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ЗАКЉУЧЦИ 

са трибине  

ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1992-2017. 

 

 Одржавањем трибине „Двадесет пет година Војске Републике Српске“ остварили смо 

циљ који смо себи поставили. 

 Обележили смо јубилеј стварања Војске Републике Српске, чиме смо наставили серију 

обележавања значајних датума из историје Републике Српске. 

 Покушаји да се спречи обележавање тих значајних догађаја само нас више подстичу да 

их обележавамо, и у Репубици Српској, и у Републици Србији, где данас живи велики део 

прогнаног српског народа. 

 Аргументовано смо потврдили да су Република Српска и њена Војска настале као 

последица политичког и војног организовања муслиманског и хрватског народа у Босни и 

Херцеговини. Оружане акције против српског народа, злочини почињени у пролеће 1992. 

године у Сијековцу и Маловану, хрватска окупација општине Брод и упад до Купреса, као и 

изјава Алије Изетбеговића да ће „бити како муслимани кажу... десетине хиљада младих 

муслимана спремно је...“, јасно су најављавали да се спрема остварење његове „Исламске 

декларације“ и хрватских тежњи о поновним границама тзв. Независне Државе Хрватске до 

Дрине. Претила је опасност о којој је писао часопис „Нови вокс“, по коме је  „добар Србин жив 

и послушан Србин, или мртав непослушан Србин“.  

 Војска Републике Српске није формирана од Југословенске народне армије, већ је 

настала као последица развоја догађаја због којих је српски народ био приморан да се, после 

политичког, војно организује како би се супротставио фашистичким циљевима остала два 

народа. 

 Војска Српске Републике Босне и Херцеговине добила је све законске основе – Устав, 

Закон о одбрани, Закон о Војсци и Привремене прописе о служби у Војсци. Променом имена 

Српске Републике Босне и Херцеговине у Република Српска и српска војска је добила име 

Војска Републике Српске. 

 У троипогодишњем рату, Војска Републике Српске је заједно са осталим деловима 

оружаних снага српског народа, пре свега јединицама Министарства унутрашњих послова, 

бранила и одбранила Републику Српску, уградивши у њенe темеље животе преко 24.000 

бораца.    



 Војска Републике Српске дефинисана је као оружана снага за одбрану суверенитета, 

територије, независности и уставног поретка Републике Српске. Организована је у два вида – 

Копнену војску и Ваздупловство и противваздушну одбрану, и шест корпуса бригадног састава, 

којом је командовао командант Главног штаба генерал Ратко Младић, а врховни командант 

Оружаних снага Републике Српске био је др Радован Караџић. 

 Иако се борила са делеко бројнијим снагама Армије Босне и Херцеговине, у чијем 

саставу су се борили муџахедини у специјалној јединици „Алија Ђерзелез“, хрватске војске и 

НАТО пакта, који је наоружавањем и бомбардовањем њених положаја давао подршку 

непријатељу. 

 Војска Републике Српске извела је значајне операције – Коридор '92, Лукавица '93, Штит 

'94, Спреча '95, Криваја и Ступћаница '95. Упорном борбом сачувана је територија на којој је 

вековима живео српски народ и Република Српска, као крајњи циљ готово четворогодишње 

борбе. 

 Потписивањем Дејтонског споразума окончан је рат у бившој Босни и Херцеговини. 

Република Српска постала је међународно призната чињеница. Овим Споразумом нису мењани 

намена, организација, састав и структура војски у Босни и Херцеговини. Војска Републике 

Српске наставила је да постоји и у послератном периоду, у складу са Уставом Републике 

Српске, као војна сила Републике Српске. 

 Пред Војску Републике Српске постављени су сложени задаци садржани у Анексима 1А 

и 1Б Дејтонског споразума, које је раелизовала у условима снажног међународног притиска и у 

тешким унутрашњим околностима. Високи представник за Босну и Херцеговину и команаданти 

мултинационаних снага (ИФОР, СФОР и ЕУФОР), са неограниченим мандатом, вршили су 

притисак за смањење војски, а крајњи циљ био је стварање јединствене Војске, а тиме и 

укидање Војске Републике Српске као значајан корак ка укидању Републике Српске и стварању 

јединствене Босне и Херцеговине, као циљ муслиманског, сада већ бошњачког, руководства. 

Тај циљ оствариван је планским и једностраним притиском на штету српске Војске 

фабриковањем афера, сменом политичких и војних финкционера, санкцијама, насилним 

упадањем у војне и друге објекте, претресима, одузимањем документације, хапшењима, 

истрагама и суђењима пред Хашким и домаћим судовима, уз смањење буџета за одбрану и 

смањење Војске. 

 И поред тога, Војска Републике Српске успевала је да реализује обавезе обуке и очувања 

борбене спремности, да обнови постојеће и изгради нове објекте и да пружи помоћ 

становништву у обнови Републике Српске. Сталним смањивањем, Војска је са 209.000 у време 

потписивања Споразума, сведена на 3.981 војника и официра, 2000. године. Са највиших 

дужности удаљен је велики број искусних и школованих старешина, који су успешно 

командовали јединицама Војске Републике Српске током рата.   

 После низа одлука Високог представника у Босни и Херцеговини дошло је до укидања 

Министарства одбране и Војске Републике Српске и њиховог интегрисања у Министарство 

одбране и Оружане снаге Босне и Херцеговине. Под тим притисцима Скупштина Републике 

Српске донела је Закон о престанку важења Закона о Војсци Републике Српске, која је престала 

да постоји 1. јануара 2006. године када је ушла у састав Оружаних снага Босне и Херецеговине  
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као њихов трећински део. Тако је српски народ остао без своје Војске Републике Српске која је 

бранила и одбранила  и народ и Републику Српску. 

И на крају, очекујемо да ћемо нашим излагањима која ће бити објављена у Зборнику 

радова са ове трибине, иницирати државне органе, научне и друге установе и удружења грађана 

да ангажованије крену у ширење истине о одбрамбено-отаџбинском рату и Војсци Републике 

Српске. Поред наших излагања, у зборнику ће бити штампан и рад генерал-потпуковника др 

Винка Пандуревића, „ ДВАДЕСТ ПЕТИ РОЂЕНДАН ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, чиме 

ће бити заокружена прича о нашој храброј војсци.  

 

 

У Београду, 18. маја 2017. године                               Удружење „Завет отаџбини“ 

 


