерцегБосне, пуцање из ватренога оружја на зграду УН-а након протеста због
изручења „Алжирске групе“, планирање терористичког напада на војну
базу СФОР-а „Eagle“ код Тузле, планирање терористичког напада на
војни логор „Connor“ код Сребреника, Убиство четверочлане хрватске
породице код Коњица, на Божић, од стране Муамера Топаловића
процесуирано судски као „тешко вишеструко убиство“. У периоду од
1997. до 2017. године, вођено је тек 12 предмета за кривично дјело
тероризам. Многи од предмета, завршени су ослобађајућим пресудама.
По евиденцији Обавијештајно безбједносне агенције БиХ постоји
3456 лица који су терористи или „спавачи“ (потенцијални терористи):
пролазе кроз безбједносне и кривичне евиденције, подржавају или су
чланови појединих терористичких група и организација; (учествују у
подршци и финансирању или су само финансијски подржани од
терористичких организација те сарађују са евидентираним терористима
или су већ учествовали у извођењу терористичких акција...). ОБА је ове
податке предочила Парламентарној Скупштини БиХ у априлу 2010.
године – а сада, након готово седам година, ова бројка терориста и
„спавача“ је порасла на бројку од 5792 са тенденцијом даљег пораста.
Иако активно учествују у ратовима на Блиском истоку нема
прецизних података о муслиманима из БиХ који учествују у рату у
Сирији и Ираку. Према нерелевантним и површним подацима
надлежних институција у Босни и Херцеговини, у Ираку и Сирији је
ратовало или се још бори на страни екстремиста око 150 грађана с бх.
држављанством. Неки од њих су погинули на тамошњим ратиштима док
су се други вратили у БиХ. По прецизнијим подацима Западних
обавјештајних служби (Француске, Велике Британије, Њемачке и
Аустрије) на ратишту у Сирију и у Ираку учествују 92 грађанина БиХ на
милион становника – то значи између 340 и 370 бораца. У Ратовима у
Сирији, Ираку и Авганистану погинуло је 57 држављана БиХ.
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Суђење Авдулаху Фатиху Хасановићу, Неџаду Мујићу, Емину
Хоџићу, Фикрету Хаџићу, Јасмину Јашаревићу, Ибри Делићу, Самиру
Хаџалићу, Мирелу Карајићу, Осману Абдулазизу Кекићу и Мухарему
Смајићу, пред неуставним Судом БиХ у Сарајеву, због њихове
повезаности са терористичким организацијама из чл. 202. Кривичног
закона БиХ и организовања група за одлазак на страна ратишта и пресуда
због тако тешких дјела, завршено је, буквално, пуштањем на слободу
Хасановића. И то слободу, која се нуди и другим исламским ратницима
и лажним џихадистима ако се врате у земљу.
Пресуда која је раније изречена Сафету Бркићу, од три године дана
затвора, преставља случај кроз који се види различит однос правосуђа у
Сарајеву, према симпатизерима Исламске државе и терористима Ал
каиде, јер је наставак казнене политике био врло охрабрујући за Ал
каиду и њене џихадисте Нусра фронта, миљенике Америчке владе и
власти у Сарајеву. Ова тенденција уочљива је била БиХ у октобру
прошле године, када је изречена прва пресуда за финансирање
терористичких активности, јавног потицања на терористичке активности
те организирање и придруживање терористичкој групи у предмету
„Ердић и други“. Хусеин Ердић осуђен је на три и по, Мидхат Трако на
годину и по, а Невад Хушидић и Мерим Кесеровић на по годину затвора.
Биљана Ћуковић предсједавајућа Судског вијећа Суда БиХ изричући
пресуде четворици осуђених је навела: „Оно што је према оцјени Суда
спорно то је да су оптужени Кесеровић и Хушидић имали намјеру и
покушали су да оду у Сирију и на тај начин се прикључе терористичкој
организацији ИСИЛ. Затим, да је оптужени Хусеин Ердић организовао
њихов одлазак, те да је оптужени Трако Митхат набавио и истом предао
средства, односно новац за пут.“ Након ове пресуде, агитатор и
симпатизер Исламске државе Хусеин Билал Боснић, осуђен на седам
година затвора, због потицања на прикључење терористичкој групи.
Према најавама из Тужилаштва БиХ, у неколико предмета због
повезаности са терористичким активностима воде се истраге против још
40 особа. Управо на те чињенице је указао Роб Вајнрајт Директор
Еуропола када је рекао да са избјеглицама можемо очекивати најмање
5.000 бораца који се враћају у Европу са ратишта Сирије и Ирака те да
они представљају највећу пријетњу по мир и стабилност Европе.
У Босни и Херцеговини не постоји политика кажњавања него
политика ослобађања терориста, константно се амнестирају џихадист и
пуштају на слободу - финансирање терористичких активности које
подразумијева финансирање 64 вехабијских насеља и 22 параџемата се
одвија уз помоћ појединих високих функционера на власти у Сарајеву.
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Наоружавање, обука и пропаганда баш као и спречавање прања
новца за финансирање тероризма још увијек нису изазвали адекватну
реакцију државе ни у најблажој форми.
Стварајући климу политичке нестабилности појединци у власти у
Сарајеву помажу терористима да и даље јачају организационо,
финансијски и да буду оперативно способнији. Тероризам је свакако,
једно од тих средстава, примјењиваних као „рат у континуитету“, од
деведесетих година, а данас, у условима опште геополитичке
конфронтације, пораза Исламске државе и Ал Каиде у Сирији и Ираку
те потпуно флуидне регионалне политике, стварна и врло могућа мета
носилаца терористичке пријетње су Република Српска (њене
институције, њени лидери) и српски народ у цјелини односно у
Републици Српској и Републици Србији.
Иако свјестан проблема исламског екстремизма, запад се и даље
заварава плитким размишљањем о тероризму, закључујући како је
Ислам, иако екстреман, у геополитичкој сфери, фактор преокрета а не
пасивности па се ЕУ и САД залажу за „разумну“ инфилтрацију те
тактичке и привремене савезе с том религијом по многим питањима.
Планови, такозване „Обамине струје“, у Америци и Европи, да ислам
буде мач сукоба и врх копља, новог обрачуна са Руским интересима на
Балкану, не би била лишена реципрочних примисли:Њемачка,
Француска и „дубока држава“ у САД, исламистима се, очигледно желе
послужити као „овном“ против Русије. Бошњаци и када би били свјесни
посљедица ових планова, окренули би главу, јер су задојени
традиционалном, антихришћанском, вјерском, мржњом, која се као
вулкан сручила на њихову свијест и њихова осјећања. Русија то свакако
зна и проводи одговрајуће мјере.
ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ ТЕРОРИСТИЧКЕ КАМПОВЕ
НАЗИВА ПАРАЏЕМАТИМА
Од првог доласка муџахедина у БиХ, исламистички екстремисти,
јавно истичу, планирају и изводе терористичке нападе уз подршку
утицајних појединаца у власти. Тероризам у БиХ био је свакодневица, на
коју су се привикли народи и институције а на коју држава након
Дејтонског споразума, не реагује ниједном нужном мјером. Сарајево је
данас радикално исламски, Арапски град у срцу Европе.
Палестинско питање, Иранско-ирачки рат, подјеле унутар
муслиманског свијета везано за подршку Заливском рату из 1991. год.,
сукоби међу муслиманским земљама, а посебно, идентификација са
самопрокламованим, „исламским“ државама и републикама (као што су
Саудијска Арабија, Иран и Турска), те сукоби међу исламским
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покретима, доводе у питање постојање Хунтингтонове монолитне
пријетње исламске цивилизације. Ко не вјерује Хантингтону може
повјеровати „Халифи Исламске државе“, Ебу Бекр ел Багдадију, да је то
све џихад као „врхунаравни“ најсветији свети рат, који је сваки
муслиман дужан водити и у њему учествовати, ако жели џенет (рај . Ипак
питање које је поставио Хантингтон у виду дефиниције, остаје без јасног
одговора у случају, готово цијелог Балкана и саме БиХ. Када ће „крваве
границе у Босни“ постати крваве границе „у исламском дворишту“ тј.
када ће муслимани у БиХ испољити степен нетолеранције и мржње и
када ће покренути процес унутрашњих подјела, својствен готово свим
исламским друштвима и државама, те колико су подјеле у политичким
странкама и џамијама, реална пријетња јединству муслиманске
заједнице у БиХ те дали су узроци подијела и сукоба, у самом Исламу?!
Политичке подјеле у привидно грађанској Социјалдемократској
партији довеле су до одвајања већег дјела чланства према концепту
наглашене пробошњачке и унитарне политике Босне и Херцеговине,
коју је заступао „привидни Хрват“ Жељко Комшић а затим подјела и
његовог „Народног фронта“ уз одступање Реуфа Бајровића и Емира
Суљагића у правцу формирања новог „Грађанског савеза“, тешко би се
могле приписати Исламу.На плану међунационалних односа и уређења
државе, разлике између политичких опција на Бошњачкој политичкој
сцени, су толико минорне, да је свеједно хоће ли Бошњаке представљати
Бакир Изетбеговић, Нермин Никшић, Фахрудин Радончић или Жељко
Комшић и Миро Лазовић – у начелу, то је једна политика у којој је само
избор личности она мала и примјетна нијанса разлике. Све друго је исто.
Свакако су ове подјеле на тзв. грађанској сцени у Сарајеву у сјени
сукоба који су у Републици Српској, преко „Савеза за промијене“,
организовали, контролисали и интензивирали ситни обавјештајци из
Америчке, Њемачке и Британске амбасаде у Сарајеву. Тај сукоб који је
предводила Српска демократска странка, наставио је да заокупља и
међународну јавност у овом сукобу који представља рат без граница.
Истовремено у Сарајеву, на, потпуно исти начин, Фахрудин Радончић и
његов „Савез за бољу будућност“ су користећи моћну медијску
машинерију а посебно „Аваз“, као најснажније средство притиска и
уцијене, упорно и агресивно, говорили о Странци демократске акције а
посебно о њеном лидеру, Бакиру Изетбеговићу.
Све што су „опозициона“ прозападна гласила, објављивала
непосредно послије рата у БиХ о династији Изетбеговић, о корупцији и
политички мотивисаним убиствима, „Аваз“ је отворио поново и
жвакавао мјесецима. Не бирајући средства нападана је породица Бакира
Изетбеговића а посебно његова супруга Себија звана Сека,
универзитетски професор и самосвјесна, ауторитативна особа, као жена.
519

Џевад Галијашевић: РАДИКАЛНИ ИСЛАМ И БЕЗБЈЕДНОСТ БИХ И РС

Напади на породицу Изетбеговић покренули су процесе подијеле унутар
саме СДА. Утицај странке се смањио када су многи њени кадрови,
одбацили кадровску политику органа странке и сами се кандидовали за
начелнике општина и градоначелнике у важним центрима попут Зенице,
Бихаћа, Живиница, Горажда, Високог, Бугојна, Старог града... итд. И на
крају су побиједили и освојили власт. Фрагментација СДА се наставила
и у Парламентарној скупштини БиХ гдје је пола посланика, формирало
самостални клуб и одвојило се од странке, ступајући у преговоре са
„независним“ начелницима и градоначелницима, под покровитељством
западних амбасада у Сарајеву и подршку ОХР-а, ОСЦЕ и ЕУ.
У неизбјежном и планираном конфликту на Балкану, Бошњаци ће
очигледно, (као и Срби), бити дубоко пођељени по свим основама. Данас
је тај процес дошао на врло ризичну тачку подјела и сукоба унутар
Исламске заједнице, а инспирисан је и осмишљен на западу. Реис ул
улема Хусејин еф. Кавазовић је очито припремао овај сукоб раније,
након што је потпуно завршио реорганизацију исламске заједнице,
њених органа и тијела, претворивши њену управу у својеврсни
економско-политички менаџмент, способан да управља вјерницима, на
начин, на који се у предузећима са радницима. Алтернативну вјерску
сцену Кавазовић је покушао интегрисати са циљем остваривања потпуне
контроле над имовином заједнице вјерника, над финансијама и
одређеним кадровима.
Та активност није ни имала амбицију да рјешава безбједносна
питања и неутралише пријетњу која је долазила из тих заједница али је
изостао и резултат на плану циљева интеграције: најмање 22. заједнице
вјерника, које су именоване вјерским еуфемизмом „пара-џемати“,
одбило је интеграцију и уплив Исламске заједнице у њихове послове и
њихово функционисање. Послије неуспјеха са вехабијским заједницама,
Реис Кавазовић је кренуо у обрачун са иранским утицајем на вјернике
апострофирајући фондацију „Мула Садра“, као извор негативног
притиска на традиционално учење босанских муслимана, дефинисано
Ханефијским мезхебом (правним и догматичким правцем) и
Матуридијским акаидом (учење о спознаји Бога - концепт вјеровања).
Иако је стријелу одапео према Техерану, мета је педсједник Сабора
исламске заједнице Хасан Ченгић, утицајни исламиста, пријатељ Алије
Изетбеговића, ухапшен и осуђен заједно са њим 1983. године због
Исламске декларације, каснији шеф свих логистика у рату и под
америчким притиском, смјењени министар одбране 1996. године због
веза са Ираном.
Пораз Хасана Ченгића у Исламској заједници и фрагментација
Странке демократске акције, представљају јединствени процес рушења
наслијеђа Алије Изетбеговића и Младих муслимана међу Бошњацима и
то уопште није негативно. Чак се прилично, закаснило.
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Ове штеточине под именом „Младих муслимана“, гурнули су
Бошњаке у крвави рат против сродних народа и затровали их вјерском
мржњом. У раним почецима њиховог политичког дјеловања, а посебно
у послијератној владавини, нису успјели пуно учинити, изостао је
минималан али важан напор, у културолошком и васпитном
прочишћењу народа. У многим случајевима исламска мисао је
погријешила или није успјела процијенити шта су приоритети не
успјевајући осигурати ни оно што је било неопходно. На крају је то
морало имати најгоре посљедице које ће исцрпљивати снагу друштва,
искривљивати његова гледања а у насљедство му оставити мржњу,
екстремизам, расцјепканост, смутње и девијације у организационом
систему. То је довело до слабљења идеолошке и мисаоне снаге
заједнице, до губљења идејног програмског оквира који би муслиманима
давао особеност, специфичност и способност обнове и корекције правца
кретања државе те омогућавао му организациона побољшања.
Управо су радикални исламисти, насиље и тероризам користе за
остварење циљева разлог зашто се цјели исламски свијет у оквиру
савремених политичких процеса, приказује као униформан, монолитан
покрет, несклон миру и пријетећи док се у њему, „вјерски институт
џихада“ јавља искључиво као функционални израз тероризма. Џихад,
као један од најчешће коришћених појмова, послије 11. септембра 2001.
године је схваћен је као „гола сила“. Рушење Свјетског трговинског
центра и напад на Пентагон, повезивани су са тако схваћеним појмом
џихада. Додуше и истрага извршена од стране ФБИ је утврдила да су сви
„учесници у акцији муслимани“ и да су ту акцију извршили позивајући
се на вјеру и вјерске циљеве.Зато се показало погрешно, настојање владе
САД, да одузме сваки исламски легитимитет политичким и оружаним
акцијама које су извршили нападачи на САД, те да то представи као акте
насиља који су неспојиви са Исламом. Тако нпр. објашњавајуци да је Бин
Ладен одговоран за „11. септембар“ Стејт департмент га цитира: „Бог је
благословио групу селефија (авангардних муслимана), узданицу ислама
да униште Америку“! Влада САД овим, ставља до знања, да разумије
како је акција у Њујорку и Вашингтону, од Бин Ладена, схваћена као
вјерски задатак у име Ислама. Али одмах послије тога, говорећи о тој
терористичкој операцији и великој трагедији, влада САД на све могуће
начине покушава да покаже како та тврдња Бин Ладена није тачна: „САД
не признају такву ствар каква је исламски тероризам, чланови Ал Каиде
су просто терористи и криминалци, ништа више. Они цинично настоје
да искористе ислам да би прикрили свој убилачки програм, који је напад
на вриједности цивилизације и само човјечанство“.
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ЗАКЉУЧАК
Све се чињенице треба узети ако се жели разумијети позиција тзв.
„Босанског ислама“ у односу на тероризам ИСИЛ-а, Ал Каиде, Боко
Харама, Ал Шабаба и Нусра фронта и жели ли се правити концепт
сарадње са дезоријентисаним, конфликтним друштвом и радикалним
вођама чије су позиције ослабљене због изостанка резултата њихове
политике и нереалних амбиција, које су код свог народа будили и
подстицали. Свакако и тонови који се чују у Загребу и Београду, када се
говори о терористичкој мрежи насталој у БиХ, а који сваку унутрашњу
критику схватају као непотребну и неоправдану „ауто-виктимизацију“,
доприносе одсуству адекватне реакције институција државе на
очигледне терористичке пријетње. Ти нестручни кадрови и новинари не
схватају да отпор радикалном исламизму мора јасно и одлучно долазити
из муслиманских заједница и од оних муслимана, који се уопште не
идентификују са одређеним терористима.
Највеће жртве исламистичког тероризма су секуларни муслимани,
њих 5 милиона је убијено у задње двије деценије од стране фанатика
ДАЕШ-а, Ал каиде, Нусре... Само лудаци се могу идентификовати са
акцијама ових организација па критика која долази из муслиманских
извора, никада није ауто-виктимизација јер не постоји адекватна
идентификација. Зашто су исламистима највећи противници, чак и
мртви, симболично: Садам Хусејин, Моамер ел Гадафи и Гамал Абдел
Насер или живи, Хосни Мубарак, Бен Али, Абдулах Салех, Басхар ал
Асад... како није Хилари Клинтон, Ангела Меркел или Тереза Меј?!
Указује се потреба да се буде спреман ефикасно супротставити
радикалним ставовима посебно тероризму што тражи његово познавање
и увјерење, да је сваки тероризам намјеран, организован, прорачунат,
свјесно проведен, односно да не постоје, историјске и политичке
ситуације, када терор дјелује сам по себи, једноставно се користи
постојећи механизам или постојећи однос снага, а да притом, ниједан
активни друштвени или јавни субјект, тога није свјестан нити се сматра
одговорним. Демагогија просаудијског и протурског режима у Сарајеву,
о постојању „Босанског ислама“, покушава увјерити Европу и свијет да
се религиозна суштина своди на људску суштину а да људска суштина
Бошњака, је више Европска него Исламска. Босна и Херцеговина, а тиме
и читав Западни Балкан озбиљно се суочава са радикалним исламом који
снажно задире у све поре друштва утичући на укупну политичкобезбједносну ситуацију, што тражи предузимање одговарајућих мјера да
се елиминишу могући негативни утицаји.
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ВОЈНО ПОЛИТИЧКА СТРУКТУРА И УТИЦАЈ
ПРОБЛЕМА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ НА
РЕГИОН
Мр Гостимир Т. Поповић, пуковник1
Апстракт: Током целе досадашње писане историје, политика је, пре свега производ
и израз разних облика антагонизама и сукоба, на плану борбе око управљања облицима
друштвеног организовања. Најпознатији облик друштвеног организовања, али и полигон
за политичке активности свих облика је држава. Поред утицаја на активности државе и
управљање њом, као организационог и интересног облика, политика се бави свим
облицима јавне власти и артикулацијом друштвених интереса и садржај. Развој науке,
технологије и свих облика масовних комуникација условиће и нове облике сукоба.
Превазилажење услова за настанак сукоба и стварање толерантних друштава те њихово
интегрисање у глобалну заједницу један је од услова за обезбеђење трајног мира на
планети без обзира на све различитости. Успостављање глобалног баланса између
различитих цивилизација знатно ће допринети превазилажењу сукоба од нивоа локалних
заједница, преко држава, савеза држава и самих цивилизација. Сукоб цивилизација јесте
реална и актуелна категорија али како је развој могућ у свим областима тако је могуће и
превазилажење сукоба између цивилизација.
Кључне речи; глобалитација, оружани сукоби, НАТО, ОДКБ, демократија,
војнополитички савез, држава, безбедност теорија хаоса, Русија, САД, ОУН,
цивилизација

УВОД
Глобална димензија политике кроз историју и будућност у свим
аспектима друштвеног живота и брзим технолошким развојем не само
да опстаје већ и снажно добија на важности. Међународна димензија
политике стара је колико и сама политика у времену старе грчке
демократије. Савремени међународни политички систем настао је
формирањем централизованих држава у шеснаестом и седамнаестом
веку (познат и као Вестфалски модел државе). Овај модел који је
дефинисан Вестфалским миром 1648. године, озваничио је државу као
основног носиоца суверенитета, али је и после њега уследио период
1
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великих сукоба који су настављени до краја двадесетог, али и на почетку
двадесетпрвог века. Његова основна карактеристика може да се сагледа
кроз чињеницу да је политици у свим њеним појавним облицима дат
истински и до сада непревазиђени глобални значај.
Дубоке социјално-економске промене и буран научно-технолошки
развој оставили су траг и обележиле 20. век и почетак 21. века. Промена
у овом периоду могу се сагледавати и кроз јачање војне моћи у свету што
је утицало на ескалацију наоружавања, и проузроковало трку у
наоружању нуклеарног, неутронског, хемијског и биолошког
оружја. Завршетак 20. века карактерише снажан развој роботизације,
сателита и средстава комуникације. Улагања у развој свих врста оружја
су огромна. Само у периоду 1965.-1980. године трошкови су повећани
три пута и износили око 450 милијарди долара. Највећи део трошкова
издваја се на неколико великих земаља које учествују са 60% укупних
трошкова светског наоружања и данас.
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА 20. И 21. ВЕКА
Глобализација у савременим међународним односима се интензвно
и свакодневно користи иако његово одређење још није до краја разјашњено, дефинисано и теоријски утврђено. Од појмова као што су
«глобално село» па до «глобалне владе» још увек се не види права
суштина глобализације и трендова који је прате. Утицај глобализације
на свакодневни живот појединаца и друштвених група свих нивоа
организовања је неспоран и готово непредвидив.
Брзим технолошким развојем омогућено је да се систем комуникације и преноса информација изједначи са реалним временом чиме
се утицај на догађаје у свим деловима света може остваривати са сваке
тачке на планети увео је потпуно нове облике организаовања јавних
комуникација које су у ствари једина практична неформална глобална
институција.
Савремена друштвена кретања показују сложеност међудржавних
односа у све јачој светској повезаности. Примера ради, актуелна
миграциона криза показује склоност према утврђивању нових подела. За
најконфликтнији миграциони пут означен је прелазак Средоземног мора
од Африке до Европе. Нешто источније, у Бугарској, где се такође
усмерио притисак миграната, па су изграђена 32 од планираних 161
километара ограде са бодљикавом жицом коју прати велики број
граничара и нова опрема за надзор.
Крај двадесетог века донео је човечанству схватање да је свет заиста
постао “глобално село“. Феномен глобализације потпуно је променио
досадашњи приступ свим друштвеним процесима и појавама па тако и
524

УЛОГА СТАРЈЕШ. ВРС У СТВАРАЊУ И ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

политичких односа од локалног преко регионалног до глобалног нивоа.
До тада традиционални став о политици био је двоцентричан; држава је
посматрана и прихватана као основни политички чинилац и сва пажња
усмеравала се на највиши ниво одлучивања.
Глобализација је својим присуством у разним облицима знатно, а у
неким областима и битно, ослабила а понегде и потпуно избрисала
разлику између унутрашњих и међународних односа што је, по неким
ауторима, довело до квалитативне појаве познату под називом “светско
друштво“. На глобалној сцени не може се пренебрегнути растући утицај
наднационалних и супранационалних организационих структура и
разних међународних организација и снага.
Нису ретка гледишта да је процес глобализације независан од воље
грађана као политичких субјеката јер је условљен објективним законитостима. Свака глорификација и свако ниподаштавање и необјективна
критика не помажу да овом проблему приђе објективно те да се лоши
ефекти што више умање а позитивни помаци стимулишу на најбољи
могући начин.
Комплексност глобализације као друштвеног феномена друге половине двадесетог и с почетка двадесетпрвог века огледа се у томе што она
захвата и подједнако утиче на политичке, социјалне, правне, геополитичке, економске, психолошке, културне и бројне друге области
друштвеног организовања. Извршен је и непрекидно се врши директан
утицај на садржаје, смисао и димензије друштвене структуре свих
облика организовања.
Савремени организациони облици у правилу су подељени по територијалном основу на централне и локалне организационе јединице. Суштина ових подела је веома комплексна и различита и испољава се кроз
однос између центра и периферије, расподелу улога и одговорности кроз
вршење разних нивоа и облика власти.
Кључна улога која је још остала држави на централном нивоу је њена
међународна позиција, али не зато што је то добро, већ што још није
успостављен ефикасан заменски систем.
Нови концепт транснационалне државе данас је у жижи интересовања политичке теорије, а процеси глобализације намећу формулисање и реализацију транснационалне политике а у неким деловима
света јасно воде стварању нових, транснационалних облика политичког
организовања (Европска унија). Расправе о природи и могућностима за
развој и опстанак транснационалних система нужно укључују широку
лепезу социолошко културних аспеката и карактеристика које се
показују кључним елементима у формирању транснационалних
структура.
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Глобализација у одређењу представља скуп сложених друштвених
процеса карактеристични за друштвене услове у току двадесетог и на
почетку двадесетпрвог века. Иако се термин “глобализација“ учестало
користи тек на самом крају двадесетог века мишљење мотивисано
свешћу о све мањем утицају физичке дистанце на учеснике у
друштвеним процесима старо је колико и развој првих брзих технологија
транспорта, попут железнице.
Изузетно је битно за разумевање процеса глобализације да се она
схвати као могућност те да представља тенденцију а не константу као
што је био случај са државом као, до сада, доминантним обликом
организовања. Потпуно је јасно да се у политичком смислу
глобализациони трендови неће заустављати као што је незаустављив и
сам развој науке и технологије, посебно информационе.
ВЕЛИКА ПРЕКОМПОЗИЦИЈА ВОЈНИХ СНАГА
На светској глобалној сцени је велика прекомпозиција снага у којој
се већ јасно назире нова триполарна (а можда и мултилатерална) подела
у којој су, за сада, глави протагонисти Русија, САД, а и делови Блиског
и средњег истока. Ствари се крећу у неком општем оквиру који се
најјасније изражава кроз више раззличитих облика.
Једна од основних а можда и главних опасности по мир у свету јесте
даља фрагментација система глобалне безбедности и глобалног
управљања. Ово је посебно изражено у реалној могућности краха
америчких операција на разним деловима планете. То може узроковати
даље продубљивање кризе у региону а нестабилност Блиског и Средњег
истока као и целог северног обода Африке довести у питање и сам
светски мир.
Америка своје европске савезнике држи (још увек) под контролом
али Русија и Кина имају други приступ. Поред тога, Русија и Кина су
највећи економски партнери Ирана и Индије, поготово у тешкој и војној
индустрији. У односу на Кину Америци остају само вербалне претње да
промени став а паралелно ће вероватно покушати изазвати неку врсту
унутрашње дестабилизације. Процене су да САД за то немају шансе те
да само раде у корист своје штете.
У савремним условима Русија као светска сила нема више ни
унутрашњих ни спољних проблема стратешког нивоа и важности. Русија
је јасно ставила до знања да ради (читај урадила) на развоју одбрамбеног
конвенционалног и нуклеарног наоружања и борбених система који, не
само да могу да парирају САД, већ који представљају нови фактор
стабилизације у свету. Иако за око 25 пута мањи, војни буџет Русије је
показао да је ефикасност много већа те је најавио нови курс који треба
да пресретне активности самозваних “светских полицајаца“.
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Показало се да наоружавање има предност с несметаним правом
пролаза у доношењу одлука које су се односиле на друштвени развој. С
тим у вези завидан је степен прилагодљивости друштвено-политичким
уређењима, економским системима и економском развоју. Трошкови
који прате трку у наоружавању и с њима наметнути критеријуми знатним
делом су утицали на држање потребног размака у опхођењу за
предметну проблематику, што је важан индикатор за успоравање
производње, пад животног стандарда, нова задуживања и незапосленост.
Почетак 21. века обележио је, између осталог, оснивање Азијске
банке за инвестиције у инфраструктури. Пријем је већ затражило
неколико европске земље (Лукембург, Велика Британија, Немачка,
Италија, Швајцарска, Аустрија, Холандија, Данска). Ово је један од
сегмената који показује сложене релације и савремене аспекте (Европска
унија и идеја Европе, трансатлански односи, односно укупност
политичких, дипломатских, економских и војних веза САД са европским
земљама с НАТО-ом као централним инструментом, као и Евроазијска
унија која полази од претпоставке да се Европа и евроазијске
интеграције могу ефикасно допуњавати
Рат је значајан друштвени феномен, за коју можемо рећи да је на неки
начин константа досадашњег развоја људског друштва и битно је утицао
на токове његовог развоја. Карактеришу га огромне људске жртве и
материјална разарања. Ратове разликујемо према ангажованим странама
(броју и величини држава), величини простора који је захваћен ратним
деловањем, употребом оружја и оружаним снагама. Опште прихваћена
подела је на локалне (ограничене) ратове и светски (општи) рат.
Споменут ћемо један сегмент који је означио битне одлике с којима
је наступило 20. век. Издвојено је да је стална опасност од друштвене
експлозије била као створена да се уз помоћ војске учини крај затегнутим
приликама и околностима и осигура унутрашњи мир, да би кратко затим
уследила нова ера ратова у 20. веку, двa од њих била светска.
У Првом светском рату учествовало је 36 држава са око 1,5
милијарди становника. Ратне операције вођене су на територијама 14
држава. Мобилизирано је око 70 милиона војника. У четири године рата
погинуло је или од последица рањавања или болести умрло око 20
милиона људи, а исто толико је рањено. Према проценама у прве три
године рата ратни трошкови износили су 123 милиона $ дневно, а у
четвртој години рата повећани су на 224.000.000 $ дневно.
У Другом светском рату учествовала је 61 држава, која су имале две
милијарде и 100 милиона становника (96% тадашњег светског
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становништва), на простору око 88% укупне копнене површине. Ратне
операције одвијале су се на територијама 40 држава. Било је мобилисано
110 милиона војника. Према проценама погинуло је око 36 милиона
војника, од последица бомбардовања и у концентрационим логорима
умрло је око 15-20.000.000 цивила, рањено је око 29.500.000 људи, а
расељено око 45 милиона људи. Материјална разарања била су
непроцењива. Период од 50 година након завршетка Другог светског
рата обележило је више од 70 сукоба, војних пучева и оружаних устанака
ЕВРОПСКА УНИЈА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Стратегијске дилеме око Европске Уније гласе: Политичка велесила
или регионални економски савез?, Трговачки партнер, отворен према
свету или заштићена зона? Многе земље данас различито гледају на
Унију, зависно коју су врсту односа с њом успоставиле - политичке,
економске, дипломатске, културне или стратегијске.
Европска унија, прва трговачка сила света, покушава да постане и
политички гигант. Уговор из Мастрихта омогућава земљама чланицама
коришћење два битна инструмента; заједничке валуте и заједничке
одбране. Међутим, Европској унији остаје много посла да покажу
потребну политичку вољу којом ће остварити суверенитет на овим
кључним пољима. Питања заједничке и интегрисане одбране још увек је
у фази имагинације, практичних решења још увек нема.
На свом путу према свом европском идентитету, Унија је знатно
напредовала од дана када су 1968. године уведене заједничке царинске
тарифе према трећим земљама као пандан укидању царинских и увозних
ограничења унутар Уније. Европска економија заснива се углавном на
преради увезених сировина у готове производе с врло великим
повећањем вредности. У том смислу се увек чинио напор да се према
остатку света развије отворени трговачки систем.
Царине за увоз привредних производа у Европску Унију у просеку су
ниже од 5%. Током 1994. године Унија је закључила нове прописе за
услуге и пољопривредне производе са својим партнерима. Разговори и
преговори о пољопривреди јасно су показали разлике у погледима и
полазиштима страна с обе стране Атлантика. Ипак, како је наступила као
целина, Унија је ефикасно заступала интересе сваке чланице посебно и
Уније као целине.
Остваривање и заживљавање заједничког тржишта 1993. године
знатно је ојачало трговачку политику Уније. Тако су поступно укинута
ограничења увоза и расподеле увозних квота "осетљивих" производа као
што су аутомобили, електронски производи јапанске производње,
текстилна роба и челик. Оснивањем Светске трговачке организације
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један је позитиван резултат уговора из Мастрихта чиме је омогућено, на
директни подстицај Европе, стварање сталног оквира за мултилатерално
решавање трговачких неспоразума и проблема свих врста.
Поставља се следеће велико и битно питање; има ли снаге и хоће ли
се европско јединствено тржиште да се одупре искушењима
протекционизма, или ће, с друге стране, да буде незаштићено од све
необузданије конкуренције? Као врло велики потрошачки простор са
близу пола милијарде становника чији приходи су сваким даном све већи
и са тенденцијом уједначења животног стандарда. Унија је изузетно
привлачан партнер за увознике из трећих земаља са целе планете, али је
дошла до нивоа капацитета да партнере може да принуди на
придржавање правила игре, који обезбеђују здраву конкуренцију и
приближно једнаке услове приступа тржишту.
Европска Унија постаје све снажнија економска, трговачка и
монетарна сила а може да постане и политичка сила ако се остваре
предуслови дефинисани уговором о Европској унији. Показало се да је
одвајање економског од дипломатског деловања врло тешко оствариво
када треба да се примени у неком конкретном случају. Поједини
закључци политичке природе које Унија мора донети у оквиру договора
на нивоу влада чланица, захтевају заједничке документе који треба да
служе као инструмент у провођењу.
У глобалној организацији (Уједињеним нацијама) Европска Унија је
присутна као посматрач и то у виду сталне делегације Комисије и
вршиоца дужности председника Европског савета. У том својству Унија
је потписала преко педесет конвенција и споразума, а сви у организацији
УН. Целокупним деловањем у оквиру међународних организација и
институција, Унија остаје верна својим основним определењима; она у
свим облицима подржава процесе интеграције и заједничке акције, како
унутар Уније тако и са свим другим земљама и народима.
Унија је важан партнер у индустријском свету. Сједињене Америчке
Државе прихватају Европу као савезника са којим дели исти систем
вредности али истовремено и као конкурента на трговачком и
технолошком пољу. У процесу провођења нове трансатлантске агенде,
која је прихваћена у децембру 1995. године између Европске Уније и
Сједињених Америчких Држава.
Општа тема састанака била је међусобна сарадња на разним
подручјима. Тектонски поремећаји на светској безбедносној сцени
крајем двадесетог и на почетку двадесетпрвог века суочили су савезнике
са неопходном потребом поновног дефинисања трансатлантског савеза.
Сарадња Европе и САД треба да се заснива на новим системима
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вредности и координисаним напорима да би могли одговорити на нове
безбедносне изазове.
Ако посматрамо области трговине и улагања, Европска Унија као
најзначајнији стратегијски партнер САД и једини са којим има
уравнотежене односе суочава се са одређеним унилатералним потезима
САД којима оне прибегавају једностраним и екстратериторијалним
активностима који понекад угрожавају интересе Европе у свету као што
је то намјера увођења царина за робе из ЕУ. Прогресивни настанак и
заживљавање евра, као европске валуте, и његов утицај у свету могли би
бити равноправан партнер долару на светском финансијском небу чему
се САД жестоко супростављају настојећи да задрже долар као светску
валуту број један.
Важни односи Европске Уније са Јапаном, другим великим
партнером у индустријском свету. Европа већ дуже време од Јапана
тражи већу отвореност тржишта јер тиме жели да неутрализује или
барем амортизује поплаву јапанских производа на европско тржиште.
Унија настоји ојачати сарадњу са Јапаном а посебно у контексту
политичког дијалога и економских односа.
Као значајан интеграциони фактор Унија непрестано изграђује добре
односе са земљама у Средоземљу, тако да се већ назире пут до нове
средоземне политике. Земље јужног Средоземља представљају важне
партнере Уније због њихове географске близине, историјских и
културних веза и тренутно потенцијалним миграционим процесима.
Политика регионалне интеграције је у основи политике Уније а према
Средоземљу исказује се као "глобални медитерански приступ".
И поред одређених успеха, Европски парламент је посебно нагласио
да се политика Уније према медитеранском простору треба
квалитативно мењати. Неопходна је свеобухватна, уравнотежена и
конзистентна политика према овим земљама које су још у високим
тензијама и нестабилности. Проблеми који су евидентни велики и
изражени су кроз; опасност сукоба, нестабилност, експлозију
наталитета, високу незапосленост, неуравнотежен платни промет,
висока спољна задуженост, недовољан економски раст велики увоз
прехрамбених производа.
Европска Унија је у децембру 1995. године поставила основе новом
европско-средоземном партнерству чије су основне карактеристике:
 Политички дијалог и партнерство с циљем одржавања и јачања
степена поверења и безбеднсти међу земљама у региону, који ће
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се заснивати на мирном решавању конфликата и контроли свих
врста наоружања,
 Јачање економских и трговачких веза унутар региона. Примарни
циљ је да се успостави слободна средоземна трговачка зона.
Реализацијом овог циља Средоземље би постало највећа
слободна трговачка зона на свету с више од 600 милиона
потрошача.
 Партнерство на социјалном, културном и хуманитарном плану.
 Европска Унија у средоземном региону већ учествује са
неколико великих економских пројеката и пројеката социјалног
развоја које финансијски подржава Европска инвестициона
банка. Тако је Унија највећи донатор у развоју палестинских
подручја (45% од укупне међународне помоћи). Поред економске
помоћи Унија значајно доприноси реформи и политичких
структура на подручју јужног Средоземља.
Значајан део својих капацитета Унија користи на развој и
унапређење односа са земљама Африке, Кариба и Пацифика. Односи са
афричким земљама, посебно јужно од Сахаре, започети су од 1957.
године када су Римским уговором Унији прикључени прекоморски
простори, односно територије неких чланица.
Конвенцијом са четврте конференције из Ломеа чак 71 земља
Африке, Кариба и Пацифика има односе са Унијом који су у нивоу
привилегованих. Захваљујући овој конвенцији, земље Африке, Кариба и
Пацифика могу на тржиште Уније без царине и обавезе реципроцитета
пласирати 99% својих индустријских производа. Уз провођење
конвенције из Ломеа и задржавање географског оквира предвиђеног
конвенцијом, намерава се њен садржај проширити и на политичку
димензију усмерену на развој демократије и поштовање основних
људских права.
Сарадња Европске Уније са земљама Азије и Латинске Америке
мање је димензионисана. Унија је закључила оквирне споразуме о
регионалној сарадњи са Аргентином, Бразилом, Уругвајем и земљама
Андског пакта (Боливија, Еквадор, Колумбија, Перу и Венецуела).
Европски савет је закључио да треба ојачати партнерство између Уније
и земаља Латинске Америке на три подручја: консолидација
демократских процеса и реформа институција, борба против социјалног
раслојавања и сиромаштва, и коначно, економске реформе.
Односи између Европске Уније и Азије заснивају се на "новој
стратегији за Азију" дефинисаном на заседању Европског савета у
Есену. Суштина стратегије изражава се кроз развој трговачких и
индустријских веза ка и кроз јачања сарадње у области улагања, између
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предузећа и корпорација те истраживању и развоју. Азија представља
веома важног партнера Европе (23% спољне размене). Принципи на
којима се заснивају партнерски односи су мултила-тералност,
отвореност и равноправност у свим облицима сарадње.
Унија делује као систем или свака њена чланица посебно, она је
далеко највећи партнер земљама у развоју и прихвата 21,5% њиховог
увоза а даје 36% укупних финансијских средстава која се у свету
издвајају као помоћ земљама у развоју. Две трећине од ове помоћи
намењено је развојним пројектима, а трећина се троши на помоћ у храни.
Глобално место Уније у свету је битно са политичког, економског,
социјалног и развојног становишта. Интеграционим процесима који су
у, до сада захватили Европу, а сараднички и кооперативни са другим
деловима света дају наду да ће човечанство кренути путем мира,
сарадње, толеранције и солидарности, уместо ратова, затворености,
мајоризације и себичности.
Европска Унија као визија, као пројекат и као систем имају, не само
шансу већ и огромну одговорност за будућност народа који живе на
европском континенту.
СИСТЕМ ИНТЕГРАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Под појмом "интегрална безбедност", у најширам смислу,
подразумева се удруживање две или више држава ради заједничке
одбране од евентуалног напада било које земље или савеза изван
структуре тако створеног удружења. Појам је настао као разултат развоја
међународних односа (двадесети и почетак двадесетпрвог века) у раду
на стварању организованих механизама за спречавање свих облика
угрожавања безбедности на локалном, регионалном и глобалном нивоу.
Суштински елеменат колективне безбедности изражен кроз сарадњу
у области заједничке одбране присутан је много дуже од савремених
облика али као саставни део тада постојећих војних савеза. И појам и
садржај система колективне безбедности превазилазе све до тада познате
облике војних савеза чија је карактеристика била нестабилност и
краткорочност. Промена једног од интереса значила би промену и савеза
чија је судбина зависила од промене интереса земаља које су их
сачињавале.
Историјски, први систем колективне безбедности установљен је у
оквиру Друштва народа, као прве општеполитичке међународне
организације. Пактом Друштва народа, којим су постављени темељи ове
правне установе, утврђени су основни елементи одговарајуже
колективне безбедности, који имају универзални карактер по својој
суштини и садржају.
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Пакт, с једне стране утврђује обавезу држава да на миран начин
решавају све спорове, а с друге стране први пут уводи у међународно
право и односе општу забрану рата, с тим што допушта могућност да му
се прибегне, али у оквиру правом утврђених изузетака.
Иако у суштини добро осмишљен систем колективне безбедности
показао се у периоду између два светска рата као недовољно ефикасан,
пре свега што Друштво народа никада није достигло одређени степен
универзалности као и услед веома неповољних друштвено политичких
прилика у свету. У таквим условима није много допринело отклањање
одређених правних недостатака Пакта утврђивањем потпуне забране
прибегавања рату без икаквих изузетака или разрада механизама мирног
решавања сопрова.
На основу политичких и правних искустава, после Другог светског
рата установљен је у оквиру УН нови, савршенији систем колективне
безбедности. У првом реду, Повеља УН утврђује не само забрану рата,
већ забрану претње силом или употребе силе, без икаквих изузетака,
осим ако је реч о самоодбрани у случају започетог напада или примени
колективних мера од стране светске организације чија се позиција све
више угрожава.
Као противтежа овако свеобухватној забрани утврђен је веома
разрађен механизам мирног решавања спорова. Повеља, у том смислу,
предвиђа развој свестране сарадње на свим пољима којом треба да се
обезбеде знатно шире основе и предуслови за развој трајног мира.
Чланице УН преузеле су обавезу да Савету безбедности, на основу
специјалних уговора, ставе на располагање одређене војне ефективе
ради заштите мира.
С обзиром да су УН замишљене као универзална и свеобухватна
међународна организација, Повеља утврђује очување мира као основни
и општи циљ који ужива потпуну заштиту, и њена правила о одржању
мира и колективне безбедности обавезују све међународне субјекте.
Према томе, систем колективне безбедности створен Повељом УН је
универзалне и глобалне важности обухвата читав свет.
Функционисање система колективне безбедности показало је веома
крупне недостатке и неефикасност. И поред правног регулисања на
основама општеисказане политичке воље у свету се водило и води
мноштво ратова. Прелазак у једном делу света са биполарног на
пирамидални систем међународних односа, колективна безбедност у
оквиру УН постаје веома неефикасна.
Толерисање агресивних акција које САД предузимају без подршке
УН, као и поступак доношења одлука у којима се одлуке доносе на
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основу нетачних извештаја стварају слику о неефикасности система, као
што је то примјена силе и бомбардовање СР Југославије снагама НАТО
без сагласности Савјета безбједности. Слично је НАТО дјеловао у
Ираку, Сирији и где не уз апсолутну подршку САД.
Упркос свим, евидентним недостацима, систем колективне
безбедности дао је, у целини гледано, позитивне резултате те као
политичка и правна институција представља солидну основу даљег
развоја међународних односа у правцу јачања међународног мира. Развој
система колективне безбедности евидентан је у процесу европских
интеграција тако да један од три основна ослонца Европске Уније
представља заједничка спољна и безбедносна политика.
У оквиру развоја колективне безбедности у Европи се све више
говори о интегралној безбедности која се базира на елиминисању узрока
и креацији снага које могу на савремен начин да се боре против свих
облика угрожавања безбедности које носи двадесетпрви век.
ИНТЕГРАЛНА БЕЗБЕДНОСТ У ЕВРОПИ
Основни, или општи, циљ који се поставља пред Европску Унију и
све народе у Европи може се у најкраћем одређењу дефинисати као "Јака
Европа која ће бити у стању да у заштити безбедности буде јединствена,
кроз јачање одбрамбене способности". Континент, на чијем су простору
у последњих стотину година вођена два светска рата полако али сигурно
долази до снаге и определења да своју судбину покуша узети у своје руке
или боље речено у своју памет.
Основни полазни ставови у процесу уједињења Европе као сложеног
скупа народа и региона виде се у кључним речима које се зову истина,
мир, помирење и градња поверења и на њима се заснива креација
целокупног система европских интеграција.
СТРУКТУРА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ОЕБС

ЕВРОПСКИ
САВЕТ

ЕУ

ЗЕУ

НАТО
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Од краја Другог светског рата скоро сви европски народи покушавају
да постану позитивним примером остатку света како се дуготрајним
разговорима и преговорима може доћи до решења без употребе силе, а
поготово без наметања било којег облика. Многима све то изгледа као
дуготрајан и неефикасан процес, али чињеница да сви европски народи
теже миру и мирном решавању свих политичких и безбедносних питања
јасно говори о генералном определењу.
Кључне геополитичке промене са краја двадесетог века (распад
Варшавског уговора, уједињење Немачке, сецесије, ратови и распад
Југославије) подстакле су земље Европске Уније да се позабаве
системом спољне политике и безбедности на целом континенту.
У том послу, поред напора европских земаља, значајно је поменути
негативан утицај САД које на сваки начин спречавају стабилизационе,
интеграционе и развојне процесе на тлу Европе. Посебно на југоистоку
Европе утицај Америке је изузетно негативан а присуство војне силе и
других званичних и незваничних дестабилизационих фактора је више
него видљиво.
Основни циљеви које Европска Унија и њени народи постављају на
реализацији спољне у безбедносне политике изражавају се кроз
неколико група вредности као што су:
 заштита заједничких вредности, основних интереса и
независности Уније,
 јачање безбедности Уније, њених народа и земаља,
 очување мира и јачање међународне безбедности,
 снажна подршка свих облика сарадње међу народима,
 развој и јачање демократије, правног система, и поштовање
основних људских права и слобода.
Овако постављени циљеви могу се остварити (остваривати) на два
основна начина:
 сарадњом између чланица у провођењу њихових политика кроз
дефинисање заједничких полазишта и
 поступним провођењем заједничких мера у подручјима где
чланице имају заједничке интересе.
Практично потребно је обезбедити да Савет Европе постане и остане
највиши ауторитет који путем консензуса одређује опште правце
спољне политике и политике интегралне безбедности уз задржавање
принципа заједничког наступа Европске уније као демократског
система.
Заједничка спољна политика и безбедност представљају камен
темељац Европске уније и обухвата сва подручја спољне политике
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укључујући и безбедност у свим његовим аспектима. Одредбе концепта
европске спољне политике и безбедности и принципи на којима је
заснована само може допринети јачању појединих система чланица а
европским народима донети толико жељену стабилност који модел
вестфалске државе није обезбедио.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Сагледавајући реално стање на планети и балканском простоту јасно
је да су САД и НАТО само један од облика организовања и наравно не
доминантно највећи и најјачи. Само бруталним испољавањем силе и
непоштовањем права других, укључујући суверене државе, а у страху за
физички опстанак многи им признају право "првенства" и тиме
доминације у међународним односима.
Последњих пар година ипак је на светској глобалној сцени велика
прекомпозиција снага у којој се већ јасно назире нова триполарна (а
можда и мултиполарна) подела у којој су, за сада, главни протагонисти
САД, Русија и делови Блиског и Средњег истока. Ту се неумитно као
противтежа појављује Кина, односно БРИКС, који тражи равноправаније
међународне односе. Стога и последњи притисци и уцјене Русије
озбиљно угрожавају колективну светску безбедност која се неумитно
прелева и на наше просторе, што тражи стално праћење и предузимање
мера да се спречи ексалација прилика, терористички акти радикалног
ислама и подривање Републике Српске због њендоста ог блиског односа
са Русијом.
Огромни притисци које администарција САД врши на мале и средње
развијене и снажне земље и народе да њихови грађани буду изузети од
јурисдикције сталног међународног кривичног суда јасно ислуструју
стање и намере према остатку човечанства. У суштини највећи носилац
дестабилизације у свету, као и највећа опасност за светски мир, је ничим
не контролисана, сила и моћ САД (од политичких преко правних до
војних средстава). Смањење утицаја САД на глобалном плану директно
ће допринети стабилизационим процесима и глобализацији у њеном
позитивном одређењу.
Носилац неконтролисане моћи су САД у свим облицима испољавања
а агресивни ратови које су водили од Вијетнама, СР Југославије, до
Ирака и Сирије потврђују претпоставку да је највећа опасност по светски
мир управо политика силе која се води из САД. Колико они у том
користе НАТО чланице или неке друге мање је битно, битно је да је
утицај на безбедност на земљи негативан и веома снажан.
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Европска Унија као систем већ годинама „лута“ у процесу
дефинисања, организавања и почетка функционисања интегралне
европске безбедности и под притисцима прихвата НАТО као основну
снагу безбедности Европе а чије се снахе свесно гурају ка границама
Русије, што може озбиљно да угрози светски мир. Разапета између
прекоокеанских притисака од стране САД и сопствених жеља и
традиције Европа губи драгоцено време потребно за креацију сопственог
система интегралне безбедности.
Подвала са НАТО савезом је очигледна, одвајање од Русије под
утицајем САД је свакодневна активност. Европа само у развоју
сопственог система и то у пуној сарадњи са Русијом има шансу да
обезбеди миран и безбедан развој свој грађана народа и земаља.
Ослањање на НАТО и САД једноставно воде цео континент у неки
будући знатно интензивнији хаос и дестабилизацију.
Америка своје европске савезнике држи (још увек) под контролом
али Русија и Кина имају сасвим други приступ. Поред тога, Русија и
Кина су највећи економски партнери, и врло снажна политичко
економска основа система БРИКС. Безбедносна основа која може да
ствари стратегијски утицај на креацији система глобалне безбедности је
ОДКБ тако да је потпуно јасно да НАТО као светски полицајац вођен
САД има врло снажну алтернативу.
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МЈЕСТО И УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
СТАРЈЕШИНА ВРС НА ЗАШТИТИ И
СПАСАВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Др Драгиша Јуришић1
Апстракт: Овај рад има за циљ да прикаже могућности ангажовања старјешина
Војске Републике Српске на активностима заштите и спасавања у случајевима разних
ванредних ситуација, а прије свега у улози организатора и лица која својим знањем и
умјећем могу у локалној заједници и Републици Српској умањити последице оваквих
догађаја. Посебно се истиче концепт цивилне одбране, који је занемарен а у коме
старјешине Војске Републике Српске могу имати своју значајну улогу.
Кључне ријечи: цивилна заштита, заштита и спасавање, цивилна одбрана, Војска
Републике Српске, старјешине

УВОД
Искуства из досадашњих ратова показују да се губици људства
смањују до 20 пута у условима организоване цивилне заштите. С тим у
вези јасно је да је овај сегмент безбједности друштва врло битан и у свом
садржају незаобилазан када су у питању припадници војске, било у
активном или резервном сатставу, односно било да су у пензији или још
увијек активни у друштвеном животу локалних заједница. У случају
Републике Српске питању о мјесту и улози старјешина ВРС у систему
заштите и спасавања, цивилној заштити, али и помало заборављеном
концепту цивилне одбране, до сада није у довољној мјери посвећена
потребна пажња. Неопходно је да се прије свега, да осврт на цивилну
заштиту у рату 1992-1995. године, а онда да представи данашњи систем
заштите и спасавања у Републици Српској. Посебан фокус је на
извршиоцима на терену а то су повјереници заштите и спасавања од
којих зависи први одговор и почетна организација друштва, у случају
ванредне ситуације било ког облика, на најнижем нивоу организовања.
1

Доктор безбједносних наука, Безбједносни истраживачки центар, Бања Лука
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Из свега произилази мјесто и улога старјешина ВРС у систему
заштите и спасавања, са освртом на досадашња искуства уз јасно
разматрање концепта цивилне одбране као једног од оних садржаја у
друштву у коме старјешине могу дати свој пун допринос.
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У РАТУ 1992-1995.
Иако постоји доста примјера, кроз историју, који показују значај
организовања друштва у ситуацијама када истом пријети природна или
друга опасност, пун просперитет цивилна заштита доживљава тек у
Првом свјетском рату. Основни разлог за то су ратна дејства која више
нису само погађала војне јединице и војне објекте, него су се дејства
испољавала и у позадини фронта по насељеним мјестима, жељезничким
чвориштима, мостовима и другој инфраструктури од значаја за војску
али и цивиле.
Подаци говоре да је на почетку Првог свјетског рата од сваке бачене
авио-бомбе погинуло или рањено 1,6 људи док је 1918. године, на крају
рата, број погинулих од једне авио-бомбе смањен на 0,16 људи. Иако је
у Првом свјетском рату број цивилних жртва превазилазио до тада
познате оквире у Другом свјетском рату се изједначио број погинулих
војника и цивила.
У Европи, која је највише искусила страхоте Првог свјетског рата,
након њега се у многим државама јављају активности на успостављању
и развоју цивилне заштите: В. Британија 1924. године, СССР 1926.
године, Немачка 1927. године, Француска 1931. године, Пољска и
Италија 1934. године и тд. Унапређењу и све значајнијем развоју
цивилне заштите допринијела су и дешавања између два свјетска рата.
Примјер су бомбардовања цивила у Авганистану и Ираку од стране
Британаца током колонијалних ратова, велики губици и цивилне жртве
у Кини током рата са Јапаном 1931-1939. године, који је немилице
бомбардовао кинеске градове, употреба плина у Етиопији током
колонијалног рата који су тамо водили Италијани 1935-1936. године,
уништење шпанских градова од стране њемачке авијације током рата
1936-1939. године.
У ратовима који су услиједили након Другог свјетског рата, цивилне
жртве су чиниле чак 90% жртава ратних сукоба као што је то било у
Вијетнамском рату. Утицај ратова на цивиле је видљив сваким даном
кроз медијске извјештаје са многух ратишта у свијету а ми смо то
директно искусили у рату од 1992. до 1995. године. Јасно је да би тај број
био и већи у неком будућем рату вођеном неконвенционалним
средствима а посебно у случају рата нуклеарним наоружањем.
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Прије отпочињања грађанског рата у СФРЈ, крајем осамдесетих
година прошлог вијека, стање и функције цивилне заштите у свим
срединама су биле следеће:
 у цивилној заштити у великој мјери био је пресликан модел
војног организовања;
 цивилна заштита развијала се под утицајем административног
модела друштвеног организовања, па су рјешења често била
нерационална, непримјерена потребама и задацима цивилне
заштите, нарочито у рату;
 цивилна заштита је само нормативно прилагођавана за ратне
потребе;
 принцип подруштвљавања и омасовљавања имао је за последицу
потискивање стручности и професионалности, те је систем
цивилне заштите организационо и функционално утемељен на
општинском нивоу, а укупна успјешност ове државне функције
сведена је на минимум;
 финансијска издвајања за функционисање цивилне заштите и
њено усавршавање значајно су била успорена;
 на највишем нивоу систем цивилне заштите као цјелина није
функционисао.2
Иако је систем цивилне заштите такав, он је пружао одређену
сигурност становништву и суштински није заостајао за савременим
трендовима тог времена у свијету. Ипак грађански рат донио је нове
изазове. Држава се распала по етничким и вјерским шавовима а са њом
и комплетан систем заштите и спасавања. У таквим условима и са ратом
који је почео, требало је поново изградити систем цивилне заштите.
Почетком рата на простору БиХ стање цивилне заштите у Републици
Српској је било следеће:
 планови цивилне заштите који су до тада постојали били су
конципирани на вођењу одбрамбеног рата и тиме
неупотребљиви;
 мјере цивилне заштите нису биле разрађене на реалним
процјенама и нису узимале у разматрање грађански рат;
 почетак ратних дејстава у већини општина Републике Српске
затекао је цивилну заштиту недовољно спремну (кадровски и
материјално), посебно без организованих штабова и јединица;
 кадрови у цивилној заштити у општинама су били приморани да
самоиницијативно дјелују у складу са новонасталом ситуацијом,
2 Ђурашиновић, П. (1997). Трансформација цивилне заштите. У: Зборник радова: из
цивилне заштите на ратом захваћеном подручју. Министарство одбране. Управа за
цивилну одбрану. Добој, стр.16.
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при чему је тежиште било испољено у ангажовању општинских
штабова;
 у почетном периоду рата штабови цивилне заштите су у
појединим срединама, осим активности на заштити и спасавању
становника и материјалних добара, преузимали функцију
осталих органа, с обзиром на то да је ситуација налагала
извршење тих задатака;
 штабови и остале структуре цивилне заштите су били суочени,
са неадекватном попуном, а посебан проблем је представљао
недостатак неопходних материјално-техничких средстава;
 недовољна припремљеност цивилне заштите непосредно прије
избијања ратних дејстава огледа се и у недовољној увезаноти
предузећа, установа и органа у систему цивилне заштите.3
Основ функционисања и рада цивилне заштите у Републици Српској
је био Закон о одбрани Српске Републике Босне и Херцеговине.4 Пети
дио тог Закона бави се Цивилном заштитом. Рад цивилне заштите
дефинисан је члановима од 31. до 54 тог Закона. У складу са наведеним
Законом, цивилна заштита је обухватала: личну и узајамну заштиту
грађана, задатке заштите и спасавања, организацију цивилне заштите,
јединице и штабове цивилне заштите и службу осматрања и
обавјештавања. Министарство одбране вршило је стручне послове који
су се односили на опремање и обучавање организације и јединица
цивилне заштите. У складу са тим јасно је да се цивилна заштита
налазила у саставу Министарства одбране Републике Српске.
Влада, преко Републичког штаба цивилне заштите, требала је да
врши оперативне послове руковођења акцијама заштите и спасавања
грађана, материјалних и других добара. Командант цивилне заштите
Републике је био потпредсједник Владе. Штабови цивилне заштите су
били предвиђени да буду: републички, окружни и општински.
Задаци цивилне заштите у Републици Српској у току рата били су
усмјерени у два правца:
 испомоћ војсци и
 заштита становништва.
У првој фази рата, у недостатку квалитетне попуне, штабови су
углавном попуњавани пензионерима, женама и осталим лицима која
3 Керезовић, Д. (1997). Страдања цивилног становништва. У: Зборник радова: из
цивилне заштите на ратом захваћеном подручју. Министарство одбране. Управа за
цивилну одбрану. Добој, стр.38.
4 Закон о одбрани и Закон о војсци: са коментарима и прилозима (1992). Српска
Република Босна и Херцеговина. Министарство одбране.
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нису ангажована у јединицама Војске Републике Српске. У каснијој фази
у сарадњи са војним одсјецима Министарства одбране, побољшан је
квалитет попуне, јер се увидјело да је неопходно свестрано стручно
оспособити штабове.5
Уз формирање Војске Републике Српске и успоставу линија
развајања са непријатељским снагама, те јачањем војних активности на
фронту, кренуло се и у формирање јединица цивилне заштите и то прије
свега на подручјима директно погођеним борбеним дејствима.
На самом почетку формиране су јединице цивилне заштите опште
намјене а након релативне нормализације живота у градовима, створила
се потреба за формирањем и специјалистичких јединица цивилне
заштите. У тим условима се расформирају мјесни штабови цивилне
заштите и општински штабови цивилне заштите и формирају се стручнооперативни општински штабови цивилне заштите.6 Поред тога именују
се курири и повјереници цивилне заштите у предузећима, установама,
већим стамбеним зградама. „Искуства су показала да повјереници и
њихови заменици у јединицама цивилне заштите, поред курира, имају
незамјењиву улогу у реализацији масовног информисања становништва,
а то захтјева непрекидне контакте са општинским штабом цивилне
заштите и другим структурама одбране и заштите на ужем и ширем
подручју живљења и рада грађана.“7
Посебно треба истаћи ангажовање цивилне заштите код евакуације
становништва, стоке и материјалних добара, што је допринјело да се у
знатној мјери смање губици у угроженим подручјима.8 Из свега
наведеног је видљиво да је било много проблема који су пратили рад
цивилне заштите у рату. А прије свега то су:



повећан број и обим задатака које је требало у што краћем
времену извршити;
смањење броја припадника у цивилној заштити, недостатак
стручних и способних кадрова на одређеним мјестима у
цивилној заштити;

Керезовић, Исто, стр.39.
Малешевић, Н. (1997). Функционисање цивилне заштите у рату. У: Зборник
радова: из цивилне заштите на ратом захваћеном подручју. Министарство одбране.
Управа за цивилну одбрану. Добој, стр. 32.
7 Исто, стр. 35.
8 Керезовић, Исто, стр. 38.
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сталне промјене и одлазак обучених кадрова на одређеним
стручним мјестима и перманентна обука нових;
 законске недоречености о надлежности цивилне заштите;
 нерјешен статус распоређених обвезника у цивилној заштити;
 руковођење цивилне заштите по вертикали и њена
организованост, дјеловање и зависност по хоризонтали;
 нерјешени извори материјалног и финансијског обезбјеђења
цивилне заштите за извршење одређених задатака.9
Ипак у појединим мјестима цивилна заштита је одиграла своју улогу
попут цивилне заштите Добоја, која је посебно велику улогу имала у
спровођењу мјера склањања становништва. У Добоју је изграђено 10
склоништа за 1.619 особа. У радним организацијама, њих укупно шест,
су била изграђена склоништа укупног капацитета 750 особа. Уз то,
Општински штаб цивилне заштите је намјенска јавна склоништа и
подруме погодне за склањање видно обиљежио, одредио лица која су
била одговорна за уређење и одржавање тих склоништа.10
Током рата Служба осматрања, обавјешавања и узбуњивања је 1992.
и 1993. године је нормативно и организационо постављена на ноге, а иста
је 1995. године имала:
 сву потребну нормативну регулативу и свој јасно препознатљив
статус,
 обучен кадар и ратну јединицу Службе осматрања и
обавјештавања,
 Републички центар у Бањој Луци (прва републичка
организациона јединица која је у Бањој Луци формирана још
1993. године),
 Регионалне центре у: Билећи, Палама (касније Сокоцу),
Зворнику, Бијељини, Добоју, Бањој Луци и Дрвару,
 44 општинска центра и
 до 150 осматрачких станица
Функционисала је као јединствен систем за: прикупљање, обраду и
дистрибуцију података; узбуњивање становништва; обезбјеђење веза
руковођења за све органе власти од нивоа општине до Републике; био је
Дрча, Т. (1997).Функционисање цивилне заштите у рату. У: Зборник радова: из
цивилне заштите на ратом захваћеном подручју. Министарство одбране. Управа за
цивилну одбрану. Добој, стр.94.
10 Симић, А. (1997). Заштита цивилног становништва и материјалних добара у ратом
захваћеном подручју. У: Зборник радова: из цивилне заштите на ратом захваћеном
подручју. Министарство одбране. Управа за цивилну одбрану. Добој, стр.43. и 44.
9
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увезан са системима осматрања и обавјештавања у Србији, Црној Гори и
Републици Српској Крајини.
Организационо се Служба осматрања, обавјешавања и узбуњивања
се налазила у оквиру Министарства одбране у Управи за цивилну
одбрану. Унутар Републике Српске била је увезана и сарађивала са:
штабовима и јединицама Војске Републике Српске, организационим
дијеловима МУП-а Републике Српске, организационим дијеловима
Цивилне заштите Републике Српске те органима власти од нивоа
општине, регија до Републике.11
Поред свих недостатака, мјесто и улога цивилне заштите у рату је
била велика и утицала је на то да биланс цивилних жртава не буде много
већи као што је то била на другим ратним подручима.
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ДАНАС
У складу са Дејтонским мировним уговором из 1995. године, питање
заштите и спасавања је остало у надлежности ентитета. Све до 1998.
године у Републици Српској, цивилна заштита је била у саставу
Министарстава одбране Републике Српске. Након тога цивилна заштита
је била организована као Републичка управа цивилне заштите и била је
самостална на директној вези са Владом РС12. У периоду од 1998-2002.
године, а у складу са Законом о министарствима13 из 2002. године постаје
дио Министарства локалне управе и самоуправе Републике Српске. Од
краја 2008. године, Републичка управа цивилне заштите Републике
Српске је у саставу Министарства унутрашњих послова Републике
Српске, а од 2017. године Републичка управа цивилне заштите
Републике Српске је самостална управа у саставу Владе Р. Српске.14
Практично, данас систем заштите и спасавања у Републици Српској
обухвата:
 планирање, припремање и спровођење мјера и активности на
заштити и спасавању;
 заштиту, отклањање могућих узрока угрожавања, смањење
утицаја и спрјечавање несрећа, као и умањење њихових
последица;
Петровић М. – одговор на упит путем интернета дана 09.04.2016.године – Према
његовим речима, Службу осматрања, обавјешавања и узбуњивања РС је нормативно и
организационо поставио на ноге у 1992. и 1993. години.
12 „Службени гласник Републике Српске“ број:10/98.
13 „Службени гласник Републике Српске“ број:70/02.
14 Заштита и спашавање у Босни и Херцеговини (2010). Сарајево: Центар за
сигурносне студије, стр. 14.
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координација при успостављању, изради и реализацији Програма
за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће;
 спасавање и пружање помоћи кроз организовање цивилне
заштите, као превентивне и оперативне активности на спасавању
људи, материјалних и културних добара и животне средине;
 предузимање мјера и активности на ублажавању и отклањању
непосредних последица природних или других несрећа и
стварање услова за нормализацију живота у погођеном подручју;
 организовање, опремање и оспособљавање снага и субјеката
заштите и спасавања;
 управљање, руковођење и координацију субјектима и снагама
система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 пружање, тражење помоћи и сарадња са другим земљама и
међународним организацијама и др.15
Основ структуре цивилне заштите у Републици Српској данас чини
Републичка управа цивилне заштите са својих пет подручних одјељења
у Бањој Луци, Добоју, Бијељини, Сокоцу и Требињу. У суштини то је
управна структура која у свом саставу има мањи број јединица
специјализоване намјене од којих се посебно истичу деминери.
Основ цивилне заштите у Републици Српској су јединице локалне
самоуправе и комплетан систем функционише на начелу
субсидијарности, односно у заштити и спасавању се првенствено
користе снаге и средства са подручја јединица локалне самоуправе, а у
колико су та средства недовољна, употребљавају се снаге и средства
територије Републике Српске и БиХ. Што значи доношење одлука и
њихово спровођење на најнижем могућем нивоу уз координацију на
највишем потребном нивоу. То значи да су општине, односно јединице
локалне самоуправе носиоци првог одговора у случају ванредних
ситуација. У ту сврху користе своју структуру цивилне заштите, са
потребним јединицама опште и специјализоване намјене као и уз помоћ
повјереника заштите и спасавања и привредних друштава која се
укључују у одговор.
У складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
у извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују сви
способни грађани од 18 до 60 година живота.
Члан 3. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, „Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12.
15
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ПОВЈЕРЕНИЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
У односу на тематику овог излагања посебан значај за цивилну
заштиту на најнижем могућем нивоу имају повјереници заштите и
спасавања. Повјереници заштите и спасавања одређују се у насељеним
мјестима, у дијеловима насељеног мјеста, стамбеним зградама,
републичким органима управе и другим органима, привредним
друштвима и другим правним лицима у којима није формиран штаб за
ванредне ситуације. У републичким органима управе и другим
органима, повјереника именује и разрјешава руководилац који руководи
републичким органом управе или неким другим органом. Када су у
питању јединице локалне самоуправе, повјереника именује и разрјешава
начелник општине, односно градоначелник, а у привредним друштвима
и другим правним лицима то раде директори, односно други надлежни
органи.16 Укупан број повјереника заштите и спасавања у Републици
Српској је око 5.000.17
Задаци повјереника, у складу са Упутством о пословима и задацима
и начину рада повјереника цивилне заштите Републике Српске18, су:
 упознаје грађане са својим статусом повјереника и предузима
мјере да се грађани упознају са својим обавезама, у односу на
организовање и начин спровођења задатака заштите и спасавања,
 у координацији са штабом за ванредне ситуације, предузима
активности на учешћу грађана у обучавању за организовање и
спровођење личне и узајамне заштите,
 упознаје грађане са мјерама и поступцима које се треба
предузети у односу на разне облике опасности,
 едукација становништва у смислу набавке средстава
предвиђених за личну заштиту, као и других средстава које
грађани треба да набаве,
 обезбјеђује одговарајуће просторије за смјештај и чување
средстава за колективну заштиту, и других средстава намјењених
за заштиту и спасавање људи и имовине,
 учествује у припремању и извођењу вјежби и практичних облика
обуке из области заштите и спасавања,
 утиче на грађане да спроводе превентивне мјере заштите од
природних и других несрећа,
Исто, члан 49.
Одговор РУЦЗ на упит од 2.7.2014. године (4.947 повјереника заштите и
спасавања)
18 “Службени гласник Републике Српске“ број: 69/02.
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у току природних или других несрећа, ангажује се на
предузимању мјера и организовању грађана за извршавање
задатака заштите и спасавања.
Повјереник заштите и спасавања је лице које мора бити врло
активно, мора имати смисао за организацију посла, руковођење акцијама
заштите и спасавања и способно да успостави функционалан систем у
што краћем року. Јасно је да у локалним заједницама, у највећем броју
случајева старјешине Војске Републике Српске могу представљати
изузетне повјеренике цивилне заштите.
Старјешине су по својој професији увијек одлучни, енергични,
дослиједни, умјешни и иницијативни и то проистиче из њихове
припадности војној организацији и систему који почива на својој логици
војне организације. Са друге стране официри и старјешине генерално,
посједују и персонална својства карактеристична за то занимање а то су
смисао и способност за организацију, сталну присутност – људску и
командну, строгост и одмјереност у захтјевима, стрпљивост и
истрајност, храброст и достојанственост.
Са овим особинама старјешине ВРС представљају незаобилазан
сегмет друштва када је у питању заштита и спасавање, цивилна заштита
и цивилна одбрана као најзначајнији сегмент у коме се могу исказати.
Остаје проблем друштвене заједнице која у довољној мјери не
препознаје тај људски потенцијал који се налази у њеном саставу.
УЛОГА СТАРЈЕШИНА ВРС У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ
Узимајући у обзир начин организовања цивилне заштите, њену
структуру и ослоњеност на локалну заједницу, те имајући у виду да је у
ванредним ситуацијама потребно брзо одлучивање, брза реакција и
беспрјекорна организованост, мјесто и улога страјешина Војске
Републике Српске мора бити значајнија.
Значај укључености старјешина се огледа и кроз шире разумјевање
цивилне заштите и то у контексту цивилне одбране која представља
шири и значајнији контекст у склопу тренутних политичких,
геополитичких и бројних других дешавања у БиХ и шире, те позиције
српског народа у будућности.
Цивилна одбрана као концепт je дио безбједносног система државе
који се поред заштите и спасавања бави и одбраном становништва,
материјалних, културних и других добара од свих врста опасности
природног или антрополошког поријекла. Ово подразумјева и учешће
цивилног становништва у неоружаним облицима отпора нападачу и
стварање услова за свеукупну одбрану и заштиту. Поред тога цивилна
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одбрана има задатак стварања услова за нормалан живот и рад на
пострадалом подручју. У складу са овим захтјевима цивилну одбрану
сачињавају: цивилна заштита, осматрање и узбуњивање, везе
руковођења, органи, привредна друштва и друга правна лица и службе,
те планирање и едукација.
Поједини аутори дефиницију цивилне одбране дијеле на ону у ужем
и ширем значењу. У ужем значењу цивилна одбрана је заштита
цивилног становништва и материјалних добара у условима рата и у
случају опасности природног или антрополошог поријекла. У ширем
смислу цивилна одбрана обухвата „одбрану цивилног друштва од
политичке доминације, идеолошких утицаја и природног искоришћавања у условима рата, при чему се не запоставља ни заштита и спасавање
становништва, материјалних и културних добара у условима
мирнодопских ванредних ситуација. У функционалном смислу цивилна
одбрана, по овом схватању у свој дјелокруг рада укључује и заштиту
органа јавне власти, привреде, територије и животне средине, системе
информисања и раног упозоравања на потенцијалне опасности“.19 Све то
указује да цивилна одбрана није пасивна, и као дио унутрашње
безбједности омогућава да држава оствари своје право на самозаштиту.
У цивилној одбрани се уско треба сарађивати са разним удружењима
бивших припадника Војске Републике Српске. У неким земљама се
цивилна одбрана стапа с одбраном и добија војни карактер. У случају
Републике Српске она треба и мора бити носилац спремности за
одбрану. Иако смо војно неутрални и заступамо ту политику, други нису.
Повратак хладног рата, регионални сукоби, пријетње терориста и
њихове могућности, и даље постојање нуклеарних арсенала и развијање
истих од стране других држава (већина западних држава, Сјеверна
Кореја, Ирана), питање постојања потребе за цивилном одбраном поред
цивилне заштите ставља се у нови контекст. Неки то зову повратак из
цивилне заштите у цивилну одбрану20 али то су две функције државе која
се морају развијати паралелно у складу са савременим демократским
принципима друштва уз пуно поштовање основних људских права.
„Спремност за посебне ситуације у доба мира не подразумјева
спремност за случај војног напада.“21 У складу са тим врло је битно
разумјети садржај појма цивилна одбрана.
19

Jakovljević, V. (2006). Sistem civilne odbrane. Fakultet civilne odbrane. Beograd,

стр.12
20 Alexander, D. (2002). From civil defence to civil protection – and back again". Disaster
Prevention and Management: An International Journal, Vol. 11 Iss: 3., стр. 209-213
21 DCPA Attack Environment Manual (1973). Chapter 1: Introduction to Nuclear
Emergency Operations, DCPA. Panel 1.
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Имајући све у виду, разлози за спровођење цивилне одбране
заснивају се на више фактора и то: финансије, геополитика, ранија
искуства са природним ванредним ситуацијама, ранија искуства из
ратова, унутрашња политика и нуклеарно оружје22, али и тероризам,
националне и вјерске релације као и мигрантске кризе и сл. Сви ови
фактори се могу разматрати у Републици Српској па и нуклеарно оружје,
јер постоји, и реална је пријетња свијету а онда и Републици Српској. Са
друге стране пораст пријетње од тероризма али прије свега начина
његовог остваривања даје потребу да се размишља о цивилној одбрани
на другачији начин уважавајући и изложеност тероризму као фактор
развоја цивилне одбране. Употреба авиона за рушење кула у САД,
употреба сарина у подземној жељезници у Токију, употреба антракса, и
даљи развој разних хемијских и биолошкух средстава од стране разних
терористичких организација (ISIL) доводи нас до тога да морамо бити
свјесни чињенице да је питање времена када ће једна таква организација
доћи у посјед нуклеарног пројектила или неке друге нуклеарне бомбе.
Иако у западним земљама правац кретања теоријских разматрања
иде од цивилне одбране ка цивилној заштити и генерално заштити и
спасавању, у Републици Српској а ова два концепта остају у истој равни
и не смију се запостављати, како један тако и други, а данс једина снага
која може да изнесе питање цивилне одбране су старјешине Војске
Републике Српске. У школама је ова област запостављена, служење
војног рока укинуто, стрељачке секције су нестале из школа, извиђачке
секције се једва држе само у појединим школама или градовима и тд.
Потреба за цивилном одбраном и активним укључивањем старјешина
ВРС у ове активности је неминовна. Примјери из догађаја 2014. године
доста добро осликавају значај ангажовања официра Војске Републике
Српске у ванредним ситуацијама које су у овом случају биле природно
изазване, али чије ангажовање показују вјеру у способност и знање.
На основу наредбе команданта Републичког штаба за ванредне
ситуације број: 04-4/14 од 19.05.2014. године, именован је за повјереника
за град Добој пензионисани генерал Момир Зец и повјереник за град
Шамац, пензионисани генерал Милорад Кутлешић. Генерал Момир Зец,
је био овлаштен да у име Републичког штаба може извршити
мобилизацију материјално техничких средстава и људства у складу са
планом. До 27. 5. 2015. године, када је укинут статус повјереника
генералу Момиру Зецу, све институције са локалног и републичког
нивоа у граду Добоју су почеле са радом, али у отежаним условима.
22
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Један од старјешина ВРС који је посебно дао свој допринос у Шамцу
је и пуковник Митар Аџића који је био ангажовани сво вријеме од самог
почетка 17. 5.. Пуковник Аџић је у поменутом периоду активно
учестовао у раду Штаба за ванредне ситуације и дао је допринос у
периоду успостављања Штаба и довођења Штаба у нормално
функционисање.
Ова три примјера јасно говоре о могућем мјесту и улози страјешина
ВРС у систему заштите и спасавања у Републици Српској али и у
систему цивилне одбране који је запостављена, а не би требао да буде.
ЗАКЉУЧАК
Мјесту и улози старјешина ВРС у заштити и спасавању у Републици
Српској треба се прићи много озбиљније и са више разумјевања. Данас
су то једине снаге које имају знање и капацитет да у случају ванредне
ситуације, која није природно изазвана, одреагују на прави начин, окупе
људе организују цивилну одбрану и спријече оно најгоре.
Друштво у цјелини мора ову област уредити и створити предуслове
за системско кориштење ових људских ресурса. Њихово мјесто и улога
у систему заштите и спасавања, цивилној заштити а прије свега у
цивилној одбрани треба бити препознато и искориштено у што скоријој
будућности. Формирање цивилне одбране, као ширег контекста од
цивилне заштите, кориштење искустава старјешина Војске Републике
Срспске у том смислу треба да представљају правац у коме треба да се
размишља у будућности ако желимо да наша дјеца живе у миру и да су
способна да одговоре на разне изазове будућих времена.
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