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Предговор

У историји Републике Српске ријетко који догађај 
је изазвао тако велику пажњу и опречна мишљења, а 
истовремено био тако мало истражен и научно обрађен 
као што је то била мобилизација студената, професора и 
асистената Универзитета у Бањој Луци, формирање по-
себне бригаде Војске Републике Српске и њено упући-
вање на фронт у јесен 1994. Први и једини новински 
чланак о Студентској бригади објавио је Горан Бараћ у 
Бањалучком универзитетском магазину 1996,1 прву и 
једину књигу Горан Дракулић, у виду мемоара, 2014,2 
док у литератури о Војсци Републике Српске о Бригади 
нема ни ријечи,3 односно помиње се тек узгредно.4

Студентска бригада присутна је, премда скромно, 
у култури памћења на Универзитету у Бањој Луци. Сту-
дентски парламент Универзитета у Бањој Луци органи-
зовао је 2013. први меморијални турнир у част Студент-
ске бригаде, током којег су се студенти такмичили у ат-
летици, гимнастици, борилачким вјештинама, куглању, 
тенису, стоном тенису и шаху. Други и посљедњи мемо-
ријални турнир одржан је 2014. Универзитет у Бањој 
Луци организовао је академију „Сјећање на Студентску 
1 Горан Бараћ, Епопеја једне младости, Бањалучки универзитет-
ски магазин (специјални додатак), бр. 3, Бањалука: Савез студена-
та Универзитета у Бањалуци, јул – август 1996. 
2 Goran Drakulić, Sjećanja na Studentsku brigadu, Banjaluka: Art 
print, 2014. 
3 Данко Боројевић и Драги Ивић, Војска Републике Српске 12. мај 
1992 – 31. децембар 2005, Београд: Српски ратни ветерани општи-
не Чукарица, 2014; Република Српска у Одбрамбено-отаџбинском 
рату: историјски преглед (група аутора), Бања Лука: Републички 
центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих 
лица, 2018.
4 Душан Кукобат и Бојан Димитријевић, 2. Крајишки корпус Војске 
Републике Српске, Бања Лука: Републички центар за истраживање 
рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 2019; Бојан Б. Ди-
митријевић, Генерал Младић и Војска Републике Српске, Београд: 
Catena mundi и Институт за савремену историју, 2019. 
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бригаду”, која је одржана 23. децембра 2014. у амфите-
атру Факултета политичких наука. Младен Вучковић сни-
мио је документарни филм Студентска бригада 2015. 
На платоу у старом кампусу, на спомен-плочи, исписана 
су имена 87 погинулих студената и радника Универзи-
тета у Бањој Луци, међу којима и деветорице припадни-
ка Бригаде, а главна алеја у новом кампусу Универзите-
та у Бањој Луци названа је Алејом Студентске бригаде. 
Била је планирана изградња спомен-капеле у Универзи-
тетском граду, у част свих палих студената и радника 
Универзитета у Бањој Луци, укључујући и припаднике 
Студентске бригаде, али такво спомен-обиљежје, које би 
било у складу и са жељом породица палих ратника, још 
увијек није подигнуто. Молитвени помен пред спомен-
плочом са исписаним именима погинулих бораца Вој-
ске Републике Српске са Универзитета у Бањој Луци, 
који свештенство Српске православне цркве одржава 
једном годишње, почетком новембра, у присуству ру-
ководилаца, наставника, сарадника и студената Уни-
верзитета, а поводом Дана Универзитета у Бањој Луци, 
најредовнија је меморијализација Студентске бригаде. 

Према томе, потреба да буде написана научна 
монографија о Студентској бригади Војске Републике 
Српске (1994–1995) и да она буде доступна читаоци-
ма, како би јавност имала прилику да се упозна са ње-
ном историјом, а тиме и да оснажи културу сјећања 
на њу, сасвим је очигледна. Међутим, и поред снажне 
жеље да књига буде написана и објављена, то не би 
било могуће без одговарајуће архивске грађе. Стога ду-
гујем велику захвалност Стевану Марићу, заставнику 
I класе у пензији, који ми је уступио сачувану архиву 
Студентске бригаде, која је била основа мог вишемје-
сечног рада. Архива, без које ове књиге не би било, 
садржи изворе првог реда, тј. разноврсна докумен-
та која су настала током постојања Бригаде, било да 
су упућивана из команде Бригаде, било да су стизала 
у њу. Ради се о наредбама, извјештајима, дописима, 
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анализама, списковима, информацијама, похвалама, 
статистичким и табеларним прегледима. Нарочито је 
био значајан Ратни дневник Студентске бригаде од 4. 
новембра 1994. до 7. јануара 1995, који су водили: Ду-
шан Кнежевић, Драган Кљајић, Ратомир Маринковић 
и Драган Рачић, као и Књига постављења по ратној 
формацији Студентске бригаде од 3. новембра 1994. 
до 15. јануара 1995. 

Захвалност дугујем и бившим официрима, подо-
фицирима и војницима Студентске бригаде, са којима 
сам разговарао током рада на књизи, а који су ми дали 
корисне приједлоге и савјете. Ту посебно истичем поме-
нутог заставника I класе Стевана Марића, који је имао 
стрпљења за моја бројна питања током наших разговора 
о Бригади. Захвалан сам и колеги Николи Борковићу, 
историчару из Републичког центра за истраживање 
рата, ратних злочина и тражење несталих лица, са сје-
диштем у Бањој Луци, који ми је помогао да пронађем 
неколико важних докумената у архиви Центра. Наро-
читу благодарност дугујем проф. др Радославу Гајани-
ну, ректору Универзитета у Бањој Луци, који је био ре-
ферент санитетске службе у команди 4. пјешадијског 
батаљона Студентске бригаде, и мр Милораду Којићу, 
директору Републичког центра за истраживање рата, 
ратних злочина и тражење несталих лица, који су по-
казали велико занимање за књигу и спремност да уста-
нове којима руководе буду њени издавачи. Захвалан 
сам и рецензентима, прије свега пуковнику Бориславу 
Којићу, команданту Бригаде, затим универзитетским 
наставницима, мојим драгим колегама: проф. др Дра-
гиши Д. Васићу, проф. др Невенку Врањешу и доц. др 
Жељку Будимиру, као и лектору, проф. др Драгомиру 
Козомари. 

Уколико ова књига заиста допринесе његовању ус-
помене на Студентску бригаду и подстакне и друге ис-
торичаре да се баве истраживањем Војске Републике 
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Српске (1992–2005) и њених ратних јединица, мој на-
пор неће бити узалудан.

У Бањој Луци, на празник Рођења Светог Јована 
Крститеља,

7. јула 2021.

Горан Латиновић



СТУДЕНТСКА БРИГАДА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1994–1995)

11

Увод

Југословенски рат (1991–1995) имао је вишестру-
ке унутрашње и спољне узроке: трагично насљеђе Дру-
гог свјетског рата, национална политика Комунистичке 
партије Југославије, тј. Савеза комуниста Југославије, 
која се одражавала на унутрашње уређење земље и по-
степено растакање југословенске федерације у конфе-
дерацију, затим вјерски национализам, успон ислама, 
политика Ватикана и Њемачке, као и израстање Сје-
дињених Америчких Држава у свјетску суперсилу и њен 
покушај да свијет уреди по својој мјери.5

Рат су започели Словенци и Хрвати нападима на 
Југословенску народну армију, истовремено се пози-
вајући на право република на самоопредјељење, чему 
су се у Хрватској супротставили Срби, желећи да остану 
у Југославији и позивајући се на право народа на само-
опредјељење. Након што је основана Република Српска 
Крајина, Хрвати су оружана дејства пренијели у Босну 
и Херцеговину, у којој се муслимански вођа Алија Изет-
беговић још одраније залагао за увођење исламског по-
ретка. Муслимански и хрватски политички представ-
ници прегласавали су српске политичке представнике 
и наметали им своје виђење будућности Босне и Херце-
5 Више о томе: Милорад Екмечић, Религиозни тип национализма 
у Босни и Херцеговини као извор грађанског рата 1992, Срби на 
историјском раскршћу, Београд: Српска књижевна задруга, 1999, 
395–429; Милорад Екмечић, Спољни узроци грађанског рата у 
Босни и Херцеговини 1992, Почетак рата у Босни и Херцеговини: 
узроци и последице. Зборник излагања са научног скупа одржаног 
16. и 17. новембра 2000. у Удружењу Срба из БиХ у Србији, Бео-
град: Удружење Срба из БиХ у Србији, 2001, 17–66; Милорад Ек-
мечић, Додатни осврт на улогу религије и спољног притиска као 
фактора избијања грађанског рата 1992, Дијалог прошлости и 
садашњости: зборник радова, Београд: Службени лист СРЈ, 2002, 
465–480; Горан Латиновић, Историјски коријени државности Ре-
публике Српске, Устав и изазови уставног развоја у сложеним др-
жавама: зборник радова са научног скупа, Бања Лука: Правни фа-
култет, 2018, 169–187. 
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говине као независне државе, а против воље српског 
народа, који је желио да остане у Југославији. Могући 
губитак државе, а тиме и слободе, што би водило ка по-
нављању геноцида који је над Србима извршила Неза-
висна Држава Хрватска (1941–1945), приморао је Србе 
да пруже отпор. Након оснивања Скупштине српског 
народа у Босни и Херцеговини 24. октобра 1991, осно-
вана је и Република српског народа у Босни и Херцего-
вини 9. јануара 1992, која је касније названа Република 
Српска. Њена војска била је потпуно надмоћна током 
1992. и 1993, али су околности почеле да се мијењају 
1994. Томе су допринијеле економске санкције које 
су западне силе увеле Савезној Републици Југославији 
(Србији и Црној Гори), истовремено дипломатски, вој-
но, медијски и материјално подржавајући хрватску и 
муслиманску страну. Одбијање Републике Српске да 
прихвати мировни план Контакт-групе у јулу и августу 
1994, навело је Владу Савезне Републике Југославије да 
прекине све политичке и економске везе са Републиком 
Српском и затвори границу према њој. Уз стално тро-
шење људских и материјалних ресурса, то је био тежак 
ударац Републици Српској, чија се војска суочавала са 
све снажнијим и опаснијим непријатељем.6

Иако је Бихаћ био проглашен „заштићеном зоном”, 
Пети корпус тзв. „Армије Републике Босне и Херцегови-
не” покренуо је у понедјељак 24. октобра 1994. офанзи-
ву против Другог крајишког корпуса Војске Републике 
Српске и до понедјељка 31. октобра успио да окупира 
око 250 квадратних километара територије Републике 
Српске.7 У офанзиви је учествовало око 15.000 припад-
ника Петог корпуса, а намјера је била спајање са Сед-
мим корпусом, који је пет дана раније, у сриједу 19. ок-
тобра 1994, из Бугојна са око 8.000 припадника запо-

6 Више о томе: Jelena Guskova, Istorija jugoslovenske krize (1990–
2000), I–II, Beograd: IGAM, 2000;
7 Данко Боројевић и Драги Ивић, Војска Републике Српске 12. мај 
1992 – 31. децембар 2005, 285–286. 
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чео напад на Купрес, у садејству са око 9.000 хрватских 
бојовника. Купрес, који је бранила само једна бригада 
Војске Републике Српске на фронту дужине од око 80 
километара, пао је у петак 4. новембра 1994.8 Током ок-
тобарске офанзиве 1994, муслиманске снаге из Бихаћа 
продрле су према Петровцу у дубину од око 20 киломе-
тара и знатно угрозиле Крупу на Уни.9 Проф. др Никола 
Кољевић, потпредсједник Републике Српске, записао 
је у свом дневнику да су један од узрока губитка тих 
територија биле и гласине да су оне „продате”, „жртво-
ване” и „предате”.10 Др Радован Караџић, предсједник 
Републике Српске, користећи уставна овлашћења, а на 
приједлог Владе Републике Српске, прогласио је у не-
дјељу 30. октобра 1994. ратно стање на територији Ре-
публике у зони одговорности Другог крајишког корпуса 
ВРС. Тиме је уведен и највиши степен борбене готово-
сти на цијелој територији Републике Српске, у зонама 
одговорности свих осталих корпуса, чиме су сви војни 
обвезници морали „да се ставе на располагање својим 
јединицама до поноћи 30. октобра”.11 Ова одлука непо-
средно је утицала на наређења која су довела до осни-
вања Студентске бригаде.

Припремајући противофанзиву Војске Републике 
Српске, генерал-потпуковник Манојло Миловановић, 
начелник Главног штаба ВРС, задао је сљедеће циље-
ве: сломити нападну моћ Петог корпуса, нанијети му 
што веће губитке, затим прећи у противудар, разбити 
муслиманске снаге, ослободити град Бихаћ, у садејству 
са Српском војском Крајине и Народном одбраном За-
8 Душан Кукобат и Бојан Димитријевић, 2. Крајишки корпус Војске 
Републике Српске, 164–168. 
9 Исто, 128, 135. 
10 Никола Кољевић, Стварање Републике Српске: дневник 1993–
1995, I–II, (приредила Милица Кољевић), Београд: Службени гла-
сник, и Бања Лука: Службени гласник Републике Српске, 2008, I, 
682. 
11 Глас српски. Дневне новине Републике Српске, бр. 7499, год. LII, 
понедјељак 31. октобар 1994, 1. 
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падне Босне (оружаном формацијом Фикрета Абдића 
и његових присталица) ослободити Цазинску Крајину, 
поразити Пети корпус, учинити га војно безопасним и 
трајно заштити српски народ западних дијелова Репу-
блике Српске „од геноцида и поновног егзодуса”.12 На-
кон стабилизовања линије фронта, Војска Републике 
Српске извршила је противнапад од петка 4. новембра 
до недјеље 20. новембра 1994. и вратила непријатеља 
на почетне положаје. У намјери да спријече улазак Вој-
ске Републике Српске у Бихаћ и могући потпуни пораз 
Петог корпуса тзв. „Армије Републике Босне и Херцего-
вине”, државе чланице Сјеверноатлантског савеза војно 
су интервенисале. НАТО је у понедјељак 21. новембра 
1994. дејствовао по аеродрому у Удбини, да би у сриједу 
23. и у петак 25. новембра 1994. гађао српске положаје 
око Бихаћа, Крупе на Уни, Петровца, Дрвара и Дво-
ра на Уни. У истој намјери, тј. да спријече пораз Петог 
корпуса, чиме би били угрожени њихови планови према 
Републици Српској Крајини, Хрвати су у уторак 29. но-
вембра 1994. започели офанзиву према Гламочу и Гра-
хову, односно на подручју Ливањског поља и Динаре,13 
са око 15.000 припадника хрватске војске и Хрватског 
вијећа одбране.14 Осим под војним, Срби су се нашли и 
под дипломатским притиском. Бивши амерички пред-
сједник Џими Картер стигао је на Пале у понедјељак 19. 
децембра 1994. и предложио прекид ватре, као први 
корак ка свеобухватном мировном споразуму. Он је 
од предсједника Караџића и генерал-пуковника Ратка 
Младића, команданта Главног штаба Војске Републике 
Српске, тражио гаранције да Војска Републике Српске 
неће ући у Бихаћ. У суботу 31. децембра 1994. потпи-
сан је споразум о потпуном прекиду непријатељстава, а 
12 Душан Кукобат и Бојан Димитријевић, 2. Крајишки корпус Вој-
ске Републике Српске, 136–138. 
13 Данко Боројевић и Драги Ивић, Војска Републике Српске 12. мај 
1992 – 31. децембар 2005, 287–290. 
14 Душан Кукобат и Бојан Димитријевић, 2. Крајишки корпус Вој-
ске Републике Српске, 171–172. 
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Џими Картер одмах је обавијестио америчког предсјед-
ника Била Клинтона о успјеху своје мисије.15

Према томе, под притиском Сјеверноатлантског 
савеза и хрватске офанзиве, као и државног руковод-
ства Републике Српске, Војска Републике Српске била 
је приморана да се задржи на достигнутим положајима 
и да обустави нападна дејства на Бихаћ. Британски ге-
нерал Мајк Роуз, командант УНПРОФОР-а, записао је: 
„Пораз 5. муслиманског корпуса ме није изненадио. То 
је била реприза онога што се десило у априлу у Гора-
жду. Многи официри бивше ЈНА су били Срби, и мора 
се рећи, добро обучени на совјетски начин у извођењу 
маневара и борбених дејстава, нарочито када је била у 
питању концентрација снага и средстава за извршење 
одсудног напада. (...) Време, ипак, није било на страни 
Срба.”16

Универзитет у Бањој Луци основан је 1975, као 15. 
универзитет у Југославији. Развој Универзитета текао 
је постепено, па је 1986. на његових шест факултета 
и три више школе студирало преко 8.000 студената, а 
у наставном процесу било је ангажовано 210 настав-
ника и 190 сарадника у сталном радном односу, као и 
137 у допунском радном односу. Универзитет у Бањој 
Луци није прекидао рад ни током Југословенског рата 
(1991–1995), кад је његов састав проширен за још три 
факултета.17 Ипак, почетком ратних дејстава, један 
број студената и наставно-научног особља нашао се на 
фронту. У зависности од стања на ратиштима, зависио 
је и број студената, професора и асистената у јединица-
ма Војске Републике Српске. У академској 1991/1992. 

15 Бојан Б. Димитријевић, Генерал Младић и Војска Републике Срп-
ске, 300–303. 
16 Душан Кукобат и Бојан Димитријевић, 2. Крајишки корпус Вој-
ске Републике Српске, 144, 161. 
17 Љубиша Прерадовић, Мирослав Малиновић и Никола Ожеговић, 
Универзитет у Бањој Луци (1975–2020), Бања Лука: Универзитет у 
Бањој Луци, 2020, 16, 40, 46.
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на Универзитету у Бањој Луци студирало је 6.758 студе-
ната, да би већ у 1992/1993. њихов број пао на 5.438. 
До знатног повећања броја студената на Универзитету 
дошло је 1993/1994, кад их је било 6.455, а нарочито 
академске 1994/1995, кад је регулисан статус имало 
7.212 студената.18 Ипак, за преко 2.000 студената, на-
ставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци који 
су били војни обвезници, тек започета настава академ-
ске 1994/1995. била је прекинута усљед догађаја на 
фронту.

18 Наставно-научна дјелатност Универзитета у Бањој Луци у 
ратним условима (1991–1995), (приредили Драго Бранковић, Мо-
мир Ђелић и Владимир Николић), Бања Лука: Универзитет у Бањој 
Луци, 1995, 8, 10–11. 
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Формирање Студентске бригаде Војске  
Републике Српске 4. новембра 1994.

У складу са одлуком др Радована Караџића, пред-
сједника Републике Српске, од недјеље 30. октобра 
1994, генерал-потпуковник Момир Талић, командант 
Првог крајишког корпуса Војске Републике Српске, 
издао је у четвртак 3. новембра 1994. наредбу број 
12/8–455, којом је наредио формирање „Студентске 
лаке пешадијске бригаде”. Он је наредио да Бригада 
буде формирана у петак 4. новембра 1994. на Раковач-
ким барама у Бањој Луци. Генерал Талић одредио је пу-
ковника Борислава Којића за команданта Бригаде, а 
пуковника Станка Балтића за начелника штаба и ујед-
но замјеника команданта. Такође, одредио је потпуков-
ника Ратомира Маринковића за помоћника командан-
та за оперативно-наставне послове, пуковника Мла-
дена Скендерију за помоћника команданта за морал, 
вјерска и правна питања, поручника Младена Јевтића 
за начелника везе, капетана Ђурађа Милаковића за на-
челника органа за безбједносно-обавјештајне послове и 
капетана I класе Небојшу Здравковића за помоћника 
команданта за позадину. Командант Првог крајишког 
корпуса оставио је пуковнику Којићу да својом наред-
бом одреди остале старјешине.19 Генерал Талић издао 
је 3. новембра 1994. и наредбу број 382–1/94 пуков-
нику Николи Касабашићу, начелнику Секретаријата у 
Бањој Луци Министарства одбране Републике Српске, 
да се одмах приступи позивању „свих студената са фа-
култета у зони одговорности Првог крајишког корпуса 
и од истих формирати бригаду која ће бити ангажова-
на по одлуци Главног штаба Војске Републике Српске”. 
Студентска бригада формирана је на основу „усменог 
наређења команданта Главног штаба Војске Републи-
ке Српске” и указане потребе, због развоја ситуације 
19 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба бр. 
12/8–455 команданта Првог крајишког корпуса, од 3. новембра 
1994.



Горан Латиновић

18

на фронту, тј. „у циљу сламања усташко-муслиманске 
офанзиве и стабилизације одбране на купрешком ра-
тишту”. Наређење је упућено још и командама: 30. лаке 
пјешадијске дивизије, Оперативне групе Добој, так-
тичких група 1, 2, 3, 4, 5 и 6, затим 22. пјешадијске 
бригаде, 1. мјешовитог артиљеријског пука, 1. лаког 
артиљеријског пука противваздушне одбране, 89. ра-
кетне бригаде, 14. позадинске базе, 1. батаљона војне 
полиције и 1. батаљона везе.20

Осим тога, генерал Талић наредио је да ће попуну 
Бригаде, најпотребнијим материјалним средствима и 
опремом, регулисати помоћник команданта за позадину 
у команди Првог крајишког корпуса, преко својих орга-
на, при чему ће посебно имати у виду попуну Бригаде 
наоружањем и моторним возилима, а обезбиједиће да 
јединица, по формирању, може бити упућена на борбе-
ни задатак према потреби. Генерал Талић наредио је да 
ће позивање људства бити извршено преко Министар-
ства одбране Републике Српске, тј. његовог одјељења 
у Бањој Луци, које ће мобилисати све војно способне 
студенте и расположиве резервне официре, ради попу-
не Бригаде. Речено је и то да ће се људство из јединица 
одређено овом наредбом јавити команданту Бригаде са 
личним наоружањем и ратном опремом у петак 4. но-
вембра 1994. до 10.00 часова у касарни на Раковачким 
барама. Командант Првог крајишког корпуса наредио 
је да Бригада буде формирана по нижим формацијским 
јединицама и према расположивим материјалним сред-
ствима, до пуне формације, тако да формирање буде 
завршено до суботе 5. новембра у 11.00 часова, да по-
стројавање и смотра буду извршени истог дана у 12.00 
часова, а да Бригада буде готова за употребу у недјељу 
6. новембра у 9.00 часова. За Бригаду је одређена Вој-

20 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба стр. 
пов. бр. 382–1/94 команданта Првог крајишког корпуса, од 3. но-
вембра 1994.
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на пошта 7586 Бања Лука, бројни назив 8219, али само 
привремено, до коначког рјешења.21

Генерал Талић издао је 3. новембра 1994. и на-
ређење за попуну „1. студентске лаке пешадијске бри-
гаде”, којим је требало да 17 официра и подофицира, 
професионалних и резервних, буде упућено у Бригаду 
4. новембра 1994. до 10.00 часова. То су били: 

– Мирко Кесић, резервни капетан, из 1. позадин-
ског батаљона,

– Рајко Гојић, потпоручник, из 1. позадинског ба-
таљона,

– Бранко Влајнић, потпоручник, из 1. позадинског 
батаљона,

– Небојша Шиљеговић, капетан I класе, из 1. поза-
динског батаљона,

– Слободан Стајчић, резервни водник, из гарнизон-
ског органа команде Првог крајишког корпуса,

– Здравко Драгић, резервни водник, из гарнизон-
ског органа команде Првог крајишког корпуса,

– Славко Којић, резервни мајор, из 1. оклопне бри-
гаде Првог крајишког корпуса,

– Драган Лазаревић, потпуковник, из Центра вој-
них школа Војске Републике Српске,

– Душан Кнежевић, мајор, из Центра војних школа 
Војске Републике Српске,

– Драган Кљајић, резервни потпоручник, из Так-
тичке групе 3,

– Драган Нишевић, потпоручник, из Оперативне 
групе Добој,

21 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба бр. 
12/8–455 команданта Првог крајишког корпуса, од 3. новембра 
1994. 
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– Ђуро Којић, заставник I класе, из Међугарнизоног 
стрелишта Врбања,

– Ратко Благојевић, резервни старији водник, из 
гарнизонског органа команде Првог крајишког 
корпуса,

– Стеван Марић, заставник I класе, из гарнизон-
ског органа команде Првог крајишког корпуса,

– Ђурађ Милаковић, капетан, из 1. лаког артиље-
ријског пука противваздушне одбране,

– Младен Јевтић, поручник, из 1. батаљона везе, и

– Небојша Здравковић, капетан I класе, из Нас-
тавно-допунског центра на Мањачи.22

Генерал Талић оставио је пуковнику Којићу да 
својом наредбом изврши постављење наведених старје-
шина на одговарајуће дужности по ратној формацији, 
а команди 1. батаљона војне полиције остављено је да 
одреди, за потребе попуне и обезбјеђења, једно одјељење 
војне полиције са једним теренским возилом.23 Истог 
дана, пуковник Којић, сходно претходном наређењу ге-
нерала Талића, извршио је постављење шеснаесторице 
официра и подофицира на сљедеће дужности у Бригади:

– Ђурађ Милаковић, капетан, начелник органа за 
безбједносно-обавјештајне послове,

– Стеван Марић, заставник I класе, помоћник на-
челника штаба за попуну и персоналне послове,

– Ђуро Којић, заставник I класе, шеф канцеларије у 
штабу команде,

22 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба бр. 
12/8–456 команданта Првог крајишког корпуса, од 3. новембра 
1994.
23 Исто.
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– Душан Кнежевић, мајор, референт за оператив-
но-наставне послове у штабу команде Бригаде,

– Славко Којић, резервни мајор, референт у органу 
за морал, вјерске и правне послове,

– Драган Лазаревић, потпуковник, помоћник на-
челника штаба за оперативно-наставне послове,

– Небојша Шиљеговић, резервни капетан I класе, 
референт за оперативно-наставне послове,

– Драган Кљајић, резервни потпоручник, начелник 
атомско-биолошко-хемијске одбране,

– Драган Нишевић, потпоручник, командир поза-
динске чете,

– Мирко Кесић, резервни капетан, помоћник ко-
манданта за морал и вјерске послове у позадин-
ској чети,

– Рајко Гојић, потпоручник, командир интендант-
ског вода (одјељење за интендантско снабдије-
вање и куварско одјељење),

– Бранко Влајнић, потпоручник, командир технич-
ког вода (одјељење за техничко снабдијевање и 
одјељење за техничко одржавање),

– Небојша Здравковић, капетан I класе, помоћник 
команданта за позадину у команди Бригаде,

– Ратко Благојевић, резервни старији водник, шеф 
канцеларије, уједно дјеловођа,

– Здравко Драгић, резервни водник, референт за 
попуну и персоналне послове, и

– Слободан Стајчић, резервни водник, управник 
(уједно експедиту) војне поште и експедиције.24

24 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба бр. 
1–4/1 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 3. 
новембра 1994.
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Двадесет један официр и подофицир, активни и 
резервни, које су поставили генерал Талић и пуковник 
Којић, чинили су језгро Студентске бригаде на самом 
почетку њеног постојања, али је тек предстојало њено 
попуњавање људством и материјално-техничким сред-
ствима, односно њено практично формирање. У сеп-
тембру 1993. студенти Универзитета у Бањој Луци де-
мобилисани су из матичних јединица, да би започели 
или наставили студије.25 По подацима команде Брига-
де, проценат студената војних обвезника, по факулте-
тима Универзитета у Бањој Луци, изгледао је овако:

– Машински факултет 19%,

– Електротехнички факултет 17%,

– Економски факултет 16%,

– Филозофски факултет 12%,

– Пољопривредни факултет 11%,

– Правни факултет 10%,

– Технолошки факултет 8%,

– Шумарски факултет 3%,

– Медицински факултет 3%, и

– остале чланице Универзитета 1%.

По годинама студија, међу војним обвезницима 
највише је било студената прве године (56%), затим 
друге (28%), треће (9%), четврте (6%) и на крају најмање 
студената пете године студија (1%).26 У позиву за моби-
лизацију писало је да се „војном обвезнику укида статус 
студента”.27

25 Goran Drakulić, Sjećanja na Studentsku brigadu, 7. 
26 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Табеларни пре-
глед неких статистичких показатеља. 
27 Горан Бараћ, Епопеја једне младости, I. 
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Међутим, нису мобилисани само студенти Универ-
зитета у Бањој Луци. Генерал-пуковник Ратко Младић, 
командант Главног штаба Војске Републике Српске, 
наредио је у суботу 5. новембра 1994. да, у циљу фор-
мирања јединица од студената војних обвезника, буду 
мобилисани сви студенти у Републици Српској, укљу-
чујући и студенте Универзитета у Сарајеву Републике 
Српске. Требало је да се студенти јаве у онај корпус на 
чијој територији се налази факултет или виша школа 
коју су похађали. У наредби генерала Младића стоји: 
„Све студенте са факултета и виших школа позвати и 
упутити у Војску Републике Српске без обзира у ком се 
одсеку Министарства одбране воде у евиденцији.” У 
наредби стоји да студенти из Требиња и Србиња тре-
ба да буду упућени у Херцеговачки корпус (касарна у 
Билећи), студенти са Пала, из Вогошће и сарајевске 
регије у Сарајевско-романијски корпус (касарна у Лу-
кавици), студенти из Зворника у Дрински корпус (ко-
манда Зворничке бригаде), студенти из Бијељине у Ис-
точнобосански корпус (касарна у Бијељини) и студенти 
из Бање Луке у Први крајишки корпус (касарна „Ко-
зара” у Бањој Луци). Генерал Младић наредио је да од 
студената у Првом крајишком корпусу буде формирана 
лака пјешадијска бригада батаљонског састава, а да у 
Херцеговачком, Сарајевско-романијском, Дринском и 
Источнобосанском корпусу буду формиране студентске 
чете. Наоружање и опрему за студентске јединице, тре-
бало је да обезбиједе корпуси, прерасподјелом из свог 
састава и требовањем из позадинских база.28

На основу доступне архивске грађе уочљиво је да је 
Студентска чета Дринског корпуса ВРС била у саставу 
28 Архива Републичког центра за истраживање рата, ратних зло-
чина и тражење несталих лица, Наређење стр. пов. бр. 24/24–228 
команданта Главног штаба Војске Републике Српске командама 
Првог крајишког корпуса, Другог крајишког корпуса, Источнобо-
санског корпуса, Дринског корпуса, Сарајевско-романијског кор-
пуса, Херцеговачког корпуса, Ваздухопловства и противваздушне 
одбране, од 5. новембра 1994. 
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1. бирчанске пјешадијске бригаде из Шековића, а за-
тим 1. зворничке пјешадијске бригаде, а да су студенти 
у Сарајевско-романијском корпусу ВРС углавном били 
распоређени у 1. сарајевску моторизовану бригаду.29

29 Архива Републичког центра за истраживање рата, ратних злочи-
на и тражење несталих лица, мјешовита грађа. 
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Студентска бригада од формирања  
4. новембра до упућивања на бихаћко  

ратиште 19. новембра 1994.

Студентска бригада формирана је у петак 4. но-
вембра 1994. по наређењу генерал-потпуковника Мо-
мира Талића, команданта Првог крајишког корпуса, а 
по претходном усменом наређењу генерал-пуковника 
Ратка Младића, команданта Главног штаба Војске Ре-
публике Српске. Већ наредног дана започело је њено по-
пуњавање, пријемом људства и материјално-техничких 
средстава, на чему су били ангажовани сви органи ко-
манде Бригаде. Иако су услови стварања нове војне је-
динице били веома тешки, Бригада је већ 4. новембра 
1994. до 15.00 часова имала 779 припадника, од чега 23 
официра, десет млађих официра и 746 војних обвезни-
ка.30 Руковођење и командовање од самог почетка било 
је оптерећено проблемима који су се појавили усљед не-
постојања мобилизацијског плана, формације и коман-
ди батаљона, па је команда Бригаде била приморана 
да од постојећег наставно-научног кадра Универзитета 
у Бањој Луци, тј. професора и асистената, „без ратног 
искуства”, одреди команданте батаљона и осталих једи-
ница. Одређивање командног састава извршавано је по 
приоритету, током мобилизације, али и током касније 
обуке. Мобилизацију и формирање Бригаде веома је ус-
ложњавало непостојање јединственог списка војноеви-
денционих специјалности, тако да је испољавано незадо-
вољство студената што нису на одговарајућим дужно-
стима. Посебан проблем представљала је чињеница да 
је само 12–15% војних обвезника било пјешадијске спе-
цијалности, док је велика већина студената припадала 
другим родовима војске и „нису имали готово никаквог 
ратног искуства”. Приликом подјеле наоружања „било је 
веома жустрих реаговања” због задуживања оним лич-

30 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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ним наоружањем којим студенти нису били оспособље-
ни за руковање и борбену употребу.31

Од додијељених материјално-техничких и мин-
ско-експлозивних средстава и муниције, Бригада је тог 
дана на располагању имала сљедеће:

а) Наоружање

– аутоматска пушка 7,62 mm ................ 20 комада

– полуаутоматска пушка 7,62 mm ......... 60 комада

– пушка 7,9 mm ................................... 230 комада

– пушка 7,9 mm снајпер .......................... 2 комада

– пушкомитраљез 7,62 mm .................... 10 комада

– пушкомитраљез 7,92 mm ...................... 2 комада

– ручни бацач М–57 ............................... 16 комада

– аутомат 7,62 mm М–56 ....................... 20 комада

– аутомат 7,62 mm М ............................. 50 комада

– зоља ..................................................... 12 комада

– механизам за стрелу 2–М ...................... 2 комада

– минобацач 82 mm ............................... 18 комада

б) Муниција

– мина за минобацач 82 mm,  
тренутнофугасна ................................ 20 комада

– мина за минобацач 82 mm,  
кумулативна ....................................... 24 комада

– мина тромблонска, тренутна .............. 40 комада
31 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа мобили-
зације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студентске 
бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијске 
бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995. 
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– метак 20 mm ..................................... 300 комада

– ракета 9–М 32–М ................................ 18 комада

– ручна одбрамбена бомба М–57 ......... 800 комада

– метак 7,62 mm (пушка) .................. 8.400 комада

– метак 7,62 mm  
(аутоматска пушка) .................... 996.080 комада

– метак 7,9 mm (снајпер) ..................... 900 комада

– метак 7,9 mm (универзал, 22) ........ 9.900 комада

– метак 12,7 mm (бровинг) ............... 3.150 комада

в) Моторна возила

– комби ..................................................... 3 возила

– теретно возило до три тоне ................... 5 возила

– теретно возило преко пет тона ......... 10 возила.32

О свим промјенама у вези са пристизањем војних 
обвезника и средстава, пуковник Борислав Којић, ко-
мандант Бригаде, редовно је телефоном обавјештавао 
генерал-потпуковника Момира Талића, команданта 
Првог крајишког корпуса ВРС. Органи Првог крајиш-
ког корпуса помагали су, у великој мјери, попуну Брига-
де у материјално-техничким средствима, исхрани итд. 
Пуковник Бошко Амиџић, интендант Првог крајишког 
корпуса, непрекидно је са пуковником Којићем рјеша-
вао отворена питања интендантског обезбјеђења Бри-
гаде, па су брзо одређени команданти батаљона и ко-
мандири чета. Уз то, позадинско обезбјеђење Бригаде 
функционисало је већ 4. новембра 1994. у поподневним 
часовима. Истог дана, извршена је припрема за гађање, 
коју је требало извести на стрелишту Раковачке баре у 
32 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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Бањој Луци. Команда Бригаде била је сасвим упозната 
са током мобилизације и формирањем јединице, чији су 
припадници постепено пристизали на Раковачке баре, 
али и у касарну „Козара” у Бањој Луци.33

Пријем студената настављен је и у суботу 5. новем-
бра 1994. Војним обвезницима подијељене су униформе 
и наоружање, које је припремљено за употребу. Сваки 
пристигли студент извршио је пробно гађање са по три 
метка. Истог дана, формиране су команде батаљона и 
других приштабских јединица, а у 18.00 часова коман-
да Бригаде одржала је реферисање својих органа, да 
би у вечерњим сатима пуковнику Којићу реферисали 
потчињени команданти и командири. Батаљони су се 
припремали за самосталан рад и командовање, с тим 
да још нису били стигли начелник артиљерије и начел-
ник инжињерије. Бројно стање Бригаде, са 779 припад-
ника претходног дана, попело се на 1.115 припадника 
5. новембра 1994.34 Стигавши на Раковачке баре, један 
од мобилисаних студената видио је „шаренило маскир-
них униформи разног поријекла”, па му се чинило да је 
дошао на „сајам војне и ловачке опреме”.35

Постројавање Бригаде, по формацијским једини-
цама и са својим командама, извршено је у недјељу 6. 
новембра 1994. у 8.00 часова. Пуковник Станко Бал-
тић, начелник штаба Студентске бригаде, предао је ра-
порт пуковнику Бориславу Којићу, који се обратио при-
падницима Бригаде, говорећи о потреби њеног осни-
вања и тумачећи тренутну војну ситуацију, као и пред-
стојеће задатке. Након пуковника Којића, постројеним 
студентима, професорима и асистентима обратио се 
проф. др Драгољуб Мирјанић, ректор Универзитета у 
Бањој Луци. Након постројавања Бригаде, дио њених 
старјешина отишао је на сахрану пуковнику Рајку Ба-
лаћу. Реферисање потчињених команданата и коман-
33 Исто.
34 Исто.
35 Goran Drakulić, Sjećanja na Studentsku brigadu, 14. 
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дира одржано је у команди Бригаде у 18.00 и 19.00 ча-
сова. Том приликом, команда Бригаде упутила је низ 
наређења потчињеним јединицама, чиме је регулисала 
четири битне појединости: 

1. Јединствене знакове распознавања, 

2. Елементе борбеног извјештаја за потчињене, 

3. Регулисање унутрашње службе у потчињеним је-
диницама и 

4. Одређивање органа команде Бригаде по потчиње-
ним јединицама за помоћ неискусним старјеши-
нама у пословима руковођења и командовања. 

За 1. батаљон одређен је пуковник Балтић, за 2. 
батаљон резервни капетан I класе Шиљеговић, за 3. ба-
таљон потпуковник Маринковић, за вод војне полиције 
капетан Милаковић, а за лаки артиљеријско-ракетни 
вод противваздушне одбране мајор Кнежевић.36

Пристизање војних обвезника настављено је током 
истог дана, па је бројно стање Бригаде нарасло на 1.359 
припадника: 37 официра, 15 млађих официра и 1.307 
војних обвезника. Тог дана започеле су и припреме за 
премјештање Бригаде у нови рејон, на војни полигон на 
Мањачи.37

У понедјељак 7. новембра 1994, у јутарњим часо-
вима, стигла је група од око 50 војних обвезника, углав-
ном из Кључа, који су били дјелимично пијани и који 
су бучно протестовали због тога што студенти нису ра-
споређени у својим општинама, односно у својим ма-
тичним јединицима. Због тога је морао да реагује пу-
ковник Којић, са ужим кругом сарадника, како би их 
36 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
37 Исто.
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умирили.38 Питање због чега студенти нису распоређе-
ни у матичне јединице, у којима познају старјешине и 
другове, често је постављано и оно је оптерећивало ко-
мандовање.39 Истог дана, команда Студентске бригаде 
примила је наређење да се Бригада у уторак 8. новем-
бра премјести у рејон Добрње на Мањачи, па је написа-
ла наређење за ову активност и доставила га потчиње-
ним јединицама. У ту сврху, по 40 припадника сваког 
батаљона, тј. коначара, упућено је у 12.00 часова на 
Мањачу, ради припреме услова за смјештај Бригаде. С 
обзиром на нови рејон размјештаја, команда Бригаде 
радила је на плану обуке у новим условима, а остатак 
дана протекао је у припремама за премјештај. У редов-
ном извјештају, тражено је од генерала Талића да дио 
старјешина, тј. наставно-научног особља Универзитета 
у Бањој Луци које није на ратишту, буде ангажовано 
као испомоћ у извођењу обуке са студентима, с обзиром 
на неискуство старјешина на командним дужностима, 
од нивоа команди батаљона па наниже.40

Тог дана, у Бригаду су стигла још 223 војна обве-
зника, па је њено бројно стање нарасло на 1.530 при-
падника: 37 официра, 16 млађих официра и 1.477 вој-
них обвезника.41 Током мобилизације студената, профе-
сора и асистената Универзитета у Бањој Луци није било 
већих безбједносних изазова, одбијања наређења и сл. 
На морал, који је оцијењен добрим, нарочито код војних 
обвезника који су имали неко ратно искуство, повољно 
је утицало присуство одговорних старјешина у нижим 
јединицама, као и извјештаји са фронтова, који су го-

38 Исто.
39 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа мобили-
зације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студентске 
бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијске 
бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995.
40 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
41 Исто.
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ворили о великим успјесима Војске Републике Српске, 
а нарочито у контраофанзиви на бихаћком ратишту. 
Посебна вриједност Студентске бригаде била је у томе 
што њени припадници нису постављали питање зашто 
су мобилисани и што су показивали спремност „да иду 
на фронт где год је потребно”. На морал људства током 
мобилизације неповољно су утицали велико присуство 
родитеља, родбине и пријатеља студената и притисак 
на команду Бригаде да поједини војни обвезници буду 
распоређени на безбједнија мјеста у приштабске и поза-
динске јединице. Стално је испољавано незадовољство 
дијела мобилисаних студената због, како су тврдили, 
непозивања свих студената у Републици Српској, од-
носно незадовољство због гласина да њихове колеге у 
Сарајеву, Бијељини, Требињу и Србињу настављају сту-
дије.42

Генерал Талић похвалио је 7. новембра 1994. ко-
манду „1. студентске лаке пешадијске бригаде”, с пуков-
ником Бориславом Којићем на челу, и групу за испомоћ 
у логистици из Првог крајишког корпуса, коју је пред-
водио пуковник Бошко Амиџић, „за испољену самоини-
цијативу, ангажованост и упорност у решавању пробле-
ма формирања” Студентске бригаде, што је учињено „за 
врло кратко време” и „без икаквих почетних основа”, 
а захваљујући „великом сопственом ангажовању и уло-
женом труду, те врло успешној и непосредној сарадњи 
са Одељењем и Војним одсеком Министарства одбра-
не Бања Лука, Универзитетом и командама јединица у 
којима су студенти били на распореду“.43

42 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа моби-
лизације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студент-
ске бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјеша-
дијске бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 
1995. 
43 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Похвала пов. бр. 
14/45 команданта Првог крајишког корпуса, од 7. новембра 1994. 
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Премјештај Бригаде на Мањачу започео је у уторак 
8. новембра 1994. у 8.00 часова, са 22 аутобуса и свим 
расположивим камионима, тако да је читава Бригада 
до 13.00 часова стигла у Наставно-допунски центар на 
Мањачи, без икаквих пропуста и ванредних догађаја 
током превоза. Команда Бригаде затекла је на Мања-
чи генерала Талића, који је извршио примопредају ду-
жности команданта полигона између пуковника Раду-
ловића и пуковника Родића. Генерал Талић и пуковник 
Којић разговарали су око сат времена о тренутној војној 
ситуацији у зони одговорности Првог крајишког корпу-
са и будућим задацима Студентске бригаде. До краја 
дана, јединице Бригаде смјештале су се у додијеље-
не објекте, а старјешине из команде, по наређењу пу-
ковника Којића, ангажовани су у нижим јединицама 
за помоћ у организацији руковођења и командовања. 
Планско реферисање команде Бригаде, са непосредно 
потчињеним старјешинама, одржано је у 18.00 часова. 
На реферисању су се, први пут, са командом Бригаде 
заједно нашли сви позадински органи, команданти и 
командири самосталних водова у Бригади.44 По доласку 
на Мањачу, студенти су чули да је Бригада основана „за 
потребе одбране града”, односно да ће бити упућена на 
ријеку Саву.45

У сриједу 9. новембра 1994. јавио се проблем смје-
штаја за припаднике 3. батаљона, који су морали поново 
чистити објекат и мијењати ћебад и сламу, што је изазва-
ло незадовољство пуковника Којића и љутњу на конача-
ре и друге позадинске органе, јер нису ваљано извршили 
претходни задатак. Због тога је 3. батаљон био изузет из 
обуке која је започела тог дана.46 Ипак, све старјешине 
из команде Бригаде биле су ангажоване у батаљонима, 

44 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
45 Горан Бараћ, Епопеја једне младости, I. 
46 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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за помоћ у остваривању планиране обуке. Тако су пуко-
вник Борислав Којић и резервни капетан I класе Небојша 
Шиљеговић отишли у 2. батаљон, пуковник Станко Бал-
тић отишао је у 1. батаљон, пуковник Младен Скенде-
рија у 3. батаљон, док је мајор Душан Кнежевић отишао 
у лаки артиљеријско-ракетни вод противваздушне од-
бране, како би регулисао дежурство одјељења стрела 2М 
на положајима за борбену употребу. Поручник Мирослав 
Скендић упућен је у противоклопни вод и водове мино-
бацача 82 mm по батаљонима, поручник Драган Кљајић 
у пионирски вод, капетан Ђурађ Милаковић у вод војне 
полиције, а поручник Младен Јевтић у вод везе. Наведе-
не старјешине биле су најодговорније за обуку додијеље-
них јединица, а по повратку у команду, поднијели су 
извјештај пуковнику Којићу о стању у јединицама које 
су посјетили.47 У 18.00 часова, у Бригаду је стигло још 
око 150 војних обвезника, па је одлучено да се приступи 
формирању и 4. батаљона, за чијег команданта је имено-
ван резервни капетан I класе Шиљеговић. На основу ра-
није упућеног захтјева, 9. новембра је у Бригаду стигло 
шест наставника из Центра војних школа у Бањој Луци, 
као испомоћ у обуци, па их је пуковник Којић распоре-
дио у ниже јединице, ради одговарајуће припреме ко-
мандира чета, водова и одјељења за извођење обуке.48 То 
су били: потпуковник Митке Дафинчев, поручник Антун 
Хорват, поручник Драшко Брковић, потпоручник Милан 
Пилиповић, потпоручник Драго Гудураш и потпоручник 
Миљковић. Дафинчев и Миљковић распоређени су у 1. 
батаљон, Пилиповић и Хорват у 2. батаљон, а Брковић 
и Гудураш у 3. батаљон. Они су били дужни да се лич-
но ангажују у некој од чета, ради извођења обуке, како 
би својим радом и понашањем старјешине доприносили 
свакодневном побољшању свих елемената борбене гото-
47 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба бр. пов. 
34–1 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 9. но-
вембра 1994.
48 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
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вости батаљона којем су додијељени.49 У вечерњим сати-
ма, пуковник Којић обишао је, са сарадницима, команде 
свих батаљона, а од 21.00 до 23.00 часа боравио је у 1. 
батаљону, гдје је пружио неопходну помоћ команди.50

Након оснивања 4. батаљона, структура Студент-
ске бригаде изгледала је овако: команда, вод везе, поза-
динска чета, вод војне полиције, 1. батаљон, 2. батаљон, 
3. батаљон, 4. батаљон, лаки артиљеријско-ракетни вод 
противваздушне одбране, пионирски вод (инжење-
ријски вод), противоклопни вод, вод минобацача 120 
mm и извиђачки вод.51 Динамиком пристизања људ-
ства и постепеним формирањем основних јединица, 
истовремено су рјешавана и питања командовања тако 
што су одређивани командири чета, водова и одјељења. 
Многи од тих старјешина први пут су се сусрели са 
тако одговорним дужностима, па су гласно изражавали 
сумњу да их могу обављати и свјесно су покушавали да 
их се ослободе. Стога је команда Бригаде била макси-
мално ангажована према нижим јединицама и често у 
ситуацији да пресијеца овакве појаве. Број официра и 
подофицира био је непознат, а требало их је изабрати 
и одредити на дужности од командира вода до коман-
данта батаљона.52

Руководство Универзитета у Бањој Луци распола-
гало је податком да је 31 наставник и сарадник моби-
лисан у Студентску бригаду: деветорица са Машинског 
факултета, по четворица са Електротехничког, Правног 

49 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наређење ко-
манданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде о распореду 
старјешина – наставника у ниже јединице ради испомоћи у обуци.
50 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
51 Исто.
52 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа мобили-
зације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студентске 
бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијске 
бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995. 
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и Филозофског, по тројица са Технолошког и Шумар-
ског, двојица са Медицинског и по један са Пољопри-
вредног и Економског факултета. 

Табела 1: Професори и асистенти Универзитета у Бањој 
Луци у Студентској бригади – по факултетима53

Име и презиме Факултет Предмет(и)

Проф. др Ранко 
Зрилић

Машински 
факултет

Материјали, Раст 
кристала и Кинетика 

процеса у чврстој 
фази

Доц. др Мирослав 
Рогић

Машински 
факултет

Транспортна средства 
и Аутоматизација и 

роботи
(предавао је и на 

Електротехничком 
факултету)

Мр Раденко Зрилић Машински 
факултет

Технолошки процеси 
и Машине за 
деформисање

Мр Живко 
Пејашиновић

Машински 
факултет

Мјерна техника и 
техничко цртање 

(предавао је и 
на Технолошком 

факултету – Нацртна 
геометрија)

53 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Списак настав-
ника и сарадника који су мобилисани у Студентској бригади, а 
којим је располагало руководство Универзитета у Бањој Луци.

Руководство Универзитета у Бањој Луци имало је и списак 14 
наставника и сарадника који су били у другим ратним јединицама 
Војске Републике Српске. Шесторица су била са Електротехничког 
факултета (Михаило Црнадак, Данило Мандић, Зоран Цумбо, Ни-
кола Бајић, Горан Нинковић и Игор Крчмар), тројица са Машин-
ског (Остоја Милетић, Михајло Стојчић и Недељко Средић), двоји-
ца са Технолошког (Михајло Ристић и Тодор Васиљевић), по један 
са Шумарског (Југослав Грујић), Медицинског (Живко Саничанин) 
и Економског (Жељко Рачић). 
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Име и презиме Факултет Предмет(и)

Мр Перо Петровић Машински 
факултет

Термодинамика 
и Гријање и 

климатизација 
(предавао је и 

на Технолошком 
факултету – 

Термодинамика)

Живко Бабић Машински 
факултет

Обрада деформисањем 
и Алати за 

деформисање

Миливој Марковић Машински 
факултет

Материјали и 
Заваривање

Бранислав Ристић Машински 
факултет

Техничко цртање и 
нацртна геометрија и 
Транспортна средства 

(предавао је и на 
Шумарском факултету 
– Нацртна геометрија)

Милован Винчић Машински 
факултет

Математика 1, 2 и 
3 (предавао је и на 

Технолошком и 
Шумарском факултету)

Др Милан Јовановић Електротехнички 
факултет

Математика 1, 4 и 
5 и Примијењено 

програмирање

Мр Ратко Дејановић Електротехнички 
факултет

Операциони 
системи, Операциона 

истраживања 
и Рачунари и 

програмирање 
(предавао је и 

на Економском 
факултету)

Мр Славко Марић Електротехнички 
факултет

Пројектовање 
информационих 

система и Дигиталне 
рачунарске машине
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Име и презиме Факултет Предмет(и)

Мр Милорад Бајић Електротехнички 
факултет

Електромагнетика 
и Основи 

електротехнике 
(предавао је и на 

Машинском факултету 
и на Универзитету у 

Книну)

Проф. др Никола 
Поплашен Правни факултет

Политичке и правне 
теорије, Методологија 

друштвених 
истраживања и 

Правне институције
Проф. др Бранко 

Мораит Правни факултет Облигационо право и 
Породично право

Доц. др Милорад 
Живановић Правни факултет

Грађанско право и 
Грађанско процесно 

право

Доц. др Жељко 
Мирјанић Правни факултет

Радно и социјално 
право и Правно 

нормирање

Др Драго Бранковић Филозофски 
факултет Педагогија

Др Рајко Гњато Филозофски 
факултет

Физичка географија 
и Метеорологија са 

климатологијом

Др Милан Јањић Филозофски 
факултет

Математика 4, 
Нацртна геометрија 
и Линерана алгебра 

(предавао је и на 
Шумарском факултету 

– Математика и на 
Машинском факултету 

у Сарајеву)

Мр Драго Тешановић Филозофски 
факултет Српски језик
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Име и презиме Факултет Предмет(и)

Доц. др Радослав 
Грујић

Технолошки 
факултет

Технологија меса 
и производа од 

меса, Нутритивна 
вриједност и анализа 
намирница и поврћа 

(предавао је и на 
Пољопривредном 

факултету)

Др Зоран Раилић Технолошки 
факултет

Техничка физика 
(предавао је на 
Машинском и 
Филозофском 

факултету)

Др Милорад 
Максимовић

Технолошки 
факултет

Хемијски реактори и 
Технолошке операције 

(предавао је и на 
Пољопривредном 

факултету)

Мр Душан 
Миодраговић

Шумарски 
факултет

Искориштавање 
шума и Машине у 

шумарству
Мр Драган 
Мацановић

Шумарски 
факултет

Геодезија и Шумске 
комуникације

Мр Срђан Остојић Шумарски 
факултет

Генетика са 
оплемењивањем 

шумског дрвећа и 
Дендрометрија

Доц. др Душан 
Шушчевић

Медицински 
факултет

Анатомија (предавао 
је и на Филозофском 

факултету – 
Биохемија)

Доц. др Слободан 
Хајдер

Медицински 
факултет

Физиологија (предавао 
је и на Филозофском 

факултету)

Мр Михајло 
Марковић

Пољопривредни 
факултет

Педологија (предавао 
је и на Шумарском 

факултету – 
Педологија)
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Име и презиме Факултет Предмет(и)

Др Лазо Рољић Економски 
факултет

Информациони 
системи, 

Информатика 
и Медицинска 

статистика

Међутим, команда Бригаде располагала је списком 
из којег је видљиво да је у јединици било 36 наставника 
и сарадника Универзитета у Бањој Луци, од којих је 15 
имало чин резервног официра.

Табела 2: Професори и асистенти Универзитета у Бањој 
Луци у Студентској бригади – по чиновима и дужности-
ма54

Име и презиме Чин Дужност

Ранко Зрилић капетан I класе командант 1. батаљона

Драго Бранковић капетан I класе командант 2. батаљона

Владимир Карајица капетан I класе помоћник команданта  
1. батаљона за 
безбједносно-

обавјештајне послове 

Жељко Ћорковић капетан референт за атомско-
биолошко-хемијску 

одбрану у 3. батаљону 

Ратко Дејановић капетан помоћник команданта  
3. батаљона за морал, 

вјерске и правне послове

Славко Марић капетан референт за морал, 
вјерске и правне послове 

у команди Бригаде

Мирослав Рогић капетан /

54 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Списак профе-
сора и асистената у 1. студентској лакој пјешадијској бригади. 
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Име и презиме Чин Дужност

Лазо Рољић капетан начелник финансијске 
службе у команди 

Бригаде 

Душан Шушчевић капетан начелник санитета у 
команди Бригаде

Раденко Зрилић капетан самостални референт за 
позадину у 1. батаљону

Слободан Девић капетан /

Живко Бабић капетан референт техничке 
службе у 1. батаљону

Милорад Бајић поручник командир 2. чете  
у 1. батаљону

Жељко Мирјанић поручник командир лаког 
артиљеријско-ракетног 
вода противваздушне 

одбране 

Душан Миодраговић поручник командир пионирског 
вода

Рајко Гњато војни обвезник /

Радослав Грујић војни обвезник референт за опште 
послове у 2. батаљону

Слободан Хајдер војни обвезник командир санитетског 
вода у позадинској чети

Милан Јањић војни обвезник помоћник команданта 
2. батаљона за морал, 

вјерске и правне послове

Радивој Јашановић војни обвезник /

Милан Јовановић војни обвезник /

Драган Мацановић војни обвезник /

Миливоје Марковић војни обвезник помоћник команданта  
1. батаљона за позадину
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Име и презиме Чин Дужност

Срђан Остојић војни обвезник референт за опште 
послове  

у 3. батаљону

Живко Пејашиновић војни обвезник референт за опште 
послове у 1. батаљону

Перо Петровић војни обвезник референт техничке 
службе у 2. батаљону

Никола Поплашен војни обвезник помоћник команданта  
1. батаљона за морал, 

вјерске и правне послове

Зоран Раилић војни обвезник референт интендантске 
службе у 2. батаљону

Бранислав Ристић војни обвезник /

Драго Тешановић војни обвезник референт интендантске 
службе у 3. батаљону

Милован Винчић војни обвезник референт за атомско-
биолошко-хемијску 

одбрану у 2. батаљону 

Милорад Живановић војни обвезник помоћник команданта  
1. батаљона за 
безбједносно-

обавјештајне послове

Михајло Марковић војни обвезник референт ветеринарске 
службе у команди 

Бригаде 

Радивој Штркић војни обвезник /

Недељко Гердијан војни обвезник референт за морал, 
вјерске и правне послове 

у команди Бригаде

Милорад 
Максимовић

војни обвезник /

Дакле, у односу на претходни списак, који је саста-
вљен на Универзитету у Бањој Луци, на потпунијем спи-
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ску, који је састављен у команди Бригаде, није наведен 
Бранко Мораит, а нова имена су: Владимир Карајица, 
Жељко Ћорковић, Слободан Девић, Радивој Јашано-
вић, Радивој Штркић и Недељко Гердијан. У Бригади је 
било и неколико запослених на Универзитету који нису 
припадали наставно-научном особљу. 

Пуковник Борислав Којић, командант Бригаде, 
пуковник Станко Балтић, начелник штаба, капетан I 
класе Небојша Здравковић, помоћник команданта за 
позадину у команди Бригаде, заставник I класе Сте-
ван Марић, помоћник начелника штаба за попуну и 
персоналне послове, пуковник Младен Скендерија, 
помоћник команданта за морал, вјерска и правна 
питања, резервни капетан I класе Ранко Зрилић, ко-
мандант 1. батаљона, резервни капетан I класе Драго 
Бранковић, командант 2. батаљона, резервни пору-
чник Стеван Раонић (студент Машинског факултета), 
командант 3. батаљона, и резервни капетан I класе 
Небојша Шиљеговић, командант 4. батаљона, разго-
варали су у сриједу 9. новембра 1994. о организа-
цији обуке и регулисању живота и рада Бригаде на 
полигону на Мањачи. На основу указаних потреба и 
наређења команданта Првог крајишког корпуса, а у 
циљу припреме Бригаде за извођење борбених задата-
ка у најсложенијим ратним условима, пуковник Којић 
издао је наређење које је обухватало више цјелина. Он 
је нагласио да током извођења десетодневне борбене 
обуке на Мањачи тежиште треба да буде на обуча-
вању, увјежбавању и оспособљавању појединаца и је-
диница у врхунском руковању и употреби наоружања 
и борбене технике, „користећи сва досадашња ратна 
искуства”. Такође, командант Бригаде истакао је зна-
чај руковања средствима за вођење противоклопне 
борбе, противваздушне одбране и противдиверзант-
ске борбе и значај брзог и прецизног указивања само-
помоћи и прве помоћи, затим стручно оспособљава-
ње старјешина за руковођење и командовање својим 
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јединицама у извршавању ратних задатака и оспо-
собљавање старјешина основних јединица за попуну, 
правилно управљање и руковање ватром и борбену 
употребу своје јединице, затим запречавање, маски-
рање и утврђивање, руковање минско-експлозивним 
средствима, минско-експлозивним препрекама и ор-
ганизацију контролно-заштитне службе.55 Посебно је 
захтијевано извођење обуке у ноћним условима, по-
дизање ватрене обучености и психо-физичке конди-
ције.56

Пуковник Којић наредио је да начелник штаба са 
својим органима благовремено уради тематске плано-
ве за извођење борбене обуке потчињених јединица 
у предвиђеном времену и да их задужи неопходним 
борбеним правилима и другим документима за уред-
ну припрему, планирање и вођење планиране обуке у 
батаљонима, четама и самосталним водовима. Коман-
дант Бригаде одредио је рејоне за обуку непосредно уз 
размјештај јединица: 

– 1. батаљон, размјештај: село Свињци, рејон обуке: 
Кнежевића грабеж, Гајића грабеж, тригономет-
ријска тачка (тт) 647, Бојанића главица, тт–606.

– 2. батаљон, вод војне полиције и вод везе, размје-
штај: „Београдске бараке”, рејон обуке: Милоше-
вићи, Вукмирска главица, Врањеши.

– 3. батаљон, противоклопни вод, лаки артиље-
ријско-ракетни вод противваздушне одбране и 
пионирски вод, размјештај: војна установа „Ка-
рађорђево” – економија, рејон обуке: Њежићи, 

55 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба бр. пов. 
34–1 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 9. но-
вембра 1994. 
56 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа моби-
лизације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студент-
ске бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјеша-
дијске бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 
1995. 
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Којићи, кота 691, Стражбеница, тт–697. Коман-
ди 3. батаљона наређено је да обезбиједи строго 
контролисање кретања у рејону „Карађорђева”, 
због необиљежених минских поља, за чије укла-
њање ће начелник штаба тражити помоћ коман-
де Првог крајишког корпуса.57

Све јединице Бригаде биле су дужне да се строго 
придржавају дневног распореда радног времена, а сви 
команданти и командири били су дужни да свакоднев-
но издају заповијести за регулисање обуке, дежурства, 
пожарства, редарства и курирске службе. Пуковник 
Којић наредио је да одсуства са обуке буду сведена на 
најмању могућу мјеру, а да припадници Бригаде могу 
ићи на љекарске прегледе од 13.00 до 16.00 часова, 
осим у хитним случајевима. Од посебног значаја било је 
да команданти батаљона и остали органи команде ба-
таљона непрекидно бораве са војницима у нижим једи-
ницама, како би утицали на стање у јединицама и на 
јачање борбене готовости чета. Нарочиту пажњу тре-
бало је посветити стројевом изгледу и изгледу јединице 
у току маршевања, а реферисање команданту Брига-
де требало је обављати сваког дана у 18.00 часова. На-
челник везе имао је задатак да обезбиједи непрекидно 
функционисање веза према команди Првог крајишког 
корпуса и према потчињеним батаљонима, чији ће ко-
манданти дозволити коришћење телефона самостал-
ним водовима. Пуковник Којић најстроже је забранио 
неорганизовано и самовољно напуштање рејона раз-
мјештаја јединица, што је требало спријечити „искљу-
чиво правилним руковођењем и командовањем”. Он је 
наредио да начелник безбједности сагледа потребе и 
да предложи ангажовање вода војне полиције и фор-
мирање пунктова на комуникацијама уз рејоне раз-
мјештаја, а да од припадника Бригаде буде одузета сва 

57 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба бр. пов. 
34–1 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 9. но-
вембра 1994.
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бојева муниција, бомбе и друга експлозивна средства, 
како би муниција и материјална средства били чувани 
на нивоу чета, ради њихове лакше и брже подјеле бор-
цима, по потреби. Пуковник Којић строго је забранио 
конзумирање алкохола и наредио строгу контролу хра-
не коју јединице Бригаде набављају или добијају, ради 
спречавања појаве заразних болести.58

Тежиште активности у Студентској бригади током 
четвртка 10. новембра 1994. било је формирање 4. ба-
таљона и наставак обуке за команде батаљона. На са-
станку, који је водио пуковник Балтић, сачињен је план 
обуке и одлучено да се настава за команде батаљона 
изводи сваког дана од 11.00 до 14.00 часова. На ре-
ферисању у 18.00 часова, пуковник Којић наредио је 
да ниједан командант батаљона не смије бити одсутан 
без његовог знања, те да ће реферисање бити по пози-
ву, како команданти батаљона не би слали своје заступ-
нике. У петак 11. новембра 1994, након спроведене 
наставе за команде батаљона, Бригада је у 14.00 часо-
ва прикупљена на зборном мјесту у касарни на Мања-
чи, да би је у 15.00 часова посјетили генерал Талић и 
ректор Мирјанић.59 Пуковник Балтић предао је рапорт 
генералу Талићу, који се обратио припадницима Бри-
гаде, започевши говор поздравом „Помоз’ Бог, јунаци!”, 
на шта су припадници Бригаде отпоздравили са „Бог 
ти помог’о!”.60 Генерал Талић говорио је о потреби њи-
хове мобилизације и о могућностима употребе Бригаде. 
Међутим, без обзира на предузете мјере, уочено је да 
студенти и даље самовољно напуштају логорске про-
сторије, тако да на дневним обукама недостаје изме-
ђу 20% и 30% припадника нижих јединица. Ипак, у 4. 
батаљон пристигло је 170 војних обвезника, али је овај 

58 Исто.
59 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
60 Goran Drakulić, Sjećanja na Studentsku brigadu, 25. 
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батаљон због лошег времена премјештен у стару школу 
у оближње село Кадина Вода.61

Пуковник Којић извијестио је команду Првог 
крајишког корпуса 11. новембра 1994. о одзиву сту-
дената, саопштивши да Бригада има 1.776 бораца, од 
чега 31 официра, 13 подофицира и 1.732 војника, као 
и 25 моторних возила. Највише припадника Бригаде 
тог дана било је из Бање Луке (858), Приједора (162) и 
Мркоњић Града (102), премда су биле заступљене гото-
во све општине у западном дијелу Републике Српске.62

Табела 3: Бројно стање Студентске бригаде 11. новем-
бра 1994.63

Општина Официри Подофицири Војници Укупно Моторна 
возила

Бања Лука 23 8 827 858 7

Приједор / / 162 162 4

Мркоњић Град 2 / 100 102 /

Градишка / / 85 85 7

Кључ 2 1 72 75 /

Прњавор / / 73 73 /

Козарска 
Дубица 1 / 71 72 /

Србац 1 / 53 54 /

Котор Варош / 2 45 47 1

Дервента / / 31 31 2

61 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
62 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај ст. 
пов. 20–13 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 
11. новембра 1994.
63 Исто.
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Општина Официри Подофицири Војници Укупно Моторна 
возила

Нови Град / / 26 26 1

Кнежево / 1 25 26 /

Шипово / / 26 26 /

Челинац / 1 24 25 /

Србобран / / 22 22 /

Сански Мост 2 / 19 21 /

Лакташи / / 18 18 3

Дрвар / / 16 16 /

Петровац / / 14 14 /

Јајце / / 13 13 /

Брод / / 4 4 /

Крупа на Уни / / 3 3 /

Теслић / / 1 1 /

Модрича / / 1 1 /

Завидовићи / / 1 1 /

Свега: 31 13 1.732 1.776 25

Обука је настављена у суботу 12. новембра 1994, 
како у нижим јединицама, тако и у командама ба-
таљона, гдје је главна тема била Нападна и одбрамбе-
на дејства. На реферисању у 18.00 часова, пуковник 
Којић издао је сљедећа наређења:

1. да јединице буду спремне, јер он очекује наређење 
да Бригада крене на задатак,

2. да пуковник Скендерија обиђе јединице и лич-
но их упозна са телеграмом о кажњавању старје-
шина и војника који су побјегли са истуреног 
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командног мјеста у Гардијској бригади, како би 
било остварено позитивно дејство на припаднике 
Студентске бригаде,

3. да су забрањене посјете свим старјешинама и вој-
ницима у току радног времена,

4. да се од сутра изводи кондиционо вјежбање, а да 
на челу буду команде батаљона,

5. да дио професора из батаљона пређу у команду 
Бригаде, ради њене попуне,

6. да сутра буде завршено премјештање 4. батаљона 
из Кадине Воде у Стричиће,

7. да професоре треба равномјерно распоредити по 
командама батаљона, и

8. да буду предузете одређене мјере због недовољне 
хигијене по нижим јединицама.

На крају реферисања, потпуковник Маринковић 
саопштио је план ангажовања старјешина команде 
Бригаде, ради побољшања стања и обуке у потчиње-
ним јединицама.64 Пуковник Којић издао је, истог 
дана, наређење о обезбјеђивању Бригаде путем дона-
торства. С обзиром на то да јединице у саставу Бри-
гаде нису могле бити обезбијеђене потребним количи-
нама опреме, почеле су се појављивати разне групе 
и појединци који су, у име Бригаде, од државних и 
приватних предузећа тражили разне врсте робе. Да 
би била спријечена злоупотреба добијених средстава, 
те да би била вршена њихова равномјерна расподјела 
и сачувани углед и част Бригаде, пуковник Којић на-
редио је да право остваривања контакта и сарадње и 
прикупљања помоћи у име Бригаде, уз писмено овла-
шћење, имају помоћник команданта за морал, његов 

64 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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замјеник и помоћник команданта за позадину. У слу-
чају да појединци имају могућност да обезбиједе по-
моћ за своју јединицу, то морају пријавити органу за 
морал, након чега ће овлашћена лица организовати и 
спровести примопредају. Тако добијена средства биће 
додијељена оној јединици чији је припадник омогућио 
донацију. Пуковник Којић додао је да ће она роба која 
не буде одмах употријебљена бити ускладиштена у Ка-
сарни „Козара” у Бањој Луци.65

Истог дана, пуковник Којић наредио је премјештај 
у друге јединице 25 припадника Студентске бригаде, 
који имају санитетску војноевиденциону способност, 
а на основу претходног усменог наређења начелни-
ка санитета Првог крајишког корпуса. Наређено је 
да се у нове јединице јаве у понедјељак 14. новембра 
1994.66 

Планске активности у циљу спровођења задата-
ка ради подизања борбене готовости и спремности за 
пријем наређења за употребу, настављене су у Бригади 
и током недјеље 13. новембра 1994. У том циљу, коман-
да Бригаде пружила је максималну помоћ јединицама, 
а од посебног значаја био је рад инструктора из Нас-
тавно-допунског центра на Мањачи и Центра војних 
школа у Бањој Луци. Ипак, велики проблем у раду и обу-
ци и даље је представљало самоудаљавање из јединица, 
па су предузимане мјере на спречавању тих појава. На 
то је утицао и проблем смјештаја, нарочито 3. батаљо-
на, који је требало што хитније рјешавати, а разматра-
на је могућност његовог премјештања у основну школу 
у Голешима. За тај задатак били су задужени потпору-
чник Кљајић и потпоручник Нишевић. Осим смјештаја, 

65 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба 50–1 
команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 12. новем-
бра 1994.
66 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба пов. бр. 
20–14 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 12. 
новембра 1994.
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озбиљне потешкоће задавао је недостатак „многих ар-
тикала по свим потребама и захтјевима”, јер „недоста-
ју униформе, обућа, пионирски алат, муниција свих 
калибара, оруђа подршке, артикли исхране и остало”. 
Ради оспособљавања за ратну дужност професора који 
су били старјешине у Бригади, вођено је рачуна о њихо-
вим војноевиденционим специјалностима које су биле 
у вези са њиховом струком на Универзитету у Бањој 
Луци.67 Ипак, ни команда Бригаде, нити команде ба-
таљона, нису могле да ријеше проблем самоудаљавања 
војних обвезника током обуке на Мањачи, па се питање 
дезертерства појавило као кључно питање успоставља-
ња реда и дисциплине у Студентској бригади.68

Истог дана, команда Бригаде примила је наређења 
од команде Првог крајишког корпуса, због чега је у по-
недјељак 14. новембра 1994. пуковник Којић, са ко-
мандантима батаљона, извршио извиђање планиране 
зоне одговорности на бихаћком ратишту. Истовреме-
но, на стрелиштима на Мањачи извршено је гађање из 
пјешадијског наоружања припадника 1. и 2. батаљона 
и приштабских јединица, а затим је извршена смотра 
дијела 1. батаљона, тј. оних пјешадијских водова, пио-
нирског вода и вода минобацача 82 mm који су одре-
ђени за формирање мјешовите чете Студентске брига-
де, са око 120 припадника. Мјешовита чета, за чијег 
командира је првобитно био постављен капетан Ђурађ 
Милаковић, добила је задатак да у уторак 15. новем-
бра у 10.00 часова започне марш према командном 
мјесту Теслићке бригаде, ради извршења борбеног за-
датка. Остатак Бригаде и даље је био на обуци, а резул-
тати гађања које су извршили припадници 3. батаљона 
оцијењени су као лоши. Осим тога, морал и безбједност 
67 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
68 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа мобили-
зације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студентске 
бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијске 
бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995.



СТУДЕНТСКА БРИГАДА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1994–1995)

51

Бригаде нису могли добити добру оцјену, јер се и даље 
дешавало самоудаљавање војних обвезника из једини-
це „у великом броју, а разлог томе наводе лош смјештај 
(спавање у шталама и свињцима)”. Такође, процијење-
но је да Бригада још није спремна за борбену употре-
бу, „како борци, тако и команде батаљона, командири 
чета, водова и оделења”. Додатни проблем у оспособља-
вању студената, професора и асистената Универзитета 
у Бањој Луци за борбена дејства био је и свакодневни 
долазак око 20 нових бораца.69

Мајор Душан Кнежевић, командир мјешовите чете 
Студентске бригаде, у сриједу 16. новембра 1994. из 
Теслића је извијестио команду Бригаде да је ова једи-
ница почела са планским радом, односно да је: 

1. вод војне полиције, са 20 припадника, премјеш-
тен у састав војне полиције Теслићке бригаде, 

2. извиђачки вод упућен у рејон 1. теслићког батаљо-
на у село Јелићи са задатком извиђања правца 
према Омеровом гувну и Хусару, 

3. пионирски вод вршио припреме за рад на школ-
ским и бојевим минско-експлозивним средстви-
ма, а план тог курса израђен је у команди Теслић-
ке бригаде, која је имала искусне старјешине ин-
жењеријског рода,

4. вод минобацача 82 mm запосјео положај у 6. 
теслићком батаљону, тј. у рејону Безља, испод тт 
398, са задатком артиљеријске подршке том ба-
таљону.70

69 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
70 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај стр. 
пов. бр. 38–3415–1 командира мјешовите чете 1. студентске лаке 
пјешадијске бригаде, од 16. новембра 1994.
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Мјешовита чета, након извршеног задатка у зони 
одговорности Теслићке бригаде, вратила се у састав ма-
тичне Бригаде у децембру 1994. и узела учешћа у бор-
бама на бихаћком ратишту. 

Бројно стање Бригаде у уторак 15. новембра 1994. 
износило је 2.059 припадника, што је у односу на дату 
формацију лаке пјешадијске бригаде (1.732) чинило 
119%. Команди Бригаде, са приштабским јединицама, 
сљедовала су 134 припадника, а попуњеност је била 162 
(121%), батаљонима је сљедовао по 431 припадник, а 
попуњеност сваког од три, по предвиђеној формацији, 
била је већа: 1. батаљон имао је 453 припадника (105%), 
2. батаљон 487 (113%) и 3. батаљон 500 (116%). Попу-
на 4. батаљона износила је 261, премда по формацији 
лаке пјешадијске бригаде она нема четири батаљона. 
Мања попуњеност од формацијске била је видљива у 
самосталним јединицама (лаки артиљеријско-ракетни 
вод противваздушне одбране, пионирски вод, проти-
воклопни вод, вод минобацача 120 mm и позадинска 
чета), које су од сљедована 242 припадника биле по-
пуњене са 193 (80%). Укупно бројно стање Бригаде на-
расло је на 2.104, што је чинило 121% у односу на дату 
формацију.71

Попуна основним материјално-техничким сред-
ствима (наоружање, средства везе, инжењеријска сред-
ства и др.), вршена је у цјелини преко позадинског орга-
на команде Студентске бригаде, и то „по мјери присти-
зања ових средстава”. Претежни дио припадника Бри-
гаде био је наоружан полуаутоматским пушкама, што 
је представљало одступање од сљедујућег пјешадијског 
наоружања.

71 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа мобили-
зације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студентске 
бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијске 
бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995. 
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Табела 4: Наоружање Студентске бригаде72

Врста наоружања Сљедујуће 
наоружање

Наоружање којим је 
Бригада била попуњена

Аутомат 0 141

Снајперска пушка 86 7

Пушка 7,9 mm M–48 0 50

Полуаутоматска пушка 354 1.228

Аутоматска пушка 947 532

Пушкомитраљез 98 46

Митраљез 27 21

Ручни бацач 5 40

Ручни бацач RBR 90 mm 49 4

Минобацач 60 mm 18 0

Минобацач 82 mm 18 24

Минобацач 120 mm 6 4

Бестрзајни топ 82 mm 18 0

Противоклопни лансерни 
комплет 9k11 4 0

Лаки ракетни лансер 
128 mm 12 0

Противавионски топ 20/1 4 1

Mеханизам лансирни 
Стрела 2М 3 2

Укупно 1.649 2.096

Већи дио примљеног и задуженог наоружања био 
је некомплетан са сљедујућим прибором и средствима 
за одржавање и употребу. Уочене кварове отклањале су 
техничке екипе, али је веће поправке вршила техничка 
радионица 1. позадинског батаљона. Уз то, Бригада је 
72 Исто. 
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имала релативно мале количине муниције, а око 40% 
мобилисаних војних обвезника нису имали униформу, 
па су им преко 14. позадинске базе обезбијеђени ком-
плети опреме, тј. одјећа и обућа. Због неодговарајуће 
опремљености личним интендантским комплетом, од-
носно због недобијања комплетне и једнообразне опре-
ме, а нарочито због мале количине муниције, припадни-
ци Бригаде испољавали су незадовољство.73

Практична обука припадника Студентске брига-
де, започета 9. новембра на Мањачи, настављена је у 
сриједу 16. новембра 1994, вјежбом гађања за припад-
нике 4. батаљона. Међутим, стање борбене готовости, 
руковођења и командовања оцијењено је веома лошим, 
између осталог и због појаве масовног напуштања је-
диница. Било је примјетно и несналажење старјешина 
на дужностима које раније нису обављали, док команде 
батаљона нису утицале на онемогућавање напуштања 
јединица и нису спречавале оне појединце који су били 
носиоци недисциплине. Ипак, морал војника оцијењен 
је добрим, „али га све више слабе коментари из штампе 
СРЈ, који осуђују мобилизацију студената. Такође, не-
гативан ефекат има и опште коментарисање у широј 
друштвеној средини, које такође осуђује овакав начин 
ангажовања студената.” У команди Бригаде процијени-
ли су да ће доћи до прехладе код већег броја војника, с 
обзиром на то да „горња одећа и топли веш код већи-
не бораца недостаје”, а требало је да иду на подручје 
гдје су зиме јаке. Војна организација на нивоу батаљона 
још није била заживјела. „Командовање је врло слабо 
или никакво, војни колективи су нехомогени, тако да 
се може говорити само о броју војника и старешина.” 
То је био један од разлога зашто је војна обука извође-
на само дјелимично, „јер командири водова и оделења 
изјављују да се први пут срећу са оваквим проблеми-
ма и да нису оспособљени за извођење оваквих садр-

73 Исто. 
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жаја борбене обуке”.74 Формирање и изграђивање вој-
ничких колектива текло је веома споро и са бројним 
слабостима. Дио старјешинског кадра није уливао до-
вољно повјерења због неискуства и нестручности, па 
су припадници Бригаде тражили да добију искусне 
командире чета и водова. Мањак ауторитета код дије-
ла старјешинског кадра, доводио је до самоудаљавања 
војних обвезника и преласка у друге јединице. „Вели-
ки расходи са борбене обуке на Мањачи и слаб утицај 
старјешина на могуће стабилизовање стања доводили 
су у питање, не само извођење обуке, већ и постојање 
јединице.”75 Ипак, деветодневна обука припадника 
Студентске бригаде окончана је у четвртак 17. новем-
бра 1994, показним гађањима из ручног бацача М–57, 
ракетног ручног бацача 64 mm зоља, бестрзајног топа 
82 mm, противавионског митраљеза 12,7 mm бровинг, 
као и командирским гађањима у одјељењу минобацача 
82 mm.76

Истог дана, углавном су завршена и формална по-
стављења по ратној формацији у јединицама Бригаде. 

74 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
75 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа мобили-
зације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студентске 
бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијске 
бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995. 
76 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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Табела 5: Командна структура Студентске бригаде 17. 
новембра 1994. (са касније учињеним допунама)77

Команда Студентске бригаде

Командант пуковник Борислав Којић

Начелник штаба и 
замјеник команданта

пуковник Станко Балтић 

Помоћник начелника 
штаба за оперативно-

наставне послове

потпуковник Ратомир Маринковић

Референт мајор Душан Кнежевић

Референт резервни поручник Драган Кљајић

Помоћник начелника 
штаба за попуну и 
персоналне послове

заставник I класе Стеван Марић

Начелник везе поручник Младен Јевтић

Начелник атомско-
биолошко-хемијске 

одбране

резервни капетан Живко Савић

Шеф канцеларије 
(уједно дјеловођа)

резервни старији водник  
Ратко Благојевић

Помоћник команданта за 
морал, вјерска и правна 

питања

пуковник Младен Скендерија

Референт резервни мајор Славко Којић

Референт резервни капетан Славко Марић

Начелник клуба војни обвезник Предраг Жигер

Начелник безбједносно-
обавјештајних послова

капетан Ђурађ Милаковић

77 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Књига поста-
вљења по ратној формацији Студентске бригаде од 3. новембра 
1994. до 15. јануара 1995. Табеларни приказ не укључује помоћни-
ке команданата батаљона, разне референте у командама батаљона 
и помоћнике командира чета. 
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Помоћник за обавјештајне 
послове

резервни капетан Раденко Зрилић

Помоћник команданта за 
позадину

потпоручник Драган Нишевић

Референт техничке службе капетан Дарко Савић

Референт ветеринарске 
службе

војни обвезник Михајло Марковић

Начелник финансијске 
службе

резервни капетан Лазо Рољић

Начелник артиљерије потпоручник Мирослав Сандић

Начелник санитетске 
службе

резервни капетан  
Душан Шушчевић

Начелник интендантске 
службе

мајор Радован Вученовић

Референт интендантске 
службе 

резервни капетан Петар Ерцег

Командир команде стана заставник I класе Ђуро Којић

Управник војне поште и 
експедитор

резервни водник Слободан Стајчић

Извиђачки вод

Командир резервни водник Зоран Вујиновић

Вод војне полиције

Командир резервни поручник Зоран Карић

Вод везе

Командир резервни водник Милош Војводић

1. пјешадијски батаљон

Командант резервни капетан I класе  
Ранко Зрилић

Замјеник команданта резервни поручник Дубравко Јокић
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1. пјешадијска чета 1. батаљона

Командир резервни поручник  
Бранко Блануша

1. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир водник Младен Петрушић

2. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир резервни водник Илија Трнинић

3. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир резервни водник  
Јасминко Кривокапа

Пратећи вод

Командир резервни водник Миливоје Поповић

2. пјешадијска чета 1. батаљона

Командир резервни потпоручник  
Гордан Јукић

1. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир резервни водник Марко Ђекановић

2. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир резервни водник Борис Анџић

3. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир резервни водник Љубиша Ђурић

3. пјешадијска чета 1. батаљона

Командир резервни поручник Раденко Кела

1. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир резервни водник Жељко Стојнић

2. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир резервни водник Зоран Мијатовић

3. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 1. батаљона

Командир резервни водник Предраг Малић
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Пратећи вод

Командир десетар Горан Драгичевић

Противоклопни вод

Командир резервни потпоручник Ђорђе Радић 

Вод минобацача 82 mm

Командир резервни потпоручник  
Предраг Гаврић

Позадински вод

Командир резервни потпоручник  
Драган Регода

2. пјешадијски батаљон

Командант резервни капетан I класе  
Драго Бранковић

Замјеник команданта резервни потпоручник  
Борис Радојевић

1. пјешадијска чета 2. батаљона

Командир резервни потпоручник  
Миодраг Шкарић

1. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 2. батаљона

Командир резервни водник Недељко Савић

2. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 2. батаљона

Командир десетар Александар Ковачевић

2. пјешадијска чета 2. батаљона

Командир резервни поручник Милорад Бајић

1. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 2. батаљона

Командир десетар Дејан Бранковић

2. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 2. батаљона

Командир десетар Зоран Илић
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3. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 2. батаљона

Командир војни обвезник Данијел Бањац

Пратећи вод

Командир резервни потпоручник  
Бојан Марјановић

3. пјешадијска чета 2. батаљона

Командир резервни потпоручник  
Зоран Ручнов

1. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 2. батаљона

Командир десетар Горан Васић

2. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 2. батаљона

Командир резервни млађи водник  
Игор Пресељ

3. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 2. батаљона

Командир резервни водник Дејан Милиновић

Пратећи вод

Командир десетар Саша Саџак

Противоклопни вод

Командир водник Рајко Мастикоса

Вод минобацача 82 mm

Командир резервни потпоручник  
Радослав Грујичић

Позадински вод

Командир резервни водник Мирослав Илић

3. пјешадијски батаљон

Командант резервни поручник Стеван Раонић

Замјеник команданта резервни потпоручник  
Саша Башкот
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1. пјешадијска чета 3. батаљона

Командир резервни потпоручник  
Александар Вишић

1. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир резервни водник Илија Башић

2. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир резервни потпоручник  
Војислав Дмитровић

3. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир резервни водник Слободан Мискин

2. пјешадијска чета 3. батаљона

Командир резервни потпоручник  
Предраг Васиљевић

1. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир резервни водник Амел Топчагић

2. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир резервни водник  
Младенко Стојановић

3. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир десетар Пламенко Анђић

Пратећи вод

Командир резервни водник Анђелко Белајић

3. пјешадијска чета 3. батаљона

Командир резервни потпоручник  
Дубравко Субић

1. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир десетар Жељко Вујасиновић

2. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир резервни водник Драган Сегић

3. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 3. батаљона

Командир десетар Далибор Јеринић
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Пратећи вод

Командир војни обвезник Андреј Ћук

Противоклопни вод

Командир десетар Александар Тртић

Вод минобацача 82 mm

Командир резервни потпоручник  
Горан Зељковић

Позадински вод

Командир резервни водник Миладин Трбић

Мјешовити противоклопни вод

Командир резервни потпоручник  
Александар Панић

Лаки артиљеријско-ракетни вод противваздушне одбране

Командир резервни поручник  
Жељко Мирјанић

Пионирски вод

Командир резервни поручник  
Душан Миодраговић

Позадинска чета

Командир потпоручник Бранко Влајнић

4. пјешадијски батаљон

Командант резервни капетан I класе  
Небојша Шиљеговић

Замјеник команданта резервни потпоручник  
Жељко Деспот

1. пјешадијска чета 4. батаљона

Командир резервни потпоручник  
Жељко Бунић

1. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир десетар Душко Милановић
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2. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир разводник Вељко Живковић

3. стрељачки вод 1. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир десетар Мирко Арежина

2. пјешадијска чета 4. батаљона

Командир војни обвезник Станко Бороја

1. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир разводник Недељко Рожић

2. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир десетар Предраг Видић

3. стрељачки вод 2. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир десетар Предраг Ступар

3. пјешадијска чета 4. батаљона

Командир резервни поручник Драго Копрен

1. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир десетар Ненад Ступар

2. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир десетар Горан Попадић

3. стрељачки вод 3. пјешадијске чете 4. батаљона

Командир десетар Радован Шкрбић

Противоклопни вод

Командир резервни водник Славиша Опачић

Вод минобацача 82 mm

Командир водник Новица Агић

Од укупно 104 официра, подофицира и војна обве-
зника у команди Бригаде и на командним дужностима 
у њеним јединицама (команданти батаљона, замјеници 
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команданата батаљона, командири чета и командири 
водова), било је свега 12 професионалних и 38 резерв-
них официра. Професионални официри били су пре-
васходно у команди Бригаде, док су сви команданти 
батаљона и командири чета били резервни официри.

Генерал Талић наредио је у четвртак 17. новембра 
1994. да један батаљон Студентске бригаде буде упућен 
у зону одговорности 7. купрешке моторизоване бригаде 
на подручје Купреса, на основу одлуке да 1. бањалучка 
пјешадијска бригада буде ангажована у зони одговор-
ности Источнобосанског корпуса. Требало је отпочети 
марш у петак 18. новембра 1994. правцем: Мањача 
– Чађавица – Мркоњић Град – Шипово – Благај, а по 
стизању на маршевски циљ јавити се генералу Нинко-
вићу, ради пријема задатка.78 Међутим, убрзо је дошло 
до новог наређења генерала Талића, а на основу одлуке 
Главног штаба Војске Републике Српске, да представ-
ници Студентске бригаде буду упућени на истурено ко-
мандно мјесто у село Јасеница код Крупе на Уни, како 
би било договорено мјесто и вријеме јављања Бригаде, 
чиме је претходно наређење о слању једног батаљона 
на купрешко ратиште стављено ван снаге.79 Сходно том 
наређењу, командант Бригаде, начелник штаба, рефе-
рент за оперативно-наставне послове и команданти ба-
таљона извршили суизвиђање у зони одговорности Дру-
гог крајишког корпуса, односно на бихаћком ратишту 
у зони одговорности 30. лаке пјешадијске бригаде. На 
извиђању је наређен размјештај Бригаде, односно изда-
то је наређење којим јединицама 30. лаке пјешадијске 
бригаде ће бити придодате јединице Студентске брига-
де. У петак 18. новембра 1994, у складу са добијеним 
задатком за извршење марша у рејон села Рипач код 
78 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба стр. 
пов. бр. 406–1/94 команданта Првог крајишког корпуса, од 17. 
новембра 1994.
79 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба стр. 
пов. бр. 410–1/94 команданта Првог крајишког корпуса, од 18. 
новембра 1994.
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Бихаћа и претпотчињавање Другом крајишком корпу-
су, пуковник Балтић, потпоручник Кљајић и заставник 
I класе Драгић упућени су у рејон Јасенице код Крупе 
на Уни.80 Пуковник Балтић извијестио је команду Првог 
крајишког корпуса и команду Бригаде да је планирана 
зона њеног размјештаја: Рипач, Притока, Хргар и Ра-
чић, гдје треба да уђе у састав Другог крајишког кор-
пуса, да се претпочини генерал-потпуковнику Манојлу 
Миловановићу, начелнику Главног штаба Војске Репу-
блике Српске, и да буде уведена у борбу.81

Након извршеног извиђања, у 12.00 часова са 
Мањаче је кренуло око 190 коначара у пет аутобуса и 
пет теретних моторних возила, са задатком да изврше 
припреме за прихват и размјештање јединица у ширем 
рејону села Рипач.82 Међу коначарима био је и Горан 
Дракулић, који је оставио запис о доласку на фронт: 
„Силазећи према Уни све чешће смо сусретали војна во-
зила или војску у мањим и већим групама на цести или 
у близини цесте. Прије него што смо дошли на одре-
диште, једна или двије артиљеријске гранате дернуле су 
у брдо које се надвијало над путем којим смо се возили. 
‘Ау, брале, овдје се право ратује!’, помислих. Након оног 
мртвила, нагло смо ушли у зону ужурбане живости, у 
Рипач. Овдје се видјело да се дим од посљедњег окр-
шаја тек слегао, али није дјеловало тако сабласно, јер 
је све било у покрету и општем врењу. (...) Чули смо да 
су прије само два дана на овом мјесту стајали војници 
друге стране. То је само појачало општи утисак.”83

80 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
81 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Припремно на-
ређење стр. пов. бр. 835/94 начелника штаба  1. студентске лаке 
пјешадијске бригаде, од 18. новембра 1994.
82 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
83 Goran Drakulić, Sjećanja na Studentsku brigadu, 31. 
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Истовремено, команде батаљона вршиле су мате-
ријалне, организацијске и друге припреме за извршење 
марша према Рипчу, а у складу са издатим наређењем. 
Међутим, команде батаљона имале су велики проблем у 
вези са попуном људства, јер је у командама било при-
сутно „око 50% борачког састава”.84

84 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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Студентска бригада на бихаћком  
ратишту од 19. новембра 1994.  

до 13. јануара 1995. 

У суботу 19. новембра 1994. године Студентска 
бригада стигла је на бихаћко ратиште, и то маршем 
извршеним правцем: Мањача – Чађавица – Кључ – 
Петровац – Рипач, који је започео у 8.00, а окончан у 
12.00 часова. Размјештање Бригаде у рејон село Рипач 
– село Рачић и припреме за запосједање борбеног поло-
жаја извршене су до 16.00 часова. Главнина Бригаде 
практично је из покрета уведена у борбу, успоставивши 
додир са непријатељем. Бригада је била претпочиње-
на Другом крајишком корпусу и у почетку је добила 
зону одговорности за извођење борбених дејстава која 
се протезала од Приточког Грабежа (десно) до Ризиног 
потока, тј. Великог брда (лијево), да би током успјешно 
вођених офанзивних борбених дејстава и овладавања 
селом Добреница, брдом Ћулумак и селом Соколац, ли-
нија фронта била: Приточки Грабеж – ријека Уна – село 
Соколац – Дебељача (кота 420). Ток борбених дејстава 
довео је до стабилизације линије разграничења на по-
тезу: Приточки Грабеж (тт 394) – село Кула – село Баре 
– ријека Уна – село Соколац – Дебељача (кота 420). На 
овој линији фронта јединице Студентске бригаде свако-
дневно су изводиле активна дејства, насилно извиђање, 
прегруписавање снага и у неколико наврата одбијале 
жестоке противнападе непријатеља, који је покуша-
вао да врати изгубљене положаје. Активним извођењем 
борбених дејстава, заједно са сусједним јединицама, 
Бригада је на десном крилу извршила помјерање фрон-
та на Приточком Грабежу у правцу непријатеља за око 
два километра, док је на лијевом крилу овладала већим 
дијелом Голубићког поља и мањим дијелом села Приви-
лица. У условима кад је замах српске контраофанзи-
ве на бихаћком ратишту требало оснажити погодним 
прегруписавањем снага на широком фронту, Бригада 
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је добила задатак да активном одбраном у зони одго-
ворности, десно, село Велико Заложје – село Дреново 
Тијесно и, лијево, Дебељача (кота 420), везује за себе 
што јаче снаге непријатеља, наноси му губитке и ствара 
услове здруженим снагама за продужетак контраофан-
зиве према Бихаћу.85

Током борбених дејстава, метод рада команде 
Бригаде обезбјеђивао је сталан увид и усмјерен рад 
потчињених команди и јединица, а одлуке за извође-
ње борбених дејстава доношене су на основу савјето-
вања команде Бригаде и потчињених команди, кад су 
за то постојали услови. У склопу ангажовања снага, ко-
манда Бригаде одређивала је посебне снаге и средства 
за организацију садејства, снаге и средства за могуће 
интервенције, снаге за ватрену подршку, запречавање 
на појединим правцима и др. На стање морала при-
падника Бригаде повољно је утицало помјерање линије 
фронта у правцу непријатеља, а нарочито долазак 12 
старјешина завршне године школовања из Центра вој-
них школа у Бањој Луци, који су у посљедњих двадесет 
дана преузели дужности командира чета, као и долазак 
професионалних официра, који су преузели командо-
вање 1, 2. и 3. батаљоном. На стање морала припадника 
Бригаде неповољно је утицала неодговарајућа попуна 
наоружањем и муницијом, коју команда Бригаде није 
успјела да ријеши до краја борбеног ангажмана. Дио 
бораца негодовао је због тога што иде на прву линију 
„са 20–30 метака” и неодговарајућим наоружањем. На 
пад борбеног морала утицали су и губици у људству који 
су настали током помјерања фронта из села Притока 
на линију ријека Уна – село Орљани (надвожњак). На 
том правцу је претходно био ангажован и Извиђачко-
диверзантски одред Другог крајишког корпуса, који је 
такође претрпио губитке и који није могао да проду-
85 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа мобили-
зације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студентске 
бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијске 
бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995. 
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жи напад, па је и 1. чета 1. студентског батаљона из-
вучена са овог положаја и враћена на првобитни по-
ложај у село Баре. Овај неуспјели напад и људски гу-
бици врло болно су одјекнули у читавој Бригади, као 
и губици настали приликом неуспјелог јуриша дијела 
3. студентског батаљона на Приточком Грабежу, кад 
су његови борци, понесени присуством генерал-пуков-
ника Ратка Младића, команданта Главног штаба ВРС, 
извели напад који није довео до трајног помјерања ли-
није разграничења са непријатељем. Пад борбеног мо-
рала, због погибије и рањавања сабораца и због борби 
у сложеним метеоролошким условима, без одговарајуће 
одјеће и обуће, довео је постепено до великог расхода у 
скоро свим јединицама Бригаде, по основу рањавања, 
саморањавања, боловања, кашњења при повратку у 
јединицу и самовољног напуштања јединице. Томе је 
доприносила и чињеница да је позадинско обезбјеђе-
ње током цијелог периода учешћа Бригаде у борбеним 
дејствима на бихаћком ратишту дјеловало у отежаним 
условима и уз сталан недостатак горива, резервних 
гума, акумулатора, ланаца за гуме, резервних дијелова 
и сл. Велики расходи угрозили су стање борбене гото-
вости у појединим јединицама, а органи безбједности 
и расположиве снаге војне полиције нису успјели про-
наћи начин и средства да се успјешно супротставе овој 
појави. Тек крајем децембра 1994. и почетком јануара 
1995, команда Бригаде могла је удовољити захтјевима 
бораца за пуштањем кући, ради одмора, прања рубља 
и пресвлачења.86

Иако Бригада није имала сопствена средства ар-
тиљеријске подршке, њени борци су „енергично посе-
дали положаје, што је представљало посебан квалитет 
бригаде”, нарочито ако се има у виду чињеница да 
„већина бораца која је посела прве линије никада ра-
није није била у рату, а највећи део бораца припада 

86 Исто. 
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‘другој линији’ из матичних јединица”.87 Веома слич-
но запажање о храбрости бораца Бригаде оставио је и 
Горан Дракулић: „Иако је већина нас била сасвим не-
искусна, било је момака који су врло одважно напре-
довали, иако су неки имали само ‘паповку’ и свега 20 
метака”.88 Бригада је изводила борбена дејства на би-
хаћком ратишту закључно са петком 13. јануара 1995, 
а 3. студентски батаљон био је ангажован седам дана 
и на крупском ратишту. Све наређене задатке Брига-
да је успјешно извршила, а током борби заплијенила је 
један трактор, једну коњску запрегу, телефонску цен-
тралу, два телефона, три калема жице и један сандук 
муниције.89

На основу ратног дневника Студентске бригаде, 
стиче се детаљнији увид у њена борбена дејства на би-
хаћком ратишту, која је могуће пратити из дана у дан, 
са многим појединостима која су редовно биљежена, од 
почетка до краја њеног борбеног ангажмана. На бор-
бени положај први је уведен 1. студентски батаљон, и 
то у борбени распоред 4. батаљона 15. бихаћке лаке 
пјешадијске бригаде. Зона одбране била је између села 
Кула (десно) и ријеке Уне (лијево). Наредног дана, на 
борбени положај уведен је и 2. студентски батаљон, и 
то на линију фронта Лоховска брда – Голубић. Међу-
тим, територија према селу Голубић није била запосјед-
нута, па је команда Бригаде упутила захтјев истуреном 
командном мјесту Другог крајишког корпуса за додје-
лу инжењеријске јединице која би извршила преглед и 
контролу терена у Голубићу, како би једна чета 3. сту-
дентског батаљона могла запосјести те положаје, изаћи 

87 Исто. 
88 Goran Drakulić, Sjećanja na Studentsku brigadu, 45.  
89 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа мобили-
зације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студентске 
бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијске 
бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995. 
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на Уну у рејону Голубића и преко скеле се повезати са 
1. студентским батаљоном.90

Ватрено „крштење“ Бригада је имала одмах по до-
ласку на бихаћко ратиште у суботу 19. новембра 1994. 
Наредног дана, по положајима 2. и 1. студентског ба-
таљона дејствовано је противавионским митраљезом 
12,7 mm бровинг, и то са Орљанске косе у правцу Ло-
ховских брда и села Притока. Око 8.30 часова тенк 
из правца Ћулумака (кота 401) гађао је, са четири 
пројектила, командно мјесто 1. студентског батаљона, 
а повремено је отварана и стрељачка ватра са платоа 
Тихотине. И поред ових дејстава, у току дана нису уо-
чена помјерања и прегруписавања 502. бихаћке брига-
де тзв. „Армије Републике Босне и Херцеговине”. Осим 
тога, 1. и 2. студентски батаљон успјешно су извршили 
организацију одбране од села Кула (тт 448), на десном 
крају, до Великог брда (тт 458), на лијевом крају, на-
кон што је плански извршена примопредаја положаја 
од 4. батаљона 15. бихаћке лаке пјешадијске бригаде, 
Радничког и Граховског батаљона. Била је успоставље-
на и веза команде Бригаде са командама батаљона, 
док се још радило на успостављању унутрашњих веза, 
тј. успостављању жичног правца, јер је био примјетан 
недостатак средстава везе. Истог дана, на командно 
мјесто Бригаде дошли су правни органи команде Дру-
гог крајишког корпуса и предсједник Извршног одбора 
Српске општине Бихаћ, у циљу организације живота 
и рада у зони одговорности Бригаде. Обишли су је ге-
нерал-мајор Јово Марић, у име Главног штаба Војске 
Републике Српске, генерал-мајор Мићо Влаисављевић 
и пуковник Радивоје Томанић, у име команде Другог 
крајишког корпуса.91

У понедјељак 21. новембра 1994. започело је анга-
жовање и 3. студентског батаљона, који је запосјео по-
90 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
91 Исто.
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ложаје од ивице Приточког Грабежа (десно) до засеока 
Кула (лијево). Истовремено, 2. студентски батаљон извр-
шио је извиђање, а затим и запосједање положаја испред 
Голубића, тако да је остварио физичку везу са својим 
десним сусједом, 1. студентским батаљоном. Међутим, 
у Бригади је и даље био присутан проблем унутрашњих 
веза, јер су недостајали поштанско-телеграфски кабл и 
телефон за везу, а због старости акумулатора, радио-
везе често су биле у прекиду, што је усложњавало руко-
вођење и командовање у борбеним дејствима.92 Троји-
ца студената: Дражен Брђанин, Никола Ајдер и Бран-
ко Злокапа направили су импровозовану телефонску 
централу.93 Истог дана, у Бригаду су доведена 44 војна 
обвезника из Бање Луке који нису кренули са јединицом 
и против којих је припремана кривична пријава. Не-
пријатељ је и даље повремено дејствовао по положајима 
Бригаде, и то ватром из противавионских митраљеза, 
снајперских пушака и стрељачког наоружања, али није 
уочено прегруписавање и довлачење нових снага. Не-
пријатељска ватра отварана је повремено и у уторак 
22. новембра 1994, са Рибићке главе и Ћулумака. Није 
било посљедица по Бригаду, која је држала положаје 
и узвраћала паљбом из пушкомитраљеза и протива-
вионских митраљеза 12,7 mm. Током дана, вршено је 
извиђање терена и скраћивање линије фронта, а деси-
ло се и саморањавање једног борца. Међутим, јавио се 
проблем на лијевом крилу 2. студентског батаљона, јер 
је једна дрварска чета напустила положај, не обавијес-
тивши команданта Бригаде. Пуковник Којић хитно је 
реаговао и на напуштени положај послао један вод из 
4. студентског батаљона који се налазио у резерви. То-
ком дана, у команди Бригаде боравио је пуковник Ма-
сал, командант Тактичке групе 3, са којим је утаначено 
садејство на десном крилу Бригаде, у рејону Грабежа. 
Потешкоће у везама и даље су биле присутне, тако да 

92 Исто.
93 Горан Бараћ, Епопеја једне младости, IV. 
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Бригада није успоставила контакт са снагама које су 
нападале на Дебељачу. Остављена је порука командан-
ту снага Министарства унутрашњих послова Републи-
ке Српске да се до вечерњих сати покуша ступити у 
контакт. Морал бораца био је у порасту, а током дана 
у Бригади је боравио и генерал-потпуковник Манојло 
Миловановић, који је команду Бригаде информисао „о 
плановима за освајање Бихаћа”.94 Он је истакао да су 
на бихаћко-крупском ратишту настављена интензивна 
борбена дејства и да је Војска Републике Српске дос-
тигла линију: ријека Уна – Кежловац – Баљевац – Вели-
ка глава – Дреновац – Јанков врх – Крлића врх – јужне 
падине Алибеговића косе – Рибићка глава – село Орља-
ни – село Голубић – Главица – Дебељача – село Жегар 
– Ведро Поље. Нарочито снажна борбена дејства вође-
на су низводно од Крупе на Уни, за проширење мос-
тобрана и одбијање непријатељских противнапада. Ге-
нерал Миловановић извијестио је да је изузетан успјех 
остварила 1. српска бригада, која је знатно помјерила 
линију фронта, као и јединице које су изводиле борбена 
дејства јужно и западно од Бихаћа.95

Студентски батаљони успјешно су извршавали 
борбене задатке у својим рејонима одбране и у срије-
ду 23. новембра 1994, иако је по њиховим положаји-
ма непријатељ отварао ватру из стрељачког наоружања 
и противавионских топова. На десном крилу, у рејону 
Приточког Грабежа, успјешно су се одвијала садејства 
са дијеловима 1. дрварске лаке пјешадијске бригаде, 
али на лијевом крилу још увијек није био успостављен 
контакт са снагама МУП-а Републике Српске. Тог дана 
рањен је борац Милорад (Милутина) Вулин (рођен 1971), 
припадник 3. студентског батаљона, који је у 18.00 ча-
94 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
95 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Информација 
о борбеним дејствима и задацима јединица пов. бр. 02/3–79 на-
челника Главног штаба Војске Републике Српске од 22. новембра 
1994.
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сова нагазио на мину у рејону Приточког Грабежа и 
задобио повреду у предњем дијелу стопала лијеве ноге. 
Током дана, у Бригади су боравили генерали Борић и 
Влаисављевић, са групом старјешина из Тактичке гру-
пе 3, којима је саопштен проблем недостатка муниције, 
везе и старјешинског кадра у Студентској бригади.96

С обзиром на рањавање борца Вулина, у четвртак 
24. новембра 1994. приступило се уклањању више мина 
које су остављене појединачно и по групама испред 3. 
студентског батаљона. У вечерњим сатима, 2. студент-
ски батаљон помјерио је напријед своје положаје, по-
тиснувши непријатеља, тако да је предњи крај био на 
линији: Уна – село Голубић – 50 метара јужно од пута – 
село Соколац, док је 1. студентски батаљон био испред 
Рибићке главе. Са генералом Влаисављевићем, који је 
и тог дана боравио у Бригади, било је усаглашено са-
дејство са оклопним возом. Пуковник Којић издао је на-
ређење 3. студентском батаљону у циљу садејства са 1. 
студентским батаљоном. У батаљонима су се налазиле 
старјешине из команде Бригаде, које су непосредно ути-
цале на ток извођења борбених дејстава и спровођење 
наређења команданта Бригаде. Борбена готовост била 
је у порасту и положаји су чврсто држани. Контакт са 
снагама МУП-а Републике Српске, које су биле лијеви 
сусјед 2. студентског батаљона, још није био остварен, 
што је отежавало праћење тока борбених дејстава и за-
посједање нових положаја.97

Наредног дана, непријатељ је отварао ватру са Ри-
бићке главе по положајима 1. студентског батаљона, на 
чијем командном мјесту су боравили генерал Марић, 
генерал Влаисављевић и пуковник Томанић, а било је 
повремене паљбе и по 2. студентском батаљону, који је 
помјерио положаје напријед у рејону села Соколац, и то 
у садејству са Извиђачко-диверзантским одредом Дру-
96 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
97 Исто.
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гог крајишког корпуса. Умјесто 2. студентског батаљо-
на, наређено је ангажовање 4. студентског батаљона. 
Потпуковник Маринковић и водник Драгић боравили 
су у команди 3. студентског батаљона, као испомоћ ко-
манданту батаљона, а у сврху усаглашавања активно-
сти. У петак 25. новембра 1994, генерал-пуковник Рат-
ко Младић, командант Главног штаба Војске Републике 
Српске, издао је наређење за ослобођење Бихаћа. Ипак, 
два догађаја обиљежила су тај ратни дан Студентске 
бригаде. Наиме, двојица бораца лакше су рањени, опет 
од нагазних мина, па су смјештени у ратну болницу у 
Петровцу, а постојала је и основана сумња да су двојица 
припадника 2. студентског батаљона моторним возилом 
марке „голф” (регистрације БЛ 191–215), возећи се из 
Голубића залутали, због магле, и упали у непријатељску 
засједу, те да су заробљени и одведени у Бихаћ. Нестали 
су Александар Јујић и Горан Кавржић из одјељења везе 
команде 2. студентског батаљона.98

Након доласка Бригаде у зону борбене употребе на 
бихаћком ратишту, обавјештајни подаци о непријатељу 
прикупљани су захваљујући обавјештајним службама 
Првог и Другог крајишког корпуса ВРС, употребом из-
виђачког одреда, као и од извиђачких одјељења у ба-
таљонима, али „јако скромно”. На стална тражења и 
инсистирања од команди батаљона и нижих јединица 
да буду постављени осматрачи, који би водили дневни-
ке осматрања, то није било остварено. Ипак, извиђач-
ки вод којим је командовао водник Зоран Вујиновић, 
савјесно и одговорно извршавао је све постављене за-
датке. Дешавало се да борци Бригаде протестују када 
извиђачи врше извиђање на њиховој линији борбених 
дејстава, у смислу „да би непријатељ био миран да их 
они не узнемиравају”. Десио се чак и инцидент који 
је могао трагично завршити, кад је на реакцију јед-
ног борца 1. студентског батаљона непријатељ открио 
извиђаче и бацио бомбу на њих, али без посљедица. 
98 Исто.
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Постојао је проблем и са Извиђачко-диверзантским од-
редом Другог крајишког корпуса, у смислу нетачних 
података приликом увођења јединица Бригаде у зону 
борбеног дејства у рејону Привилице и Дебељаче, као и 
на Приточком Грабежу, кад су борци Извиђачко-диве-
рантског одреда Другог крајишког корпуса извијестили 
да су пале двије земунице и да је непријатељ помјерен, 
што није било тачно. Приликом увођења 3. студентског 
батаљона у зону борбених дејстава на Приточком Гра-
бежу истакло се његово извиђачко одјељење на челу са 
„Манијакосом”.99

Током ноћи, уочен је покрет непријатељских трупа 
из Бихаћа према Рибићу, а у суботу 26. новембра 1994. 
отварана је ватра са Рибићке главе и из правца на-
двожњака. У командама батаљона и даље су боравили 
официри из команде Бригаде, ради подизања борбене 
готовости. Током дана, 1. и 3. студентски батаљон вр-
шили су утврђивање положаја на достигнутим линија-
ма раздвајања, док је уочена све израженија појава 
цивила, који су посјећивали борце на фронту, што је 
отежавало руковођење и командовање. Команда Бри-
гаде упутила је више захтјева према претпостављеној 
команди:

– да се Бригада, што је прије могуће, попуни муни-
цијом, минама, средствима везе и завојима,

– да се Бригада попуни са два професионална офи-
цира, ради командовања батаљонима, затим јед-
ним обавјештајним официром и начелником ин-
жењерије, и

– да се Бригада попуни једним пионирским водом, 
са старјешином, ради уклањања мина на правци-
ма дејства, јер је од нагазних противпјешадијских 

99 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, недатирани до-
кумент. 
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мина Бригада већ имала четири рањена борца, 
тројицу теже и једног лакше.100

У недјељу 27. новембра 1994, команда Бригаде 
процијенила је да би непријатељ могао извршити уба-
цивање група чамцима преко Уне у рејону Голубића, па 
су биле предузете мјере на спречавању таквих намје-
ра. Током претходне ноћи, уочени су покрети неприја-
тељских трупа из села Орљани, са три камиона и неко-
лико мањих моторних возила, а чуло се и кретање тен-
ка на Рибићкој глави. По раније издатом наређењу, 4. 
студентски батаљон запосјео је положаје 2. студентског 
батаљона, који је размјештен у село Голубић, са улогом 
бригадне резерве, али без једне чете и противоклопног 
вода. Истовремено, 1. и 3. студентски батаљон врши-
ли су припреме за даља борбена дејства. У зони одго-
ворности Бригаде још увијек су долазили цивили, па је 
команда Бригаде наредила строгу забрану њиховог ан-
гажмана. У циљу заједничког рјешавања појединих пи-
тања, успостављена је сарадња са органима Српске оп-
штине Бихаћ. С обзиром на то да је потврђен нестанак 
двојице бораца, комисијама за размјену Првог и Другог 
крајишког корпуса упућени су подаци о заробљеним 
борцима, као и захтјев за размјену.101 Команда Бригаде 
тражила је од команде Другог крајишког корпуса де-
сет комада мина распрскавајућег усмјереног дејства за 
обезбјеђење сигурности достигнутих линија током ноћи, 
затим је тражено гориво, шифарски уређај, као и друга 
недостајућа материјално-техничка средства.102

Током ноћи уочен је долазак нових непријатељских 
трупа у село Орљани, утврђивање на Грабежу и отвара-
100 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
101 Обојица су размијењени у суботу 11. марта 1995. у Личком 
Петровом Селу.   
102 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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ње ватре из стрељачког оружја са Рибићке главе. У зони 
одговорности Бригаде, 1, 3. и 4. батаљон били су на 
борбеном положају, а 2. батаљон, без једне чете и про-
тивоклопног вода, у резерви на Лоховским брдима и у 
селу Голубић. Осматрачница команданта Бригаде успо-
стављена је у селу Притока у понедјељак 28. новембра 
1994, одакле је пуковник Којић непосредно руководио 
борбеним дејствима. Током истог дана, пуковник Тома-
нић, командант Другог крајишког корпуса, посјетио је 
командно мјесто Студентске бригаде, а генерал Влаис-
ављевић издао је наређење да се 3. и 1. студентски ба-
таљон ангажују у борби у садејству са 1. дрварском ла-
ком пјешадијском бригадом. Такође, пионирски вод из 
Инжењеријског пука Другог крајишког корпуса анга-
жован је на правцу Голубић – Соколац и Приточки Гра-
беж. Као и претходних дана, команда Бригаде упутила 
је захтјеве претпостављеној команди за хитним снаб-
дијевањем. Тражено је 50 мина за минобацаче 82 mm, 
муниција за бровинг 12,7 mm, као и противтенковске 
и противпјешадијске мине за запречавање. Усљед бор-
бених дејстава вођених тог дана, двојица припадника 
Бригаде била су рањена – један теже, а један лакше.103

Генерал Миловановић, са истуреног командног мје-
ста у Јасеници, издао је наређење Другом крајишком 
корпусу (тактичким групама 2, 3 и 4) у уторак 29. но-
вембра 1994. С обзиром на то да су се јединице Војске 
Републике Српске налазиле „пред улазом у град Бихаћ 
са југа, истока и севера, те у циљу планског и органи-
зованог ослобађања града у целини”, он је наредио да у 
циљу „потпуног и што бржег разбијања и уништења не-
пријатеља на крупско-бихаћком делу фронта” све једи-
нице и војници отпочну дејства по непријатељу „свим 
снагама и средствима, без обзира где се он налазио”. 
Уз свеобухватно ватрено дејство, требало је вршити 
синхронизоване покрете јединица, „у циљу разбијања 
непријатеља, његовог међусобног раздвајања и изоло-
103 Исто.
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вања, ради уништења по мањим групама”. Јединицима 
је наређено да наступају по раније датим правцима и 
задацима, с тим што је генерал Миловановић најстро-
же забранио разарање града Бихаћа. „Град ослобађати 
искључиво стрељачким наоружањем, изузев у случају 
када непријатељ отвара ватру из оруђа већих калиба-
ра. У том случају дејствовати већим калибрима, али 
искључиво по ватреним положајима непријатеља, ода-
кле исти отвара ватру.” Генерал Миловановић скренуо 
је пажњу потчињеним јединицама да болница у Бихаћу 
нема одлучујући тактички значај за јединице Војске 
Републике Српске и да је треба обићи, осим уколико 
непријатељ не дејствује из ње. Сходно наступању кроз 
град, команданти јединица ће заводити војну управу 
по улицама, мјесним заједницама и квартовима, док ће 
војна управа за читаву општину Бихаћ бити регулисана 
посебним наређењем. Генерал Миловановић најстроже 
је забранио отуђивање и уништавање затечених мате-
ријалних добара, како у граду, тако и у приградским 
насељима. Своје наређење, начелник Главног штаба 
Војске Републике Српске завршио је подсјећањем да је 
његов позив припадницима Петог корпуса тзв. „Армије 
Републике Босне и Херцеговине” да се предају и даље 
на снази, изузев за Атифа Дудаковића. Стога, коман-
данти и командири наставиће са прихватом војника 
и официра Петог корпуса који се предају, по систему 
како је то регулисано у позиву на предају.104

Нарочито жестоке борбе Студентска бригада води-
ла је баш у уторак 29. новембра 1994. Наиме, након 
прегруписавања снага, 4. студентски батаљон помјерио 
је линију фронта напријед на свом лијевом крилу, тако 
да је његова 2. чета заузела вис сјеверно од коте 420 и 
у захвату пута Соколац – Привилица, 1. чета у висини 
коте 226 до Добренице, а 3. чета од Добренице до тт 

104 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наређење стр. 
пов. бр. 02/3–106 начелника Главног штаба Војске Републике Срп-
ске, од 29. новембра 1994.
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225. Команда 1. студентског батаљона, са 1. четом, до 
21.00 час заузела је нови положај у висини усјеке (тт 
243), на линији достигнутој у нападу Извиђачко-дивер-
зантског одреда капетана Миле Шушљика. На новом 
положају, посебно код надвожњака у Орљанима, вође-
на је жестока борба у вечерњим сатима и током чита-
ве ноћи, па је до јутарњих сати у сриједу 30. новембра 
1994. чета имала двојицу погинулих и девет рањених 
бораца. Погинули су борац Душко (Бранка) Праштало 
(рођен 1968), из Трна код Лакташа, студент Машинског 
факултета, и борац Милан (Јове) Дринић (рођен 1966), 
из Влакнице код Српца, студент Пољопривредног фа-
култета. Рањени су студенти: Младен (Раде) Петрушић 
(рођен 1972), из Котор Вароша, Дарио (Паје) Манојло-
вић (рођен 1973), из Бање Луке, Душко (Манојла) Чалић 
(рођен 1973), из Котор Вароша, Дарко Кнежевић (рођен 
1974), Игор Мандић (рођен 1972), Жељко Амиџић (рођен 
1975), Саша Пејаковић (рођен 1972), Далибор (Душа-
на) Рајачић (рођен 1971) и Драган (Недељка) Малбашић 
(рођен 1974). Команда 1. студентског батаљона одмах 
је предузела мјере за сахрањивање погинулих бора-
ца, док су рањеници санитетски збринути. Пуковник 
Којић, који је лично руководио борбеним дејствима са 
осматрачнице у селу Притока, обишао је борце 1. чете 
1. батаљона, док је пуковник Балтић читаву ноћ про-
вео на осматрачници. Команда Бригаде опет је упутила 
захтјев команди Другог крајишког корпуса за попуну 
одређеним количинама муниције, средстава везе и дру-
гим потрепштинама. Истог дана, Рипач је добио струју, 
па су позадински органи команде Бригаде остварили 
сарадњу са органима Српске општине Бихаћ, у циљу 
пружања помоћи на прикупљању материјалних добара 
значајних за вођење оружане борбе.105

За Студентску бригаду тежак дан била је и сриједа 
30. новембар 1994. Непријатељска ватра била је наро-

105 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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чито снажна из правца села Орљани, са Рибићке главе 
и у рејону Приточког Грабежа. Дејствовано је стрељач-
ким оружјем, противавионским митраљезима, топо-
вима, тромблонима и снајперским пушкама.106 У зони 
одговорности Бригаде појавио се и генерал-пуковник 
Ратко Младић, са двојицом официра и неколико војни-
ка у пратњи, сусревши групу припадника Бригаде који 
су му рекли да су кренули на одмор, на шта је генерал 
одбрусио: „Какав одмор! Бихаћ, Цазин... па онда одмор! 
Ајмо! Спремај се за напад!” Кад му се један од бораца 
Бригаде пожалио да немају муниције, генерал Младић је 
одговорио: „Пребаци на јединачну паљбу, у колону и на-
пад, ‘ајмо брже!”107 Након доласка генерала Младића, у 
поподневним часовима је 3. студентски батаљон уведен 
у борбу са тежиштем К. Пољана – Грабеж, у садејству са 
једним батаљоном 1. српске лаке пјешадијске бригаде. 
Међутим, послије почетних успјеха и помјерања линије 
додира, 3. студентски батаљон изненада је претрпио гу-
битке. Имао је једног погинулог и четворицу рањених. 
Погинуо је борац и командир одјељења Дарко (Мирка) 
Маринковић (рођен 1972), из Сиска, са пребивалиштем 
у Новом Граду, студент Правног факултета. Рањени су 
студенти: Дарко (Здравка) Ђукић (рођен 1974), из Ка-
рајзоваца код Градишке, Горан (Миодрага) Цветковић 
(рођен 1974), из Кључа, Зоран (Михајла) Иванишевић 
(рођен 1972), из Бање Луке и Милан (Бошка) Кнежевић 
(рођен 1971), из Ракелића код Приједора. Ђукић је имао 
простријелну рану лијеве поткољенице, Цветковић ране 
у предјелу главе и грудног коша, Иванишевић рану у 
предјелу грудног коша, а Кнежевић рану у предјелу гла-
ве. Сви су били збринути у ратној болници у Петровцу. 
Заједно са борцима Студентске бригаде рањени су ге-
нерал Младић (гелером минобацачке мине у врат) и пу-
ковник Беара. И поред чињенице да су вођене жестоке 
борбе, родитељи и родбина студената долазили су у зону 

106 Исто.
107 Goran Drakulić, Sjećanja na Studentsku brigadu, 67. 
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ратних дејстава, како би им доставили пакете. Таква 
појава оптерећивала је командовање и руковођење, па 
је команда Бригаде предузимала мјере да посјете бор-
цима буду смањене.108

У четвртак 1. децембра 1994, 3. студентски ба-
таљон на Приточком Грабежу трпио је снажну неприја-
тељску ватру, уз масовнију употребу тромблонских 
мина. Тежиште борбених дејстава преношено је на гра-
бешки плато, па је 3. студентски батаљон био ојачан 1. 
четом 2. студентског батаљона. У садејству са 3. сту-
дентским батаљоном били су дијелови 1. српске лаке 
пјешадијске бригаде, на правцу К. Пољана – касарна 
„Грабеж”. Истовремено, 1. студентски батаљон био је на 
линији усјека (тт 243) – село Кула, гдје је пружао ватре-
ну подршку Извиђачко-диверзантском одреду Другог 
крајишког корпуса за напад према селу Орљани. Током 
борби рањен је борац Драшко (Љубомира) Маринковић 
(рођен 1974), из Прњавора, студент Електротехничког 
факултета, припадник 1. чете 1. студентског батаљона. 
Четврти студентски батаљон био је на достигнутој ли-
нији у рејону села Соколац, а 2. студентски батаљон, без 
двије чете, био је у селу Доње Лохово, у резерви, али и у 
готовости за могуће увођење у борбу. Око 13.00 часова, 
из ратне болнице у Петровцу јављено је да је преминуо 
рањени борац Милан Кнежевић, студент Технолошког 
факултета. У вечерњим сатима, 1. студентски батаљон 
био је на линији ријека Уна – село Баре – село Кула. 
С обзиром на губитке претрпљене 29. новембра 1994, 
усљед неповољног тактичког положаја, откривеног те-
рена и дејства непријатеља са Рибићке главе у бок, одлу-
чено је да се 1. чета 1. студентског батаљона извуче са 
усјека поред пута и пруге за Бихаћ, тако да је предњи 
крај лијевог крила 1. студентског батаљона помјерен за 
око 500 метара уназад. Пуковник Којић уважио је ову 
одлуку, имајући у виду да је та чета била на отвореном 

108 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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простору и да је постојала могућност нових губитака. 
Команда Бригаде била је и даље оптерећена јер су њени 
официри били ангажовани и у командама батаљона, 
ради пружања неопходне помоћи у руковођењу и ко-
мандовању, као и чињеницом да је Бригади недостајало 
оружја, оруђа, муниције, погонског горива, извора на-
пајања, средстава везе, одјеће, обуће, а посебно одгова-
рајућих теренских санитетских возила.109

Најснажнија дејства према положајима Студент-
ске бригаде у петак 2. децембра 1994, непријатељ је ис-
пољавао из правца надвожњака и Рибићке главе, ода-
кле је имао и подршку минобацача 82 mm, а из правца 
Бијеле воде испаљено је и неколико тенковских грана-
та. Осим тога, непријатељ се укопавао на десној обали 
ријеке Уне, у рејону села Рибић и Орљани. Без обзира 
на то, 1, 3. и 4. студентски батаљон изводили су плани-
рана борбена дејства, а двојица бораца 1. студентског 
батаљона била су рањена. И сутрадан је 1. чета 1. сту-
дентског батаљона била најизложенија непријатељској 
ватри, премда без губитака, а читав батаљон утврђивао 
се на линији ријека Уна – село Баре – село Кула. У циљу 
скраћивања фронта, 4. студентски батаљон прегрупи-
савао се према ријеци Уни, како би 2. чета 2. студент-
ског батаљона била извучена и враћена у састав матич-
ног батаљона, који је припреман за увођење у борбена 
дејства. И поред свих захтјева за попуну недостајућим 
борбеним средствима, она нису стигла ни 3. децем-
бра 1994, а старјешине из команде Бригаде, поред до-
дијељених послова у команди, морали су свакодневно 
пружати помоћ и командама батаљона.110

У недјељу 4. децембра 1994. закључено је да је мо-
рал бораца Студентске бригаде добар, премда је њена 
команда у борбеним извјештајима претпостављеној 
команди стално истицала да би морал био и бољи ако 
би била извршена попуна траженим количинама нао-
109 Исто.
110 Исто.
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ружања, муниције, одјеће и опреме. Такође, команда 
Бригаде приоритетно је тражила два професионална 
официра, ради попуне команди батаљона. Стање у зони 
одговорности Бригаде одликовао је повратак мјештана, 
премда је непријатељ отварао ватру по српским поло-
жајима, најчешће по 3. студентском батаљону на При-
точком Грабежу, које је гађао и минобацачком ватром. 
Из правца Рибићке главе и села Орљани дејствовао је 
из противавионског топа, бровинга и стрељачког нао-
ружања. Бригада је у својој зони одговорности изводи-
ла планирана дејства, а по задатку добијеном од коман-
де Тактичке групе 9. Извиђачки вод Бригаде укључен 
је у борбе на Приточком Грабежу у зони 3. студентског 
батаљона, док се у саставу 3. батаљона 1. српске лаке 
пјешадијске бригаде и даље налазила једна чета из 2. 
студентског батаљона. Један борац 1. чете 2. студент-
ског батаљона био је рањен током борби вођених 4. де-
цембра 1994.111

Непријатељ је повремено отварао стрељачку и ми-
нобацачку ватру из села Орљани и са Рибићке главе на 
правцима одбране свих студентских батаљона и у по-
недјељак 5. децембра 1994. Истовремено, наставио је 
утврђивање на десној обали ријеке Уне, а вршио је и 
насилно извиђање. Међутим, све јединице Бригаде из-
водиле су планирана борбена дејства, с тим да је извр-
шена смјена 3. студентског батаљона на Приточком 
Грабежу снагама 2. студентског батаљона. Дијелови 3. 
студентског батаљона размјештени су у рејон села Бије-
ло Брдо, док су 1. и 4. студентски батаљон извршили 
мања прегруписавања снага у циљу заузимања повољ-
нијег тактичког положаја. У саставу 3. батаљона 1. др-
варске лаке пјешадијске бригаде и даље се налазила 
1. чета 2. студентског батаљона, а старјешине из ко-
манде Бригаде, која је била у рејону Рипча и Притоке, 
наставили су ангажовање и у командама батаљона. У 
зони одговорности Бригаде није било посебних безбјед-
111 Исто.
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носних проблема, с тим да је позадинско обезбјеђење 
непрестано било оптерећено недостатком наоружања, 
муниције и других материјалних средстава, а посебно 
моторних возила за потребе санитета и снабдијевања 
у лошим временским условима. У уторак 6. децембра 
1994, непријатељ је скоро читав дан држао под снај-
перском ватром положаје 4. студентског батаљона, без 
посљедица по српске борце, али је оштетио једно мо-
торно возило, док је ватром из противавионског топа 
оштетио једно теретно возило из позадинске чете. Истог 
дана, један борац из 1. студентског батаљона извршио 
је нехотично саморањавање, повриједивши стопало 
десне ноге. Од увођења на борбени положај у суботу 
19. новембра, односно од првих борбених дејстава, па 
закључно са уторком 6. децембра 1994, Бригада је има-
ла четворицу погинулих бораца, двојицу несталих и 33 
рањена, од којих 12 теже. Међу рањенима, петорица су 
извршили саморањавање.112

У сриједу 7. децембра 1994, Студентску бригаду 
посјетио је пуковник Слободан Јеличић, помоћник ге-
нерала Миловановића за морал, који је обавио разговор 
са борцима и старјешинама 1. студентског батаљона. 
Њему је речено да се позадинско обезбјеђење одвија у 
све тежим условима, а посебан проблем били су доста-
ва и евакуација. Због временских услова, приоритет у 
снабдијевању дат је 2. студентском батаљону на При-
точком Грабежу, како би му била достављена ћебад, 
шаторска крила, пластичне фолије и др. С обзиром на 
то да су старјешине из команде Бригаде непрекидно 
били ангажовани у командама батаљона, од команде 
Другог крајишког корпуса упорно је тражена попуна 
Бригаде са два или три професионална официра за 
дужност команданта батаљона, јер су команданти сту-
дентских батаљона били „официри – аматери, који су 
обукли униформу кад је мобилисана Студентска бри-
гада”. Читавог дана, непријатељ је отварао јаку ватру 
112 Исто.
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из пјешадијског наоружања по Приточком Грабежу, уз 
повремено дејство тромблонима и минобацачима, вр-
шећи и појачану извиђачку активност. Спорадичном 
ватром дејствовано је из правца Рибићке главе и Орља-
на. Под јаком ватром Студентска бригада била је и у 
четвртак 8. децембра 1994, али непријатељ није вршио 
јаче покрете пјешадије. Тромблонске мине падале су по 
положајима 2. студентског батаљона, из рејона Рибићке 
главе и села Орљани гађани су положаји 1. студентског 
батаљона, гдје је од снајперског хица лакше рањен један 
борац, а из рејона Дебељаче и села Привилица дејство-
вано је по положајима 4. студентског батаљона, док су 
дијелови 3. студентског батаљона били размјештени у 
рејону села Бијело Брдо. Све јединице Бригаде изводи-
ле су борбена дејства и остале активности по плану и у 
духу издатих наређења. Њима је наређено да предузму 
мјере у циљу регулисања и објашњења рада команди у 
вези са употребом бораца који имају војноевиденцио-
ну специјалност пионира, дато им је упутство за бла-
говремено достављање редовног борбеног извјештаја 
и издато упозорење на највишу борбену дисциплину 
и спречавање употребе оружја ван борбе и непотреб-
но трошење муниције. Истог дана, Бригаду је посјетио 
генерал-потпуковник Манојло Миловановић, као и де-
легација Универзитета у Бањој Луци, која је донијела 
пакете хране, одјеће, обуће и цигарета.113

Непријатељ је интензивно дејствовао из снајпер-
ских пушака по предњем крају 4. студентског батаљо-
на у петак 9. децембра 1994. У 11.00 часова покушао 
је испровоцирати положаје 1. и 2. чете, инсценирајући 
петнаестоминутни напад. Паљба је отварана и по 1. и 
2. студентском батаљону. Све јединице Бригаде вршиле 
су укопавање, утврђивање и маскирање положаја, а њи-
хова борбена готовост оцијењена је задовољавајућом. 
Током дана, 1. и 4. студентски батаљон изводили су и 
активну одбрану, а снајпериста Горан Јаћимовић из 
113 Исто.
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1. студентског батаљона рањен је у лијеву ногу, „прос-
трелна рана бутног мишића, лакша телесна повреда”. 
Размјена ватре између Студентске бригаде и неприја-
тељских снага обиљежила је и суботу 10. децембар 1994. 
Непријатељ је дејствовао из правца усјека и Рибићке 
главе по рејону каменолома и положајима 1. студент-
ског батаљона, лакше ранивши борца Предрага Ђурђе-
вића, и из правца Орљана по положајима 4. студент-
ског батаљона, артиљеријском ватром гађао је положаје 
2. студентског батаљона, док су на посебно снажном 
удару били положаји 3. студентског батаљона, који су 
нападнути минобацачима, зољама и пјешадијским на-
оружањем. Српски борци узвратили су из пјешадијског 
наоружања и са три минобацачка пројектила, након 
чега је непријатељски напад ослабио. Током дана, Бри-
гаду су посјетили генерал Марић, пуковник Томанић, 
представници предузећа „Руди Чајавец” из Бање Луке, 
представници општина Лакташи и Козарска Дубица, 
као и министар саобраћаја у Влади Републике Српске.114

Борбена дејства настављена су и у недјељу 11. де-
цембра 1994, дуж читаве линије разграничења. Опет је 
Приточки Грабеж био поприште сукобљавања, док је 
непријатељ снајперском ватром држао под контролом 
рејон 4. студентског батаљона. Недељко Мијатовић, бо-
рац 2. студентског батаљона, теже је рањен, задобивши 
простријелну рану лијевог рамена. Ипак, стање на тере-
ну било је без промјена, с тим да су вршене припреме за 
одређена прегруписавања снага. Позадинско снабдије-
вање и даље је било тешко, а недостатак наоружања, 
муниције, горива, топле одјеће и обуће још увијек није 
био превазиђен. Борбе су вођене и у понедјељак 12. де-
цембра 1994. Минобацачке и тромблонске мине падале 
су на положаје 2. студентског батаљона на Приточком 
Грабежу, док је 4. студентски батаљон био под јаком 
снајперском ватром. Дуж линије разграничења раз-
мјењивана је ватра из пјешадијског наоружања, а уоче-
114 Исто.



Горан Латиновић

88

ни су покрети непријатељских трупа у рејону Орљана. 
Трећи студентски батаљон извршио је запосједање рејо-
на одбране Приточки Грабеж – ријека Уна – село Дан-
губа, смијенивши на положају 1. студентски батаљон, 
који је извучен у резерву у село Бијело Брдо. Током дана, 
теже су рањена два борца из пионирског вода. И поред 
готово свакодневних борби и рањавања, морал бораца 
Студентске бригаде био је на „потребном нивоу” и обез-
бјеђивао је извршење задатака. Истог дана, појачана је 
сарадња команде Бригаде са Предсједништвом Српске 
општине Бихаћ, у циљу контроле зоне одговорности и 
јачања реда и дисциплине. Сутрадан, у уторак 13. де-
цембра 1994, један од двојице теже рањених бораца из 
пионирског вода, Ненад (Боре) Блесић (рођен 1973), из 
Вилуса код Нове Тополе у Општини Градишка, студент 
Филозофског факултета (Одсјек за учитељске студије), 
преминуо је усљед задобијених повреда. Истог дана, 
теже је рањен један борац на Приточком Грабежу. Тамо 
је непријатељ био нарочито активан, отварајући ватру 
по положајима 2. студентског батаљона, гдје је и даље 
био ангажован извиђачки вод. Први напад неприја-
тељске пјешадије десио се у 16.15, други у 19.00 часова, 
а трећи одмах послије поноћи. Послије жестоких борби, 
све непријатељске нападе борци 2. студентског батаљо-
на су одбили. Ноћни покрети мањих група непријатеља 
примијећени су у рејону Рибићке главе и села Орљани, а 
јака снајперска ватра по 4. студентском батаљону није 
утихнула готово читавог дана. Бригада је извршавала 
борбене задатке по плану, вршећи одређена прегрупи-
савања у циљу побољшања тактичког положаја, а до-
била је и знатнију минобацачку подршку, као и побољ-
шање у снабдијевању. Међутим, због проблема са одр-
жавањем личне хигијене, појаве шуге и других болести, 
захтјеви бораца да им се одобри одсуство у трајању од 
три до пет дана постајали су све израженији.115

115 Исто.
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Положаји 4. студентског батаљона у рејону села 
Соколац били су под снајперском ватром и у сриједу 
14. децембра 1994. Село Орљани и Рибићка глава били 
су непријатељска упоришта са којих је свакодневно 
дејствовано по јединицама Бригаде, које су изводи-
ле борбена дејства уз даље побољшање система ватре, 
утврђивање и маскирање положаја. Истог дана, поги-
нуо је борац Ненад (Петра) Хербез (рођен 1971), из Бање 
Луке, студент Машинског факултета, припадник 3. сту-
дентског батаљона, који је са тешким повредама преве-
зен на Клиничко-болнички центар у Бању Луку, гдје је 
и преминуо. Лакше су рањена тројица бораца. И поред 
губитака, морал бораца Бригаде оцијењен је добрим, 
али је уочено да на њега утичу и захтјеви старјешина и 
бораца за одсуством, због тешких услова за спровођење 
хигијене, појаве шуге и других болести, односно све из-
раженије потребе да се борци окупају и пресвуку. Уз то, 
недостатак топле одјеће и обуће, ћебади и шаторских 
крила, као и муниције, акумулатора, средстава везе и 
даље је био присутан.116 Универзитет у Београду послао 
је Студентској бригади око 3.000 врећа за спавање, али 
оне никада нису стигле до њених бораца,117 као ни хра-
на, ћебад и вреће за спавање које су за своје колеге на 
фронту прикупиле студенткиње Електротехничког фа-
култета Универзитета у Бањој Луци. Ипак, средином де-
цембра 1994. до бораца Бригаде стигли су пакети које 
су послали ученици Основне школе „Свети Сава” и Коло 
српских сестара из Котор Вароша. Пакети су садржа-
вали: конзерву меса или паштету, кекс, вунену капу, 
топле чарапе или приглавке, сапун, упаљач или кутију 
шибица, цигарете... У сваком пакету било је и писмо, 
написано дјечијом руком, са цртежом српског војника 
окићеног цвијећем.118

116 Исто.
117 Горан Бараћ, Епопеја једне младости, IV. 
118 Goran Drakulić, Sjećanja na Studentsku brigadu, 94–95, 104.  
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У четвртак 15. децембра 1994, непријатељ је у 
више наврата покушао да изврши насилно извиђање 
на подручју Приточког Грабежа, укопавао се на десној 
обали ријеке Уне у рејону села Рибић и отварао паљ-
бу из снајперских пушака и противавионских топова 
на положаје 4. студентског батаљона. Подршку пјеша-
дијским јединицама у рејонима одбране давале су бри-
гадна ватрена група и бригадна артиљеријска група. 
Током дана, 1. студентски батаљон заузео је положаје 
на Приточком Грабежу, смијенивши 2. студентски ба-
таљон, који је домаршовао у очекујући рејон села Бије-
ло Брдо, с тим да је његова 3. чета отишла у рејон села 
Голубић. Извиђачки вод Бригаде остао је на Приточком 
Грабежу у зони одговорности 1. студентског батаљона. 
Команду Бригаде посјетио је мр Предраг Радић, пред-
сједник Скупштине Општине Бања Лука, са сарадни-
цима, а затим је са пуковником Бориславом Којићем 
обишао дио фронта. Бригаду су посјетиле делегације 
локалних органа власти из Козарске Дубице, Приједо-
ра и Градишке, које су тражиле пуштање дијела бора-
ца на одсуство, с тим да би оне обезбиједиле превоз до 
матичних општина. Команда Бригаде оцијенила је да 
притисак који врше општински органи, као и борци и 
старјешине, у смислу слања људства на одсуство, усло-
жњава руковођење и командовање. Пуковник Којић и 
командант 4. студентског батаљона примили су у сели-
ма Рипач и Соколац екипу новинске агенције „Ројтерс”. 
Борац и курир Слободан (Војина) Чавић (рођен 1970), 
из Оћуна код Мркоњић Града, студент Машинског фа-
култета, кренуо је око 17.00 часова у команду батаљо-
на, али је залутао и пао у руке непријатељу, а затим 
убијен.119

Генерали Миловановић и Влаисављевић посјети-
ли су Студентску бригаду у петак 16. децембра 1994. 
Бригада је извршавала планиране задатке, премда 

119 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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је на њене положаје непријатељ и даље дејствовао, са 
изузетком рејона 4. студентског батаљона. Истог дана 
око 11.15, од снајперског метка погинуо је борац Игор 
(Миладина) Лојић (рођен 1973), из Бање Луке, студент 
Економског факултета. Донесена је и одлука да чета 
војника из Козарске Дубице, укупно 110 бораца, буде 
упућена на одмор, ради купања, пресвлачења и набав-
ке топле одјеће. У суботу 17. децембра 1994, неприја-
тељ је дејствовао на Приточком Грабежу, стрељачком 
ватром, тромблонима и минобацачима, а из правца 
тт 446, Рибићке главе и села Орљани отварао је мит-
раљеску и снајперску ватру. Двојица припадника 1. 
студентског батаљона била су рањена, један теже, а је-
дан лакше. Команда Бригаде добила је задатак да јед-
ним батаљоном изврши смјену 3. батаљона 1. дрварс-
ке лаке пјешадијске бригаде у рејону Грабежа, тако да 
се зона одговорности Бригаде протеже са десне стра-
не од искључења са пута између села Велико Заложје и 
села Дреново Тијесно, па све до коте 420 на Дебељачи. 
Запосједање рејона на Грабежу требало је да изврши 
2. студентски батаљон из резерве у селу Бијело Брдо. 
Међутим, с обзиром на то да је „Дубичка” чета пуште-
на на одмор до понедјељка 19. децембра, а због распо-
ложења бораца да иду кућама, већина њих окупила се 
око 18.00 часова на командном мјесту 2. студентског 
батаљона, са захтјевом да прије одласка на борбени за-
датак добију три или четири дана одсуства. Стога су 
командант Бригаде и начелник безбједности обавили 
дужи разговор са командантом и борцима 2. студент-
ског батаљона. Уважавајући извјесне захтјеве који се 
тичу војне организације и проблема са којима се Бри-
гада дневно суочавала, пуковник Којић одлучио је да 
2. студентски батаљон смијени 4. студентски батаљон 
у рејону Голубић – Соколац, а да 4. студентски батаљон 
буде упућен на Грабеж.120

120 Исто. 
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Лист Козарски вјесник писао је 16. децембра 1994. 
да је Момчило Крајишник, предсједник Народне скуп-
штине Републике Српске, рекао да ће студенти „бар у 
почетку, бити ангажовани на заштити виталних обје-
ката или тамо гдје није најжешће”. Стога су родитељи 
студената из Приједора, уз посредовање народног по-
сланика Срђе Срдића, телефоном разговарали са др 
Радованом Караџићем, предсједником Републике Срп-
ске, који им је рекао да студенти „нису изложени мус-
лиманској ватри” и да се о Студентској бригади „води 
посебна брига”. Караџић је рекао да се већ разговара о 
томе да студенти буду враћени у амфитеатре, а ако то 
не буде могуће, онда ће бити повучени „на безбједније 
мјесто”.121

Команда Бригаде опет је тражила од команде Дру-
гог крајишког корпуса допуну материјалних средстава 
ради извршавања борбених задатака, као и двојицу 
или тројицу професионалних официра за команданте 
батаљона.122 На ова и ранија тражења команде Брига-
де удовољено је 17. децембра 1994, кад су у Бригаду 
упућена тројица професионалних официра из других 
јединица, на дужности команданата батаљона, као и 
12 подофицира, питомаца Центра војних школа Вој-
ске Републике Српске, на дужности командира чета. 
Командовање 1. студентским батаљоном преузео је 
капетан I класе Небојша Радовић, а четама у његовом 
саставу водник Андрија Бодирогић, водник Ненад Бог-
дановић и водник Ненад Михајловић. Командовање 2. 
студентским батаљоном преузео је капетан Зоран Вуја-
синовић, а нови командири чета постали су водник 
Предраг Пуљашевић, водник Велибор Јањић и водник 
Жељко Савић. Нови командант 3. студентског батаљо-
на постао је капетан Миленко Чуповић, а нови коман-
дири чета водник Далибор Еић, водник Раде Божић и 

121 Козарски вјесник, Приједор 16. децембар 1994, 2. 
122 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
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водник Жељко Ђуран. Четвртим студентским батаљо-
ном и даље је заповиједао резервни капетан I класе Не-
бојша Шиљеговић, али су нови командири његових чета 
постали водник Ђуро Милић, водник Саво Пекић и вод-
ник Далибор Бајић.123

Непријатељ је наставио да дејствује по приточко-гра-
бешком платоу и у недјељу 18. децембра 1994, када је 
отварао јаку стрељачку ватру, употребљавао тромблоне 
и минобацаче и вршио насилна извиђања. Снајперском 
дејству највише је био изложен 4. студентски батаљон. 
Међутим, овај батаљон је из рејона села Соколац извр-
шио марш преко приточко-грабешког платоа и запосјео 
рејон од искључења са пута Велико Заложје – Дреново 
Тијесно, преко коте 393 до коте 398, смијенивши на по-
ложају 3. батаљон 1. дрварске лаке пјешадијске брига-
де. По извјештајима команди батаљона, заоштравали 
су се проблеми у вези са пуштањем бораца кући, тако 
да је команда Бригаде чинила велике напоре да одржи 
захтијевани ниво борбене готовости. Међутим, у ситуа-
цији проширене зоне одговорности и ангажмана свих 
јединица на фронту, изгледи да може плански пуштати 
на одсуство дио бораца били су мали или никакви. Осим 
тога, нису били ни испуњени захтјеви Бригаде упућени 
претпостављеној команди да буде обезбијеђено пољско 
купатило, које би донекле ублажило проблем. Због зим-
ских услова, недостатак топле одјеће и обуће постајао је 
све израженији. Ипак, генерал Влаисављевић обећао је 
да ће Бригада добити један вод топова Т–12.124

Нарочиту активност непријатељ је испољио у по-
недјељак 19. децембра 1994. На приточко-грабешком 
платоу повремено је отварао јаку ватру из пјешадијског 
наоружања, као и из тромблона и минобацача 60 mm и 
123 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Књига поста-
вљења по ратној формацији Студентске бригаде од 3. новембра 
1994. до 15. јануара 1995. 
124 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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82 mm, а са Рибићке главе дејствовао је противавион-
ским топовима по положајима Бригаде у рејону села 
Соколац и села Привилица, као и по Дебељачи. На При-
точком Грабежу велики проблем представљао је недо-
статак материјално-техничких средстава за тако тежак 
терен, прије свега жичне везе, муниције, топле одјеће 
и обуће. Ипак, стање морала још увијек је обезбјеђи-
вало извршење борбених задатака. Команда Брига-
де чинила је велики напор да подигне морал и ублажи 
проблеме, како оне стално присутне, тако и оне који су 
се повремено јављали. Старјешине из команде Брига-
де били су свакодневно присутни у командама батаљо-
на, у циљу подизања борбене готовости на виши ниво. 
Генерал Миловановић боравио је у команди Бригаде, 
а генерал Влаисављевић обишао је дио фронта. Након 
мјесец дана војевања, од увођења на борбени положај у 
суботу 19. новембра до понедјељка 19. децембра 1994, 
команда Бригаде издала је наређење о организованом 
одласку бораца на одмор у трајању од три дана, укљу-
чујући и путовање. У вечерњим сатима, изведена су два 
пјешадијска напада из рејона Привилице према 2. сту-
дентском батаљону, први око 19.00, а други око 20.20 
часова. Борци 2. студентског батаљона одбили су оба 
напада, а испалили су и двије мине 82 mm. Двојица 
бораца овог батаљона била су рањена, један од неприја-
тељске ватре, а други усљед саморањавања.125

И наредног дана Бригада је претрпјела губитке. 
Погинуо је борац и курир Триво (Ратка) Гуњевић (рођен 
1974), из Брчког, студент Пољопривредног факултета, 
док су тројица бораца била рањена, један од неприја-
тељског дејствовања, а двојица усљед саморањавања. 
Једна непријатељска група извиђала је, а затим и поку-
шала уклонити једно минско поље на путу АВНОЈ-а, али 
су правовременом реакцијом бораца 3. студентског ба-
таљона били спријечени. Борци 2. студентског батаљо-
на трпјели су, у више наврата, ватру са Рибићке главе, 
125 Исто.
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а борци 1. студентског батаљона одбили су пјешадијски 
напад подржан минобацачком паљбом. Примијећено је 
да је извршена смјена непријатељских снага према 4. 
студентском батаљону. Морал бораца Бригаде био је на 
задовољавајућем нивоу и у уторак 20. децембра 1994, 
премда су велики проблем стварале сњежне падавине, 
с обзиром на то да Бригада није била опремљена те-
ренским моторним возилом, нити ланцима, а држала 
је положаје на веома тешком планинском терену. То-
ком дана, у Бригади су боравили генерал Влаисавље-
вић, генерал Ђукић и пуковник Бошко Марјановић, као 
и екипа Хигијенско-епидемиолошког завода из Бање 
Луке, како би сагледала проблеме и предложила одре-
ђене мјере. У сриједу 21. децембра 1994, непријатељ је 
повремено отварао ватру из стрељачког наоружања на 
скоро читавој ширини фронта према Бригади, а око 
14.15 часова извео је веома јак напад на Грабешком 
платоу, нарочито на положаје 4. студентског батаљона, 
уз организован покрет пјешадије и подршку минобаца-
ча 82 mm. Борци 4. студентског батаљона одговорили 
су јаком стрељачком ватром, а испаљено је и неколико 
мина 82 и 120 mm, па је послије получасовне жестоке 
борбе напад одбијен, тако да помјерања линије фронта 
није било. У борби је рањен један борац 4. студентског 
батаљона. Бригада је током тог дана изводила активна 
дејства и насилно извиђање на појединим правцима, а 
у духу одлуке команданта Бригаде. Због непрестаних 
падавина, које су формирале сњежни покривач виси-
не око 30 cm, као и ниских температура, позадинско 
обезбјеђење постајало је све сложеније, па је команда 
Бригаде чинила велики напор да у свим батаљонима 
створи могућности за живот и рад у зимским условима. 
Настављено је са утврђивањем и израдом земуница за 
положај одбране, док су велике тешкоће у достављању 
хране и муниције представљали недостатак зимских 
гума, ланаца за гуме и акумулатора, па је од претпоста-
вљене команде опет захтијевана достава материјалних 
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средстава за зимске услове ратовања.126 Истог дана, ко-
манда Бригаде тражила је од Ратног предсједништва 
Српске општине Бихаћ двадесет пећи за шатор, ради 
загријавања бораца на Приточком Грабежу.127 Свједо-
чење једног борца Бригаде сликовито говори о стању 
на терену: „Линија близу, хладно, снијег, водурина, ми 
мокри к’о мишеви... Чини ти се да је само мало ватре, 
у моменту би се подигао из ‘мртвих’... Било је стварно 
умијеће преживјети тих десетак дана на Грабежу.”128

Генерал Миловановић дао је 21. децембра 1994. 
информацију о борбеним дејствима, са задацима, једи-
ницама којима је командовао. Он је истакао да су од-
бијена два снажна непријатељска противнапада у рејо-
ну мостобрана код Крупе на Уни, а да је Пети корпус 
тзв. „Армије Републике Босне и Херцеговине” претрпио 
тежак ударац након губитка Велике Кладуше. Неприја-
тељ, по правилу, испољава веће активности на линија-
ма одбране гдје је најслабији, како би извршио обману 
српских снага, а помно прати покрете Војске Републике 
Српске и радио-везе, посебно везе преко којих се ко-
мандује употребом артиљерије. Генерал Миловановић 
нагласио је да пропусти у дејству српских снага, наро-
чито недовољна активност и силина напада на неким 
дијеловима фронта, повећавају морал непријатеља и 
његово увјерење да може да се одбрани. Миловановић 
је наредио да се мора стално остваривати непосредни 
борбени додир са непријатељем на нивоу стрељачког 
наоружања и да је дошло вријеме „да наше снаге пређу 
у напад на целој линији фронта пуном силином, јер тад 
непријатељ не може вршити маневар по фронту”. Он је 
додао да су се стекли услови да дио снага Војске Репу-
блике Српске, тј. 10–15%, може бити упућен на одмор 

126 Исто.
127 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Допис бр. 5–81 
начелника помоћника команданта за позадину, од 21. децембра 
1994.
128 Горан Бараћ, Епопеја једне младости, III. 
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у трајању од три до пет дана, а да том питању треба 
приступити са највећом пажњом, на начин који ће омо-
гућити да овакво одмарање јединица допринесе јачању 
борбеног морала и борбених резултата.129

Истог дана, у команду Бригаде стигла је инфор-
мација да су на сједници Скупштине тзв. „Републике 
Босне и Херцеговине” Алија Изетбеговић, Расим Делић 
и други говорили о ситуацији на бихаћком ратишту и 
да је споменуто да „са четничким јединицама” дејствује 
и „јединица са око 2.000 студената из Бања Луке, а било 
их је око 4.400”.130

Непријатељски напади на положаје Студентске 
бригаде, посебно на положаје 1. и 4. батаљона на при-
точко-грабешком платоу, настављени су и у четвртак 
22. децембра 1994, и то у више наврата: око 8.30, око 
14.00 и око 19.00 часова. Осим стрељачког наоружања, 
по Бригади је дејствовано и противавионским топом и 
бровингом са Рибићке главе и из Привилице. Међутим, 
није примијећено прегруписавање непријатељских сна-
га и није било помјерања линија фронта које је држала 
Бригада. Разлог за то били су и ниска температура (–6 
ºC), као и висина снијега од око 40 cm. У зони одго-
ворности Бригаде скоро сви путни правци били су не-
рашчишћени, са изузетком правца Рипач – Притока и 
правца Велико Заложје – Дреново Тијесно – Велики Ра-
дић. Команда Бригаде чинила је напор да прибави два 
или три трактора са приколицама и коњске запреге, 
јер је једна цистерна за снабдијевање водом била изван 
употребе. Истовремено, због отежаних услова, расла је 
потрошња горива, а захтјеви из команди батаљона за 
топлом одјећом и обућом, шаторским крилима, ћеба-
ди и сл. били су „вапајни”. Током дана, лакше је по-
129 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Информација 
стр. пов. бр. 308–1 начелника Главног штаба Војске Републике 
Српске, од 21. децембра 1994.
130 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Информација 
команде Првог крајишког корпуса од 21. децембра 1994.
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вријеђен, усљед саморањавања у руку, један борац из 1. 
студентског батаљона.131

У петак 23. децембра 1994. постигнут је споразум 
о прекиду ватре.132 Тог дана нису примијећени покрети 
непријатеља испред Студентске бригаде, премда је на 
њене положаје отварана ватра из пјешадијског наору-
жања. Команда Другог крајишког корпуса издала је у 
11.20 часова наређење команди Бригаде да од 11.50 
пређе у одбрану и прати активности непријатеља. 
Иако је стање борбене готовости и даље обезбјеђивало 
извршење задатака, број обољелих и промрзлих бора-
ца, усљед недовољне опремљености у суровим зимским 
условима, бивао је све већи, што је уз непрекидне зах-
тјеве бораца за одласком кући на два или три дана изу-
зетно усложњавао руковођење и командовање у Бри-
гади. Команда Бригада процијенила је да је око 10% 
борачког састава било на одсуству због болести и да је 
неопходно одморити и друге припаднике Бригаде, али 
да због ширине фронта који је Бригада покривала то 
није могуће. И поред тога, стање морала било је добро 
код већине бораца, са изузетком дијела припадника 1. 
студентског батаљона.133

Истог дана, др Радован Караџић, предсједник Ре-
публике Српске, наредио је да се приступи планској де-
мобилизацији студената, универзитетских професора и 
њихових сарадника.134 Одлука предсједника Караџића, 
131 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
132 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наређење стр. 
пов. бр. 02/3–201 начелника Главног штаба Војске Републике Срп-
ске командама Другог крајишког корпуса, тактичких група 2, 3 и 
4 и њима потчињених бригада, од 24. новембра 1994. 
133 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
134 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Допис бр. 01–
80–343/1 Секретаријата у Бањој Луци Министарства одбране Ре-
публике Српске команди Првог крајишког корпуса Војске Репу-
блике Српске, од 26. децембра 1994.
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која је саопштена путем средстава информисања, по-
вољно је утицала на расположење припаднике Бригаде, 
премда је створила одређене нејасноће и збуњеност ко 
ће, када и како бити демобилисан, што је одвраћало 
пажњу од борбених задатака и доводило до неодговор-
ности и недисциплине.135 О демобилизацији Студент-
ске бригаде генерал Младић је рекао да „смо је на своју 
руку оставили десетак дана дуже, јер нисмо имали чиме 
закрпити рупу”.136

Позадинско обезбјеђење Бригаде функционисало 
је уз огромне потешкоће, па су захтјеви према претпо-
стављеној команди за добијање топле одјеће и обуће, 
ланаца, акумулатора, горива и муниције бивали све 
енергичнији. Током дана, команду Бригаде обишао 
је генерал Миловановић. Непријатељ је нешто иза по-
ноћи извео јачи организовани напад на положаје 4. 
студентског батаљона на Грабежу, који је током по-
лучасовног окршаја одбијен. Током суботе 24. децем-
бра 1994. у осталом дијелу зоне одговорности Бригаде 
није било борбених дејстава. Праћене су активности 
непријатеља и извођена одбрана, у складу са потписа-
ним споразумом о прекиду ватре. Генерал Миловано-
вић наредио је команди Бригаде да формира ударну 
чету, али за њу није било квалитетног наоружања и 
борбене опреме. Растао је број обољелих и промрзлих 
бораца, уз истовремене захтјеве бораца за више ауто-
матског оружја, топле одјеће и обуће, шатора, шатор-
ских крила, сјекира и тестера за сјечу дрва... Снаб-
дијевање водом постало је критично, јер се поквари-
ла и друга цистерна, па су коришћене двије коњске 
запреге. Команда Бригаде упутила је претпостављеној 
команди захтјев за попуну са 50 комада аутоматске 

135 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
136 Душан Кукобат и Бојан Димитријевић, 2. Крајишки корпус Вој-
ске Републике Српске, 161; Бојан Б. Димитријевић, Генерал Мла-
дић и Војска Републике Српске, 299. 
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пушке 7,62 mm, десет комада полуаутоматске пушке 
7,62 mm, четири митраљеза М–84, једно или два са-
нитетска моторна возила „пинцгауер”, три или четири 
теренска возила за превоз људи и материјала ТАМ 110 
и једну цистерну за воду, као и за што већим количи-
нама топле одјеће, гумених чизама, ћебади, шатора, 
шаторских крила и друге опреме.137

Генерал Миловановић издао је 24. децембра 1994. 
наређење команди Другог крајишког корпуса, команди 
тактичких група 2, 3 и 4 и њима потчињених бригада 
да се приступи прегруписавању снага на бихаћко-круп-
ском ратишту, на основу споразума о прекиду ватре и 
обавеза које из њега проистичу, а с обзиром на развој 
ситуације на купрешко-граховско-гламочком ратишту. 
У наређењу стоји да Студентску бригаду треба „одмах 
извући са положаја и прикупити у селу Рипач, окупа-
ти, одморити и припремити за покрет ка Гламочу. Го-
товост за покрет 26. 12. 1994. године у поподневним 
часовима.”138

Током ноћи са суботе на недјељу, 24. на 25. децем-
бар 1994, непријатељ је у неколико наврата отварао 
стрељачку ватру на Грабежу, док на осталим дијело-
вима зоне одговорности Студентске бригаде није било 
ватрених дејстава. На основу наређења претпоставље-
не команде, добијен је задатак за извлачење Бригаде 
из зоне додира са непријатељем и њено размјештање 
у ширем рејону села Рипач, са готовошћу за извођење 
марша у нови рејон борбених дејстава. Пуковник Којић, 
командант Бригаде, одлучио је да, по извршеној смјени 
на положају, главнину Бригаде размјести у села: Рипач, 
Притока и Доње Лохово, а 4. студентски батаљон са че-

137 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
138 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наређење стр. 
пов. бр. 02/3–201 начелника Главног штаба Војске Републике Срп-
ске командама Другог крајишког корпуса, тактичких група 2, 3 и 
4 и њима потчињених бригада, од 24. новембра 1994. 
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том минобацача 120 mm у село Врточе. Током недјеље 
25. децембра 1994. постепено је вршена смјена 1. и 4. 
студентског батаљона, тако да су извучени у предви-
ђени рејон размјештаја, док су 2. и 3. студентски ба-
таљон остали на положају. Извлачење двају батаљона, 
1. и 4, и њихов покрет до рејона размјештаја, протекли 
су уредно, с тим да су моторна возила остала на Гра-
бежу, па су предузете мјере да се оспособе вучна вози-
ла која би могла да их покрену. Проблем се јавио при 
транспорту противавионских топова „бофорс”, јер није 
било возила која би могла да их вуку. Стога је покре-
тљивост Бригаде оцијењена слабом, јер моторна возила 
без зимских гума, ланаца и акумулатора нису могла да 
буду помјерена. Приштабске јединице: извиђачки вод, 
вод војне полиције, пионирски вод и лаки артиљериј-
ско-ракетни вод противваздушне одбране извучени су 
у ширем рејону истуреног командног мјеста на Бијелом 
Брду. Морал је одликовала слаба мотивисаност бора-
ца и непрекидни захтјеви да буду пуштени на краћи 
одмор. Примијећено је нарочито слабо расположење у 
1. студентском батаљону, који је током претходна два 
дана „ултимативно захтијевао” смјену са положаја на 
Грабежу. Иако је команда Бригаде упућивала све веће 
захтјеве према претпостављеној команди, осим редовне 
схеме снабдијевања и испоруке, није било реално оче-
кивати неку квалитетнију попуну.139

Пуковник Никола Касабашић, начелник Секрета-
ријата у Бањој Луци Министарства одбране Републике 
Српске, упутио је у понедјељак 26. децембра 1994. до-
писе команди Првог крајишког корпуса ВРС и ректору 
Универзитета у Бањој Луци о демобилизацији студена-
та, универзитетских професора и њихових сарадника, 
и то на основу наређења др Радована Караџића, пред-
сједника Републике Српске (стр. пов. бр. 01–2528/94) 
и акта министра одбране Републике Српске (бр. 02–

139 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
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21–3880), од 23. децембра 1994. Пуковник Касабашић 
истакао је да ће демобилизација започети одмах и да 
ће бити завршена до 15. јануара 1995, да треба ослобо-
дити, на лични захтјев, оне студенте који „испуњавају 
услове за наставак редовних студија, а уз захтјев оба-
везно приложити увјерење факултета о упису наредне 
године”. Након што команда јединице утврди да је вој-
ни обвезник стекао право за наставак студија, закљу-
чује му војну књижицу и издаје рјешење о ослобађању 
из ратне јединице и стављање на располагање одсјеку 
Министарства одбране Републике Српске, ради студи-
рања. У допису је речено да команде ратних јединица 
у чијем саставу има студената неће издавати рјешења 
о ослобађању из јединице ради студирања оним војним 
обвезницима који су навршили 27 и више година жи-
вота и онима који су завршили средњу школу 1990. и 
раније, а уписали су тек прву годину студија. Пуковник 
Касабашић обавијестио је команде ратних јединица да 
Министарство одбране неће издавати рјешења о осло-
бађању од војне обавезе ради студирања оним студен-
тима који се нису одазвали у Студентску бригаду, како 
је наведено у позиву, већ су самоиницијативно отишли 
у друге ратне јединице или се уопште нису одазвали на 
мобилизацију.140

Након што је 1. студентски батаљон извучен са 
положаја у рејон Рипча и Притоке, а 4. студентски ба-
таљон у рејон Врточа, 26. децембра 1994. извршена је 
смјена 3. студентског батаљона и његово размјештање 
у рејон Притоке. На ранијем положају остао је једино 
још 2. студентски батаљон, на линији фронта од коте 
420, преко села Соколац до ријеке Уне, у очекивању да 
га смијени Специјална бригада Министарства унутра-
140 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Допис бр. 01–
80–343/1 Секретаријата у Бањој Луци Министарства одбране Ре-
публике Српске команди Првог крајишког корпуса Војске Репу-
блике Српске 26. децембра 1994. и Допис бр. 01–80–343/2 Секре-
таријата у Бањој Луци Министарства одбране Републике Српске 
ректору Универзитета у Бањој Луци.
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шњих послова Републике Српске. Тог дана, команда 
Бригаде покушавала је да ријеши три проблема: 1. до-
вожења теретних возила са Грабежа која су остала 4. 
студентском батаљону због недостатка гума, ланаца и 
акумулатора, 2. недостатак адекватног смјештаја и ог-
ревног дрвета, што је изазивало негодовање бораца, и 
3. смањивање резерви муниције и горива. Све заједно, 
додатно је утицало на слабљење борбеног морала при-
падника Бригаде, посебно 1. студентског батаљона. 
Пуковник Балтић обавио је разговор са дијелом неза-
довољних бораца у школи у Рипчу, а један припадник 
1. студентског батаљона кажњен је притвором. У уто-
рак 27. децембра 1994, три батаљона Студентске бри-
гаде била су изван додира са непријатељем, док је 2. 
студентски батаљон и даље био на истом положају. Не-
пријатељ је отварао пјешадијску и снајперску паљбу по 
комуникацији између села Голубић и Соколац. Тог дана, 
на одсуство је пуштено 97 припадника Бригаде, а кроз 
њену зону одговорности према Бихаћу прошла је колона 
моторних возила УНПРОФОР-а, која је у сриједу 28. де-
цембра 1994. око 17.00 часова стигла на територију под 
контролом Петог корпуса тзв. „Армије Републике Босне 
и Херцеговине”. Током дана, непријатељ је отварао ва-
тру из пјешадијског наоружања из правца Дебељаче и 
са надвожњака у селу Орљани. Употреба лаких дрога и 
алкохола, нарочито у 1. студентском батаљону, уочена 
је као нови проблем.141

Морал бораца Студентске бригаде није био на за-
довољавајућем нивоу ни наредних дана, а њена коман-
да улагала је напор да, у договору са цивилним власти-
ма, ријеши проблем смјештаја бораца по кућама. Исто-
времено, вршена је смјена бораца за викенд одсуство 
у трајању од три дана. Повремена дејства непријатеља 
са истих положаја (Дебељача и Орљани) забиљежена су 
у четвртак 29. и у петак 30. децембра 1994, али нису 

141 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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примљена никаква наређења од претпостављене ко-
манде, нити су издавана потчињеним јединицама. Је-
дан борац рањен је у суботу 31. децембра 1994, усљед 
непријатељске ватре са Дебељаче и Орљана.142 Истог 
дана, потписан је споразум о потпуном прекиду не-
пријатељстава, који је требало да ступи на снагу у не-
дјељу 1. јануара 1995. у 12.00 дуж свих линија разгра-
ничења, на период од четири мјесеца.143 Команда Бри-
гаде предузимала је мјере за подизање борбене готово-
сти, а у духу наређења генерала Миловановића, због 
могућности већих провокација непријатељских снага, 
које су и у недјељу 1. јануара 1995. отвориле жестоку 
паљбу по линијама одбране 2. студентског батаљона у 
Привилици и дуж путне комуникације Голубић – Соко-
лац. Ни борци Студентске бригаде нису се у потпуности 
придржавали издатог наређења, па су такође отварали 
ватру из пјешадијског наоружања, а било је и неколико 
експлозија од ручних бомби. Конзумирање алкохола у 
већим количинама било је нарочито присутно у 1. и 3. 
студентском батаљону,144 а новогодишња ноћ протекла 
је уз „бенковачко вино” и „понеки џоинт”.145

Генерал-потпуковник Момир Талић издао је на-
ређење команди 1. студентске лаке пјешадијске брига-
де у понедјељак 2. јануара 1995, а на основу наређења 
Главног штаба Војске Републике Српске (стр. пов. бр. 
03/4–2599) од 30. децембра 1994. и претходне одлуке 
предсједника Републике Српске, да буде извршена де-
мобилизација студената, универзитетских наставника 
и сарадника у недјељу 15. јануара 1995, и да буду от-
пуштени из јединице старјешине команди и јединица, 
али након демобилизације студената, као и да раздуже 

142 Исто. 
143 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Споразум о 
потпуном прекиду непријатељстава од 31. децембра 1994.
144 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995. 
145 Горан Бараћ, Епопеја једне младости, IV. 
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дугујућа материјална средства. Наређено је да демоби-
лизацијом буду обухваћени редовни студенти који су по 
Закону о универзитету Републике Српске стекли услове 
за упис у наредну годину студија. Сходно Талићевом 
наређењу, поступак демобилизације требало је да буде 
спроведен на сљедећи начин: студенте који испуњавају 
услове за наставак студија, командант Бригаде ће от-
пустити из јединице на њихов лични захтјев, уз који ће 
приложити увјерење факултета о упису наредне године. 
Након што командант јединице утврди да војни обве-
зник стиче право за наставак студија, закључује му вој-
ну књижицу, издаје рјешење о ослобађању из јединице 
и ставља га на располагање надлежном секретаријату 
Министарства одбране Републике Српске. Генерал Та-
лић наредио је да командант Бригаде не издаје рјешење 
о ослобађању из јединице за студенте који су навршили 
27 година живота и оне који су старији, као и за оне који 
су завршили средњу школу 1990. и раније, а уписали су 
тек прву годину студија. Уз то, рјешење о ослобађању 
од војне обавезе ради студирања нису могли добити ни 
они студенти који се нису одазвали у ратну јединицу, 
како је било наведено у позиву, већ су самоиницијатив-
но отишли у друге јединице. Од тих студената који не 
буду ослобођени из јединице требало је формирати је-
згро Бригаде, по четама, чији ће број зависити од броја 
задржаних студената.146

У наредби стоји да превожење Бригаде из рејона 
употребе у Наставно-допунски центар на Мањачи тре-
ба извршити у петак 13. јануара 1995, тако што ће на-
челник саобраћајне службе обезбиједити потребан број 
аутобуса и дан раније их упутити у очекујући рејон. Ра-
сформирање Бригаде и раздуживање људства, са мате-
ријалним средствима, „извршити дна 14. и 15. 01. 1995. 
године до 14.00 часова, а према плану којег ће изради-

146 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба стр. 
пов. бр. 12/8–543 команданта Првог крајишког корпуса команди 
1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 2. јануара 1995. 
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ти команда 1. студентске бригаде”. Командант Првог 
крајишког корпуса наредио је да ће Студентска брига-
да убудуће бити третирана као и свака друга јединица 
њеног ранга, а команда Бригаде са потребним бројем 
старјешина „биће у спремности да се бригада по потре-
би поново мобилише”. Команда Бригаде била је дужна 
да у понедјељак 16. јануара 1995. достави извјештај о 
броју отпуштених студената и професора по одсјецима, 
о броју војних обвезника који не испуњавају услове за 
студије и који су враћени у матичне јединице, као и о 
броју враћених моторних возила и других материјалних 
средстава. Речено је да је за реализацију овог наређења 
лично одговоран командант Бригаде.147

Наредба генерала Талића о демобилизацији студе-
ната достављена је командама: Оперативне групе Добој, 
30. пјешадијске дивизије, 16. крајишке моторизоване 
бригаде, 1. оклопне бригаде, 2. крајишке пјешадијске 
бригаде, 43. моторизоване бригаде, 22. пјешадијске 
бригаде, 6. санске пјешадијске бригаде, 11. дубичке пје-
шадијске бригаде, 1. мјешовитог артиљеријског пука, 
1. мјешовите противоклопне артиљеријске бригаде, 1. 
лаког артиљеријског пука противваздушне одбране, 5. 
козарске лаке пјешадијске бригаде, 1. инжењеријског 
пука, 1. понтонског батаљона, 1. батаљона везе, 1. ба-
таљона војне полиције, 1. градишке лаке пјешадијске 
бригаде, 1. челиначке лаке пјешадијске бригаде и 1. ко-
торварошке лаке пјешадијске бригаде.148

Осим тога, генерал Талић тражио је 2. јануара 1995. 
од Секретаријата у Бањој Луци Министарства одбране 
Републике Српске, а у циљу спровођења припрема за 
домобилизацију студената, тј. припадника Студентске 
бригаде, да најкасније до недјеље 8. јануара 1995. до-
стави команди Првог крајишког корпуса списак оних 
студената, по факултетима и одсјецима, који су стекли 
услове за наставак студија, као и списак оних студена-
147 Исто. 
148 Исто. 
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та који не испуњавају услове за наставак студија. Та-
кође, наглашено је да је потребно обавијестити одсјеке 
Министарства одбране Републике Српске да у суботу 
14. јануара и у недјељу 15. јануара 1995. пошаљу своје 
представнике са потребним бројем моторних возила у 
Наставно-допунски центар на Мањачи, како би извр-
шили преузимање и повратак војних обвезника – сту-
дената.149

Команда Студентске бригаде радила је на сређи-
вању стања у потчињеним јединицама током понедјељка 
2. јануара и уторка 3. јануара 1995. Борбена готовост 
Бригаде била је на захтијеваном нивоу, премда је мо-
рал бораца карактерисао пад мотивисаности. Основни 
проблем и даље је било позадинско обезбјеђење, које је 
функционисало у веома отежаним условима. Ипак, је-
динице су радиле на утврђивању и маскирању, а из-
виђачки вод вршио је осматрања између 2. студентског 
батаљона и његовог новог сусједа. Није било знатнијих 
промјена у зони одговорности Бригаде ни током срије-
де 4. јануара 1995, иако је непријатељ повремено отва-
рао ватру из пјешадијског наоружања, на коју српски 
борци нису одговарали. Предузете су и активности на 
измјештању 1. студентског батаљона из школе у Рипчу 
у Доње Лохово, као и мјере на прикупљању података о 
студентима који имају услове за наставак студија, како 
би у што краћем року могла бити извршена демобили-
зација.150

На основу наређења команданта Првог крајишког 
корпуса од 2. јануара 1995, пуковник Борислав Којић 
издао је 4. јануара 1995. наређење командама једини-
ца у саставу Бригаде о демобилизацији студената, уни-
верзитетских наставника и сарадника, у којем је рекао 
да ће командири приштабских и самосталних јединица 
и команданти батаљона извршити груписање захтјева 
149 Исто.
150 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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за отпуштање из јединице, а да ће закључивање војних 
књижица вршити начелник штаба (за приштабске и са-
мосталне јединице) и команданти батаљона (за батаљо-
не). Команде јединица у Бригади добиле су задатак да 
правовремено упознају војне обвезнике у вези са личном 
припремом за демобилизацију и раздужење материјал-
них средстава, а посебно да сваки припадник Бригаде 
мора да раздужи лично и заједничко наоружање „потпу-
но чисто, овлаш подмазано, комплетно и исправно. 
Исти је поступак и са борбеном опремом и заједничким 
средствима на нивоу вода, чете и батаљона.” Команде 
су биле дужне да упозоре све припаднике јединица да 
су дужни да се пријаве у одсјек Министарства одбране 
гдје се воде у евиденцији и да су дужни по позиву или у 
случају мобилизације да се одмах јаве команди Бригаде 
у Наставно-допунски центар на Мањачи. Наређено је да 
превожење Бригаде на Мањачу буде извршено у петак 
13. јануара 1995, правцем: Рипач (Врточе) – Петровац 
– Кључ – Чађавица – Стричићи – Мањача, а да демоби-
лизација студената, универзитетских наставника и са-
радника и раздуживање материјалних средстава буду 
окончани у суботу 14. јануара и у недјељу 15. јануара 
1995. до 14.00 часова. Наређено је да марш 13. јануара 
1995. траје од 9.00 до 17.00 часова, да буде у једној ко-
лони са пет ешалона: први ешалон чине команда Бри-
гаде са приштабским јединицама и дијелом чете са пет 
аутобуса, други ешалон чини 1. студентски батаљон са 
седам аутобуса, трећи ешалон 2. студентски батаљон са 
седам аутобуса, четврти ешалон 3. студентски батаљон 
са седам аутобуса и пети ешалон 4. студентски батаљон 
са шест аутобуса. На крају маршевске колоне биће тех-
нички вод Бригаде, док ће у сваком аутобусу бити са-
нитетски техничар или болничар. Локалним властима 
општина Петровац и Кључ биће упућен захтјев да 13. 
јануара 1995. изврше рашчишћавање снијега у својој 
зони одговорности и обезбиједе патроле цивилне поли-
ције за праћење колоне. Наређено је да, по пристизању 
на маршевски циљ, команда Бригаде са приштабским 
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јединицама буде размјештена у бараке, мјешовити про-
тивоклопни вод и лаки артиљеријско-ракетни вод про-
тивваздушне одбране у објекат на језеру, 1. студентски 
батаљон у Кнежевиће, 2. студентски батаљон у ресто-
ран „Београд”, 3. студентски батаљон у основну школу 
у Хан Колима и 4. студентски батаљон у Стричиће. На 
један час прије укрцавања у аутобусе, од свих војних 
обвезника требало је одузети муницију и ручне бомбе, 
уз евидентирање колико је и које врсте муниције одузе-
то од сваког припадника Бригаде. Људству је 13. јануа-
ра 1995. требало обезбиједити топли оброк за доручак и 
суви оброк за вечеру, а 14. и 15. јануара 1995. нахрани-
ти га топлим оброцима. За смјештај јединица у рејону 
размјештаја на полигону на Мањачи, наређено је слање 
по двадесет коначара из сваког батаљона 12. јануара 
1995, у два аутобуса.151

У четвртак 5. јануара 1995, 1. студентски батаљон 
иселио се из школе у Рипчу и размјестио се у Доње Ло-
хово, док су остали батаљони били у истим рејонима као 
и претходних дана. Команда Бригаде одредила је екипу 
за преглед и санацију школе у Рипчу, како би била пре-
дата на употребу Ратном предсједништву Српске оп-
штине Бихаћ. Непријатељ је повремено отварао ватру 
из стрељачког наоружања по положајима 2. студентског 
батаљона на линији: ријека Уна – село Соколац – кота 
420, али сходно наређењу српски борци нису узвраћа-
ли на провокације. Састанак делегације Војске Републи-
ке Српске и делегације тзв. „Армије Републике Босне и 
Херцеговине” уз посредовање и присуство УНПРОФОР-а 
требало је да буде одржан у Орљанима, али је одгођен. 
Бригаду је карактерисао велики расход по јединици-
ма, по разном основу: боловање, дезертерство и викенд 
одсуство. Иако је команда Бригаде предузимала мје-
ре да буде побољшано стање борбене готовости, моти-

151 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба стр. 
пов. бр. 303–1 команде 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 
4. јануара 1995.



Горан Латиновић

110

висаност за извршење задатака била је „доста слаба”. 
Припадници Бригаде стално су захтијевали пуштање 
кући, ради прибављања потврда о испуњености услова 
за наставак студија. У петак 6. јануара 1995. није било 
размјене ватре између Студентске бригаде и неприја-
тељских снага, а 3. студентски батаљон је током прет-
ходне ноћи извршио покрет правцем Рипач – Врточе 
– Крњеуша – Врањска – Крупа на Уни, гдје се претпочи-
нио и ушао у састав 11. крупске лаке пјешадијске бри-
гаде. Након што је 3. студентски батаљон добио сигнал 
за покрет, био је спреман у року од три часа, што је пу-
ковник Којић оцијенио врло високом оцјеном. У име ко-
манде Бригаде, покрет 3. студентског батаљона у рејон 
Крупе на Уни пратио је пуковник Младен Скендерија. У 
суботу 7. јануара 1995, командант Бригаде обишао је, 
са групом старјешина, 3. студентски батаљон у рејону 
Крупе на Уни и 4. студентски батаљон у рејону Врточа. 
Стање безбједности и морала Бригаде карактерисали су 
Божић и скора демобилизација, с тим да је код дијела 
бораца било изражено незадовољство што не могу доби-
ти рјешење команде Бригаде јер су старији од 27 годи-
на, односно уписали су прву годину студија 1990. Група 
тих бораца Студентске бригаде сматрала је да се према 
њима поступа неправедно. Позадинско обезбјеђење и 
даље је функционисало уз тешкоће, због зимских услова 
и недостатка горива, акумулатора, ланаца за гуме...152

152 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Ратни дневник 
Студентске бригаде од 4. новембра 1994. до 7. јануара 1995.
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Студентска бригада  
током и након демобилизације

На основу наређења генерала Талића од 4. јануара 
1995, пуковник Којић доставио је у понедјељак 16. јануа-
ра 1995. извјештај команди Првог крајишког корпуса, у 
којем је рекао да је од 12. до 16. јануара 1995. изврше-
но довођење Студентске бригаде из рејона села Рипач и 
Крупе на Уни у гарнизон у Бањој Луци. Главнина Брига-
де превезена је из рејона Рипча 12. и 13. јануара 1995, 
са 20 аутобуса у организацији 1. ауто-батаљона, а 3. 
студентски батаљон превезен је из рејона Крупе на Уни 
са пет аутобуса предузећа „Крупатранс”. Извршено је 
комплетно превожење људи и материјалних средстава у 
бањолучки гарнизон, изузев два теретна моторна возила 
која су остала у Рипчу и Врточу, због лоших временских 
услова. Од укупно 2.104 припадника, Бригада је имала 
девет погинулих (0,43% укупног људства), двојицу не-
сталих, тј. заробљених (0,10%) и 53 рањена борца (2,52% 
укупног састава Бригаде), од којих 18 теже и 35 лак-
ше рањених. Од укупног броја рањених, једанаест сту-
дената извршило је саморањавање. Услове за наставак 
студија испуњавала су 1.592 студента, а њих 420 нису 
испуњавали услове на дан подношења извјештаја, док 
су против деветорице поднесене кривичне пријаве због 
неоправданог изостанка из ратне јединице. Био је ра-
списан захтјев за потрагу 291 припадника Бригаде, али 
је у међувремену обустављена потрага у 207 случајева.153 
У периоду од 4. новембра 1994. до 15. јануара 1995. из 
бригадног санитета упућено је 278 бораца на специја-
листичке прегледе, са којих се у Бригаду вратило 213.154

153 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај стр. 
пов. бр. 340–1 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде 
команди Првог крајишког корпуса, од 16. јануара 1995. 
154 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Анализа моби-
лизације, извођења борбених дејстава и демобилизације Студент-
ске бригаде – Извјештај команданта 1. студентске лаке пјешадијс-
ке бригаде команди Првог крајишког корпуса од 25. јануара 1995. 



Горан Латиновић

112

У извјештају стоји да је плански вршено раздужи-
вање личног наоружања, техничко-материјалних сред-
става и остале опреме и да су у току припреме за кон-
зервацију и ускладиштење. Од укупног задуженог нао-
ружања, остало је нераздужено 247 комада, и то:

– аутомат М–56 ...................................... 12 комада

– полуаутоматска пушка М–59/66 ........ 151 комад

– аутоматска пушка 7,62 mm ............... 69 комада

– снајперска пушка 7,9 mm ...................... 1 комад

– пушка М–48 .......................................... 3 комада

– пушкомитраљез 7,9 mm ....................... 4 комада

– пушкомитраљез 7,62 mm M–72 ............ 3 комада

– митраљез 7,9 mm М–53 .......................... 1 комад

– митраљез 7,62 mm М–84 ..................... 3 комада.

Уз јављање у јединицу, дио студената (око 6%) донио 
је лично наоружање које није раздужено ради чувања 
на шифру јединице, већ су га војни обвезници вратили 
својим кућама. Што се тиче моторних возила, била су 
раздужена укупно 24 (16 транспортних возила, пет вој-
них возила, један минибус, један путнички аутомобил и 
једно санитетско возило), а нераздужено 16 (десет транс-
портних возила, два војна возила, један минибус, једно 
путничко возило и два санитетска возила). Два моторна 
возила остала су на терену, у Рипчу и Врточу. Остао је не-
раздужен и дио интендантске опреме (ћебад, шаторска 
крила, судови за воду, дио одјеће и обуће). Процијењено 
је да ће рад на раздужењу наоружања и материјалних 
средстава трајати до петка 20. јануара 1995.155

155 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај стр. 
пов. бр. 340–1 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде 
команди Првог крајишког корпуса, од 16. јануара 1995. 
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Пуковник Којић извијестио је да су током фор-
мирања Бригаде, вођења борбених дејстава и демоби-
лизације испољени одређени негативни утицаји. Сту-
денти су реаговали и постављали питања: 1. Зашто се 
не мобилишу студенти са цјелокупног простора Репу-
блике Српске? 2. Зашто факултети раде па могу сту-
дирати они који су „потенцијални непријатељи”? И 3. 
Зашто нема довољно аутоматског наоружања? Пуко-
вник Којић навео је у извјештају да је старјешински 
кадар у командама батаљона, чета, водова и одјељења 
био неискусан и да су резервне старјешине биле не-
стручне, „па је створена одређена несигурност и не-
поверење. Томе је придоносила и чињеница да је од 
целокупног састава само 17% пешадинаца.” Речено 
је да је око 20% студената користило „стимулативна 
средства, блаже облике дроге и сл.” Међутим, наведени 
негативни утицаји нису пресудно утицали на морал и 
већина људства испољила је висок степен одлучности 
и опредјељења да изврши борбени задатак, „што гле-
дано у целини успешно је урађено”. Командант Бри-
гаде оцијенио је да је морал био добар и да је већина 
њених припадника разумјела потребу мобилизације и 
увођења у борбу.156 Ипак, око 20% студената није било 
заинтересовано за борбу, а на морал је негативно ути-
цало и то што је један дио студената „преко разних 
лекара добио боловање и, гле случајности, читаво вре-
ме док је живила бригада”.157 Борци који су напунили 
27 година живота а имају статус студента 3. или 4. 
године или су апсолвенти, испољили су незадовољство 
током демобилизације, јер због учешћа у рату не могу 
да заврше студије. Мишљење пуковника Којића било је 
да студентима апсолвентима, којих има око 110, који 
су једну или више година провели у рату, треба омо-
гућити да заврше студије, без обзира на старосну доб. 
156 Исто. 
157 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај ко-
манде 1. студентске лаке пјешадијске бригаде команди Првог 
крајишког корпуса за прво тромјесечје 1995. 
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Истовремено, он је предложио команди Првог крајиш-
ког корпуса да остали војни обвезници који не испу-
њавају услове за демобилизацију буду упућени у ма-
тичне јединице или да буду формиране три или четири 
чете јачине од око 100 бораца и да буду ангажоване по 
одлуци команде Првог крајишког корпуса. Пуковник 
Којић написао је да би било потребно извршити промје-
ну организацијско-мобилизацијске структуре Бригаде 
и старјешинског кадра, те путем информисања студе-
ната „извршити моралне припреме за извршење евен-
туално новог задатка”. Такође, већину старјешинског 
кадра Бригаде убудуће би требало да чине полазници 
Центра војних школа „Рајко Балаћ”, с тим да то не зна-
чи ослобађање професора који сада имају ратни ра-
според у Студентској бригади.158

Иако је Студентска бригада формирана 4. но-
вембра 1994. наређењем генерала Талића од прет-
ходног дана, а на основу усменог наређења генерала 
Младића, и премда је провела непуна два мјесеца у 
борбеним дејствима, у којима је претрпјела и људске 
губитке, формално наређење Главног штаба Војске 
Републике Српске о њеном оснивању издато је тек 
у петак 20. јануара 1995. Наиме, на основу Одлуке 
Предсједништва Републике Српске о формирању, ор-
ганизацији и командовању Војском Републике Српске 
(број 01–58/92), од 15. јуна 1992, а у складу са датим 
овлашћењима, генерал-пуковник Ратко Младић, ко-
мандант Главног штаба Војске Републике Српске, на-
редио је формирање „1. студентске лаке пешадијске 
бригаде (батаљонског састава)” у Првом крајишком 
корпусу, одредивши да њена мирнодопска локација и 
мобилизацијско мјесто буде Бања Лука, тј. Мањача. У 
наредби стоји да је руководилац мобилизације коман-
да Првог крајишког корпуса, а вријеме мобилизације 

158 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај стр. 
пов. бр. 340–1 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде 
команди Првог крајишког корпуса, од 16. јануара 1995. 
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24 часа.159 Генерал-мајор Бошко Келечевић, начелник 
штаба Првог крајишког корпуса, прослиједио је на-
ређење генерала Младића команди Бригаде у срије-
ду 1. фебруара 1995, са напоменом да у свему тре-
ба поступити по наредби и „извршити све потребне 
припреме за благовремену и успешну мобилизацију, 
у случају да буде наређена”. Припрему за могућу по-
новну мобилизацију требало је извршити до суботе 1. 
априла 1995.160

Међутим, процес демобилизације студената, про-
фесора и асистената Универзитета у Бањој Луци из 
Студентске бригаде текао је по претходно утврђеном 
плану, тако да је до петка 27. јануара 1995. рјешење за 
редовно студирање добило 1.670 студената, док су у је-
згру Бригаде остала 192 студента, од којих су 103 чека-
ли рјешавање уписа наредне године студија до сриједе 
1. марта 1995, а 89 рјешавање статуса студената завр-
шних година студија. Тридесет један припадник Бри-
гаде стављен је на располагање Министарству одбране 
Републике Српске, са изгледом на повратак у раније 
ратне јединице, 53 били су на лијечењу због рањавања, 
а 126 нису се јавили за рјешавање студентског статуса. 
Уз то, 32 професора и асистената били су отпуштени из 
Бригаде.161

Пуковник Којић упутио је команди Првог крајиш-
ког корпуса извјештај о попуни Студентске бригаде у 
првом тромјесечју 1995, у којем је навео да Бригада 
у сталном, тј. активном саставу, има само четворицу 
159 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба стр. 
пов. бр. 09/32/13–8 команданта Главног штаба Војске Републике 
Српске о формирању 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 
20. јануара 1995. 
160 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Допис стр. пов. 
бр. 12/10–10 начелника штаба Првог крајишког корпуса команди 
1. студентске лаке пјешадијске бригаде, од 1. фебруара 1995. 
161 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај стр. 
пов. бр. 20–33 команде 1. студентске лаке пјешадијске бригаде ко-
манди Првог крајишког корпуса од 27. јануара 1995. 
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припадника: тројицу официра и једног подофицира, 
али да нема ниједног војника. Међутим, у резервном 
саставу има 66 официра, 53 подофицира и 1.730 војни-
ка, што даје број од 1.849 припадника. Бригада након 
демобилизације није више могла да рачуна на старје-
шине и војнике који су добијени на испомоћ из команде 
Првог крајишког корпуса и других јединица. По кате-
горијама на дужностима у ратној формацији, Бригада 
је имала на располагању 35 професора Универзитета 
у Бањој Луци, од чега 16 официра, 11 подофицира и 
осам војника. Највећи квалитет Бригаде био је просјек 
година, односно младост њених припадника, са изузет-
ком дијела командног кадра. Просјечна животна доб 
цјелокупног састава Бригаде била је 23 године и десет 
мјесеци. Просјечна старост тројице официра у актив-
ном саставу била је 48 година и шест мјесеци, подо-
фицир у активном саставу имао је 43 године и четири 
мјесеца, просјечна животна доб официра у резервном 
саставу била је 33 године и два мјесеца, подофицира 
28 година и два мјесеца, а војника 22 године и четири 
мјесеца. Међутим, проблем је био широк распон војно-
евиденционих специјалности и отежана прилагодљи-
вост формацијским потребама. Тако су 203 припадни-
ка резервног састава Бригаде имали војноевиденциону 
специјалност пјешадије (22%), 238 везе (13%), 237 ар-
тиљеријско-ракетних јединица противваздушне одбра-
не (13%), 201 артиљерије (11%) итд. Посебан проблем у 
квалитету попуне представљала је чињеница да је мали 
број студената официра био пјешадијске војноевиден-
ционе специјалности. Бригада је у резервном саставу 
имала 1.803 студента Универзитета у Бањој Луци, нај-
више са Машинског (345), Електротехничког (306) и 
Економског факултета (288).162

162 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај ко-
манде 1. студентске лаке пјешадијске бригаде команди Првог 
крајишког корпуса за прво тромјесечје 1995. 
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Табела 6: Број студената Универзитета у Бањој Луци у 
резервном саставу Студентске бригаде у првом тромје-
сечју 1995. – по факултетима163

Факултет Број студената %

Машински 345 19%

Електротехнички 306 17%

Економски 288 16%

Филозофски 198 11%

Правни 198 11%

Пољопривредни 195 11%

Технолошки 144 8%

Шумарски 56 3%

Медицински 54 3%

Остале више школе 19 1%

Укупно 1.803 100%

Резервни састав Бригаде чинили су студенти са те-
риторије Републике Српске „од Брчког до Бихаћа и Гла-
моча или тачније из 32 општине”, што је у погледу пре-
писке и сарадње са одсјецима Министарства одбране 
Републике Српске представљало огромну потешкоћу. 
Уз то, постојала је процјена да је након демобилизације 
између 20% и 30% студената отишло на студије у Са-
везну Републику Југославију. Као олакшавајућу окол-
ност, пуковник Којић навео је чињеницу да се ради о 
једном универзитету, па не би требало бити проблема 
о испуњењу мобилизације у датом року, а највећи број 
студената Универзитета у Бањој Луци био је са подру-
чја Бање Луке, Приједора, Градишке, Мркоњић Града, 
Кључа и Козарске Дубице, што чини 71% попуне Бри-
гаде. Иако демобилисана, Бригада је и даље имала про-

163 Исто. 



Горан Латиновић

118

блема „управо са демобилизацијом”. Наиме, 107 бораца 
који нису испуњавали услове за студирање упућено је 
у матичне јединице, али команда Бригаде није знала 
тачан број оних који су се јавили у своје јединице, с тим 
да је против седморице била покренута истрага.164

Табела 7: Број студената Универзитета у Бањој Луци 
у резервном саставу Студентске бригаде 1995. – по 
општинама165

Општина

Број студената 
Универзитета у Бањој 

Луци у резервном 
саставу Бригаде

Редовни 
студенти Апсолвенти

Бања Лука 811 750 61

Приједор 147 140 7

Градишка 107 104 3

Мркоњић Град 104 98 6

Кључ 91 85 6

Козарска Дубица 68 65 3

Нови Град 49 49 0

Челинац 49 49 0

Сански Мост 49 43 6

Србац 43 39 4

Котор Варош 39 37 2

Прњавор 36 33 3

Шипово 30 28 2

Дервента 29 28 1

Кнежево 28 28 0

Лакташи 27 26 1

164 Исто. 
165 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Преглед по-
пуњености 1. студентске лаке пјешадијске бригаде по општинама 
и родовима. 
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Општина

Број студената 
Универзитета у Бањој 

Луци у резервном 
саставу Бригаде

Редовни 
студенти Апсолвенти

Петровац 26 25 1

Дрвар 22 21 1

Србобран 22 21 1

Јајце 22 20 2

Шамац 17 15 2

Брчко 8 8 0

Добој 7 6 1

Брод 6 6 0

Пелагићево 3 3 0

Бихаћ 2 2 0

Крупа на Уни 2 2 0

Модрича 2 2 0

Возућа 2 2 0

Гламоч 1 1 0

Бијељина 1 1 0

Теслић 1 1 0

Непознато 7 5 2

Укупно 1.858 1.742 116

Од 1.858 студената Универзитета у Бањој Луци 
који су чинили резервни састав Бригаде 1995, највише 
их је припадало роду пјешадије – 409 (22%), затим роду 
везе 241 (13%) и артиљеријско-ракетних јединица про-
тивваздушне одбране 241 (13%), па онда артиљерији 
204 (11%), саобраћајној служби 186 (10%), оклопно-ме-
ханизованим јединицама 148 (8%) итд.166

Бригада је имала на располагању 48 моторних во-
зила, али је након демобилизације задржала само два. 
166 Исто. 
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По основу наређења за наоружавање разних ратних је-
диница, пјешадијско наоружање Бригаде било је прак-
тично преполовљено, тј. она је у магацину задржала још 
872 комада оружја, од чега 660 полуатоматских пуша-
ка (ПАП 7,62 mm), 64 аутомата (M–41 7,62 mm), 58 ау-
томатских пушака (АП 7,62 mm), 16 пушкомитраљеза 
(M–53 7,9 mm) итд.167

Завршавајући извјештај, пуковник Којић дао је не-
колико приједлога команди Првог крајишког корпуса:

1. Заузети став о будућности Студентске бригаде и, 
уколико буде донесена одлука да настави своје 
постојање, дати јој одговарајући третман;

2. Пронаћи могућност да командни кадар буде из 
Центра војних школа Војске Републике Српске и 
да га чине млађи људи, посебно командири чета 
и водова;

3. Планирати обуку по батаљонима, тако да сваки 
борац има тренаж два пута мјесечно, нерадним 
данима, тј. викендом, по планираној теми, а по-
себно размотрити могућност организованог поди-
зања физичке спремности на захтијевани ниво;

4. Дати Бригади допунски назив, нпр. „Летећи ви-
тезови” или „Соколови” и израдити посебне озна-
ке, што би „давало подстицај за стварање елитне 
бригаде”;

5. Задржати „систем кондицирања”, и поред свих 
разлога да у случају потребе студенти иду у своје 
матичне јединице, као и један од извора за попу-
ну, и

167 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај ко-
манде 1. студентске лаке пјешадијске бригаде команди Првог 
крајишког корпуса за прво тромјесечје 1995. 
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6. Без обзира на статус, Бригаду не остављати без 
команданта.168

Генерал Талић извијестио је у недјељу 19. марта 
1995. године Главни штаб Војске Републике Српске 
да формирање Студентске бригаде у саставу Првог 
крајишког корпуса није наишло на одобравање јавно-
сти, него на реаговање органа власти и свих политичких 
структура, затим професора и студената Универзитета 
у Бањој Луци, као и родитеља студената, посебно „кад 
су сазнали да је оваква јединица формирана само на 
овом простору и од студената са бањалучког универ-
зитета, а код осталих универзитета, према нашим са-
знањима ниједна формирана јединица није учествова-
ла у борби, а реално би било да је иста ушла у састав 1. 
студентске бригаде”. Генерал Талић извијестио је да је 
командни кадар Бригаде у току извршавања задатака 
имао великих проблема у руковођењу и командовању, 
одржавању дисциплине, супротстављању разним ин-
тервенцијама за ослобађање појединих „синова”, затим 
због недовољне обучености и слабе опремљености Бри-
гаде. Мотивисаност бораца, „како за само формирање 
јединице, тако и за извршење задатака, исто тако било 
је слабо”, уз притиске студената да се боре у својим рат-
ним јединицама, у којима се међусобно познају. Генерал 
Талић изнио је Главном штабу Војске Републике Српске 
неколико приједлога:

1. Да се Студентска бригада не формира као само-
стална бригада, већ да се у случају потребе ору-
жане борбе и учешћа студената у њој, позову у 
своје ратне јединице, у које су већ распоређени 
прије оснивања Студентске бригаде, тим прије 
што команде ових јединица рачунају на студенте 
и позивају их на „обуку и кондицирање”. На овај 

168 Исто. 
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начин били би избјегнути проблеми и примједбе, 
а посебно „концентрација великог броја интели-
генције на једном месту и уском простору, што би 
имало катастрофалне последице у случају већих 
губитака”.

2. Ако се Главни штаб Војске Републике Српске не 
слаже са овим приједлогом, онда би од свих сту-
дената из Републике Српске требало формирати 
једну бригаду. Команда Првог крајишког корпуса 
дала би команду такве бригаде, а сваки корпус 
би морао имати од три до пет старјешина, који би 
били ангажовани у таквој бригади на ратиштима 
широм Републике Српске, из разлога познавања 
терена.

3. Да се студенти завршних година не позивају, већ 
да наставе са студирањем и да се ангажују по за-
вршетку студија.

4. Да се студентима који имају 27 година а у завр-
шној су години студија омогући студирање, јер се 
код већине ради о људима који су од 1991. анга-
жовани у војним јединицама и, објективно, нису 
им створени услови за завршетак студија.169

На основу Одлуке Предсједништва Републике Срп-
ске о формирању, организацији и командовању Војском 
Републике Српске (број 01-58/92), од 15. јуна 1992, а у 
складу са датим овлашћењима, генерал-пуковник Рат-
ко Младић, командант Главног штаба Војске Републике 
Српске, наредио је у сриједу 17. маја 1995. расформи-
рање „1. студентске лаке пешадијске бригаде”. У на-
ређењу стоји да ће план динамике за расформирање 
Бригаде направити команда Првог крајишког корпуса, 
169 Архива Републичког центра за истраживање рата, ратних зло-
чина и тражење несталих лица, Извјештај стр. пов. бр. 108–1/95 
команданта Првог крајишког корпуса Главном штабу Војске Репу-
блике српске, од 19. марта 1995.  
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да ће расформирање Бригаде бити извршено до петка 
30. јуна 1995. и да ће наоружање и остала материјално-
техничка средства бити предати 14. позадинској бази, 
како би била на располагању Главном штабу Војске Ре-
публике Српске и како би била распоређивана за попу-
ну јединица ВРС, а по одлуци команданта Главног шта-
ба ВРС. Наређено је и распоређивање људства Бригаде 
по јединицама у којима су имали ратни распоред прије 
формирања Бригаде.170 Команда Првог крајишког кор-
пуса доставила је у понедјељак 5. јуна 1995. команди 
Студентске бригаде план њеног расформирања, који је 
требало спровести до недјеље 25. јуна 1995, а он је, поред 
осталог, обухватао: састављање приједлога о размјештају 
старјешина и војних обвезника Бригаде у друге једини-
це Првог крајишког корпуса, формирање евиденције 
страдалих бораца и дезертера, предају печата, списка 
војних лица, књиге формација и наређења, сагледавање 
дугујућих материјалних средстава (по врсти и количи-
ни), распоређивање материјалних средстава по једи-
ницама Првог крајишког корпуса, предају наоружања, 
муниције и осталих материјалних средстава одређеним 
јединицима Првог крајишког корпуса, покретање по-
ступка о материјалној одговорности против одговорних 
лица за евентуално изгубљена или отуђена материјална 
средства, враћање свих материјалних докумената Бри-
гаде надлежним органима на чување, давање плате вој-
ним обвезницима за јануар и фебруар 1995, покретање 
поступка отписа и расходовања материјалних средстава 
заплијењених, уништених, оштећених и несталих при-
ликом извођења борбених дејстава и достављање извје-
штаја о извршеном поступку расформирања Бригаде.171

170 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Наредба стр. 
пов. бр. 09/32/13–8 команданта Главног штаба Војске Републике 
Српске о расформирању 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, 
од 17. маја 1995. 
171 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Допис стр. пов. 
бр. 12/10–42/1 команде Првог крајишког корпуса команди 1. сту-
дентске лаке пјешадијске бригаде, од 5. јуна 1995. 
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Са завршетком свих планираних активности до 
25. јуна 1995, Студентска бригада Војске Републике 
Српске престала је да постоји. Међутим, ратна иску-
шења за студенте Универзитета у Бањој Луци тиме нису 
престала. Ратно стање у Републици Српској проглашено 
је у петак 28. јула 1995, а одлука о општој мобилизацији 
донесена је у суботу 5. августа исте године. Одлука се 
односила и на студенте који студирају на високошкол-
ским установама у Републици Српској и Савезној Репу-
блици Југославији.

Стеван Марић, заставник I класе, бивши помоћ-
ник начелника штаба за попуну и персоналне послове 
у команди Студентске бригаде, са Предрагом Савићем 
обишао је породице осморице погинулих бораца Брига-
де, од суботе 8. до петка 21. јула 1995, обавио разговоре 
са њима и уручио им пакете помоћи. Посјетили су поро-
дице Ненада Блесића у Вилусима код Градишке, Мила-
на Дринића у Влакници код Српца, Слободана Чавића 
у Оћунама код Мркоњић Града, Игора Лојића у Бањој 
Луци, Милана Кнежевића у Ракелићима код Приједора, 
Дарка Маринковића у Новом Граду, Душка Праштала 
у Трну код Лакташа и Ненада Хербеза у Бањој Луци, 
док је планирано да породицу Триве Гуњевића у Бр-
чком обиђу представници Тактичке групе 5. Марић је 
извијестио пуковника Којића у уторак 25. јула 1995. 
да се код свих породица осјећа захвалност Војсци Ре-
публике Српске, којој су припадали њихови погинули 
синови, због посјете њених представника и разговора. 
Истовремено, изразили су жељу да их посјети неко од 
непосредних командира или команданата њихових па-
лих синова, као и њихове колеге студенти и професори. 
Љиљана Маринковић, мајка погинулог борца Дарка Ма-
ринковића, рекла је да јој смета „кад нека мајка каже 
да је за њу све завршено погибијом њеног сина, не ни-
како, па таквим ставом ја бих изневјерила оно зашто 
је мој Дарко дао свој живот, за мене ће бити завршено 
када ти циљеви буду остварени”. Марић је извијестио 
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да је жеља свих родитеља које су обишли да се сачу-
ва достојанство разних удружења породица и да бри-
га о палим ратницима мора имати завјетни карактер. 
Породице су замјериле цивилним властима на „многим 
споростима и неравномерном оптерећењу свих слојева 
становништва”, а посебно одлуци да се „студенти Бања-
лучког универзитета групишу у једну јединицу” и „по-
шаљу на једно од најтежих ратишта”. Истакли су и да 
им смета „комотан живот муслимана и Хрвата у њихо-
вим градовима као и кокетирање појединих бораца са 
истим, као и чување кућа и имања оних који су отишли 
– иселили се из Републике Српске”. Пакети помоћи по-
родицама палих бораца садржавали су врећу од 50 ки-
лограма брашна, пет килограма шећера, три килограма 
детерџента, три литра уља, три литра жестоког алкохол-
ног пића, два килограма соли, два килограма млијека у 
праху, килограм кафе, пола килограма зачина, пет кон-
зерви рибе, паковање цигарета и др.172

Пуковник Борислав Којић упутио је у понедјељак 
16. септембра 1996. команди Првог корпуса ВРС прије-
длог да посмртно буде одликовано девет погинулих бо-
раца Студентске бригаде, и то:

– Орденом Милоша Обилића

1. Милан (Бошка) Кнежевић (1971–1994), из Раке-
лића код Приједора и

2. Дарко (Мирка) Маринковић (1972–1994), из Но-
вог Града.

– Медаљом заслуга за народ

1. Ненад (Боре) Блесић (1973–1994), из Вилуса код 
Градишке,

172 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Извјештај о 
обиласку породица погинулих бораца од 25. јула 1995. 
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2. Милан (Јове) Дринић (1966–1994), из Влакнице 
код Српца,

3. Игор (Миладина) Лојић (1973–1994), из Бање Луке,

4. Триво (Ратка) Гуњевић (1974–1994), из Брчког,

5. Душко (Бранка) Праштало (1968–1994), из Трна 
код Лакташа,

6. Ненад (Петра) Хербез (1971–1994), из Бање Луке, и 

7. Слободан (Војина) Чавић (1970–1994), из Оћуна 
код Мркоњић Града.173

Одликовања су им додијељена, а преузеле су их по-
родице палих ратника у суботу 22. марта 1997. у Дому 
Војске Републике Српске у Бањој Луци.

173 Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде, Допис пов. бр. 
27/1–730 команданта 1. студентске лаке пјешадијске бригаде ко-
манди Првог корпуса, од 16. септембра 1996. 
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Закључак

У краткој историји Студентске бригаде уочљива су 
три периода: 1. формирање Бригаде, мобилизација и 
обука (од 4. до 18. новембра 1994), 2. извођење бор-
бених дејстава, тј. боравак Бригаде на фронту (од 19. 
новембра 1994. до 13. јануара 1995) и 3. повратак Бри-
гаде са фронта, демобилизација и њено расформирање 
до коначног укидања (од 13. јануара до 25. јуна 1995).

Општа војно-политичка ситуација у којој се нашла 
Република Српска током јесени 1994, а која се испоља-
вала у великим непријатељским офанзивама, посебно 
у зони одговорности Другог крајишког корпуса, гдје је 
уведено и ратно стање, довела је до мобилизације сту-
дената, професора и асистената Универзитета у Бањој 
Луци, оснивања 1. студентске лаке пјешадијске бригаде 
Првог крајишког корпуса Војске Републике Српске и ње-
ног упућивања на фронт. Студентска бригада основана 
је 4. новембра 1994. по наређењу генерал-потпуковни-
ка Момира Талића, команданта Првог крајишког кор-
пуса, а на основу претходне одлуке о мобилизацији др 
Радована Караџића, предсједника Републике Српске, и 
усменог наређења генерал-пуковника Ратка Младића, 
команданта Главног штаба Војске Републике Српске. 
Генерал Младић издао је 5. новембра 1994. наређење 
да сви студенти са факултета и виших школа буду по-
звани и упућени у Војску Републике Српске, у циљу 
формирања јединица од студената војних обвезника, 
па су се, осим студената Универзитета у Бањој Луци, 
на бранику отаџбине нашли и студенти Универзитета 
у Сарајеву Републике Српске, премда од њих није била 
формирана посебна бригада, него су били распоређени 
у неколико корпуса и јединица, у чијем саставу су мо-
гли чинити највише једну чету.

Услови формирања Студентске бригаде, као потпуно 
нове војне јединице, били су тешки, а велику улогу у ње-
ном попуњавању наоружањем и материјално-техничким 
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средствима имали су органи Првог крајишког корпуса. 
Језгро Студентске бригаде чинио је 21 професионални 
и резервни официр и подофицир, сакупљени из разних 
јединица, а већина војних обвезника одазвала се на по-
зив у првих неколико дана, тако да је њихов долазак 
на Раковачке баре и у Касарну „Козара” у Бањој Луци 
омогућио да Бригада буде постројена већ 6. новембра 
1994, премда су студенти постепено пристизали све до 
средине мјесеца. Студентска бригада премјештена је 
у Наставно-допунски центар на Мањачи 8. новембра 
1994, гдје је спроведена деветодневна обука.

Иако је Студентска бригада формирана за вео-
ма кратко вријеме, њена попуњеност у односу на дату 
формацију средином новембра 1994. била је чак 121%, 
што говори о изузетном одзиву војних обвезника. 
Међутим, наоружање је одступало од сљедујућег пјеша-
дијског наоружања, јер је већина припадника Бригаде 
била наоружана полуаутоматским пушкама. Осим тога, 
већи дио задуженог наоружања био је некомплетан, а 
дио чак и неисправан, док је проблем недостатка муни-
ције био стално присутан, како током обуке на Мањачи, 
тако и током учешћа Бригаде у борбеним дејствима на 
фронту. Студентска бригада имала је 2.104 припадни-
ка, премда је само 17% војних обвезника мобилисаних 
у Бригаду припадало роду пјешадије, а већина њених 
припадника није имала готово никаквог ратног иску-
ства, док неки од њих нису били оспособљени чак ни 
за употребу додијељеног оружја. И поред тога, студенти 
су исказивали спремност да иду на фронт гдје год је то 
потребно, премда су чули гласине да је Бригада основа-
на ради потребе одбране Бање Луке, тј. чувања објеката 
у граду, или да ће бити упућена на границу Републике 
Српске на Сави. Лоши резултати деветодневне обуке, 
незадовољавајуће стање борбене готовости и неједин-
ственост нижих јединица као војних колектива, на-
докнађивао је добар морал припадника Бригаде.



СТУДЕНТСКА БРИГАДА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1994–1995)

129

Студентска бригада имала је свега око 40 офици-
ра, професионалних и резервних. Руковођење и коман-
довање у Студентској бригади од самог почетка било 
је оптерећено озбиљним проблемима, јер професори, 
асистенти и студенти који су постављени на командна 
мјеста у јединицама Бригаде, први пут су се нашли на 
тако одговорним дужностима, па су имали ограничен 
утицај на војнике и уливали им неповјерење, због чега 
су старјешине из команде Бригаде били ангажовани у 
нижим јединицама као испомоћ у командовању, како 
током обуке на Мањачи, тако и током учешћа у борбе-
ним дејствима на фронту. Међу 36 мобилисаних про-
фесора и асистената, било је 15 резервних официра. 
Студенти су изражавали задовољство што су у Бригаду 
мобилисани и њихови професори, без обзира на скром-
но војно знање и искуство. Стално присуство родитеља, 
родбине и пријатеља мобилисаних студената, како то-
ком обуке, тако и током борбених дејстава, ради доста-
вљања пакета са храном и другим потрепштинама, јед-
на је од карактеристика постојања Студентске бригаде.

Премда је Студентска бригада основана ради зау-
стављања непријатељске офанзиве и стабилизације 
линије одбране на купрешком ратишту, она је 19. но-
вембра 1994. упућена на бихаћко ратиште, како би 
учествовала у текућој противофанзиви Војске Републи-
ке Српске против тзв. „Армије Републике Босне и Хер-
цеговине”. Одмах по доласку у зону борбених дејстава, 
Бригада је имала ватрено „крштење”. Први период бор-
беног ангажмана Студентске бригаде на бихаћком ра-
тишту обиљежила су офанзивна дејства током којих је 
Бригада успјела да помјери линију фронта напријед и 
да дође на улаз у Бихаћ, да би током читавог децем-
бра 1994. организовала одбрану, везала непријатеља за 
себе и тако стварала услове другим српским јединица-
ма да продуже започети противнапад. Као и почетне 
офанзивне задатке, тако је и дефанзивне задатке Сту-
дентска бригада успјешно извршавала током читавог 
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децембра 1994, али је усљед притиска западних сила и 
хрватске офанзиве на Гламоч и Грахово, на бихаћком 
ратишту дошло до споразума о прекиду ватре 23. де-
цембра 1994. и одустајања од ослобађања Бихаћа. Стога 
је Војска Републике Српске прешла у дефанзиву на би-
хаћко-крупском ратишту, како би дио снага пребацила 
на граховско-гламочко ратиште. Студентска бригада 
добила је 24. децембра 1994. наређење да буде упућена 
према Гламочу, али до тога није дошло, усљед одлуке 
о демобилизацији студената, професора и асистената, 
коју је дан раније донио Радован Караџић, предсједник 
Републике Српске, а коју је Главни штаб Војске Репу-
блике Српске потврдио 30. децембра 1994. 

Током борбених дејстава на бихаћком ратишту, 
посебан квалитет Студентске бригаде било је енергич-
но запосједање положаја и помјерање линије фронта, 
премда већина њених бораца није раније била у рату, 
није имала одговарајуће наоружање и располагала је са 
мало муниције. Ово тим више добија на значају ако се 
узме у обзир да Бригада као јединица није учествова-
ла у борби и није имала колективно борбено искуство, 
које је стицала тек по доласку на ратиште, премда су 
поједини њени припадници имали неко ратно искуство 
из других јединица. Осим тога, ратовала је против неу-
поредиво искуснијег непријатеља, који се двије и по го-
дине калио у окршајима против Војске Републике Срп-
ске и који је познавао терен на којем се борио против 
Студентске бригаде. За успјешно извршење задатака у 
одбрани Републике Српске, Бригада је платила високу 
цијену: деветорица погинулих студената, двојица за-
робљених (који су касније размијењени) и 53 рањена 
(од којих је једанаест извршило саморањавање). Нас-
тавно-научно особље није имало губитке. 

Ипак, с обзиром на састав, обученост и наоружа-
ност, Бригада није била спремна за озбиљније задатке, 
осим за пасивну одбрану. Разлози за то били су скром-
на обученост и неискуство старјешинског кадра, тј. ко-
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мандира одјељења, водова и чета. Изузетак су чинили 
професионални официри и подофицири, као и питом-
ци Центра војних школа Војске Републике Српске, који 
су својим ангажманом унијели одговарајућу свјежину, 
тим прије што се радило о истој животној доби. Ни ко-
манде батаљона нису биле способне за самостално изво-
ђење борбених дејстава, осим пасивне одбране, прем-
да су у почетку борбеног ангажмана остварени добри 
офанзивни резултати. Осим лоше обучености и опре-
мљености, ни физичка спремност Бригаде није била 
на задовољавајућем нивоу. Људски губици, недостатак 
оружја и муниције, одговарајуће одјеће и обуће, снијег 
и хладноћа, болест и промрзлост, лоше позадинско обе-
збјеђење и тешки услови за спровођење хигијене, а по-
себно неодазивање свих студената у Бригаду, доводи-
ло је постепено до незадовољства и самоудаљавања из 
Бригаде. Постепени пад мотивисаности за борбу и све 
израженији захтјеви за одсуством доводили су до ра-
схода у јединицама Бригаде, што је угрожавало стање 
њене борбене готовости. Петина припадника Бригаде 
није била заинтересована за борбу, а исто толико их је 
користило стимулативна средства (алкохолна пића и 
марихуану).

Главнина Студентске бригаде враћена је са би-
хаћког ратишта 12. и 13. јануара 1995, с тим да је један 
батаљон седам дана провео и на крупском ратишту. 
Демобилизација је извршена углавном до краја јануара 
исте године, с тим да су демобилисани само они студен-
ти који су стекли услове за наставак студија. По окон-
чању ангажовања на фронту, 20–30% студената војних 
обвезника напустило је Универзитет у Бањој Луци и 
студије наставило на универзитетима у Савезној Репу-
блици Југославији. Генерал-пуковник Ратко Младић, 
командант Главног штаба Војске Републике Српске, 
наредио је 17. маја 1995. расформирање Студентске 
бригаде, што је постепено остварено до 25. јуна исте 
године, чиме је Бригада и формално престала да посто-
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ји. Студенти у Републици Српској поново су мобилиса-
ни почетком августа 1995, али тада су упућени у своје 
матичне јединице.

Свака држава настоји да обезбиједи своју будућ-
ност тако што ће сачувати интелигенцију, која је углав-
ном окупљена на универзитетима, било да је ријеч о про-
фесорима и асистентима, било да је ријеч о студентима, 
као будућим носиоцима друштвеног, привредног, кул-
турног и политичког живота. Њихово позивање у војс-
ку и упућивање на фронт дешава се у случају крајње 
нужде – угрожености опстанка државе и слободе на-
рода. Република Српска била је на таквом искушењу 
током борбе српског народа за опстанак на својим вије-
ковним огњиштима, па су студенти њених универзите-
та више пута мобилисани током Југословенског рата 
(1991–1995). Ипак, оснивање посебне Бригаде, саста-
вљене од студената, професора и асистената Универ-
зитета у Бањој Луци, представља јединствен догађај у 
историји Републике Српске, који су наложиле сурове 
ратне околности. У борби на живот и смрт, од чијег је 
исхода зависила будућност не само интелигенције већ и 
цјелокупног народа, Бригада је извршила свој историј-
ски задатак. Стога не би било претјерано рећи да Сту-
дентска бригада Војске Републике Српске представља 
једну од најтрагичнијих, али и најчаснијих страница у 
историји Универзитета у Бањој Луци. 
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Топографска карта подручја на којем је 
ратовала Студентска бригада
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Фотографије погинулих бораца  
Студентске бригаде174

Душко Праштало
Машински  
факултет

Милан Дринић
Пољопривредни 

факултет

Дарко Маринковић
Правни  

факултет

Милан Кнежевић
Технолошки 

факултет

Ненад Блесић
Филозофски 

факултет

Ненад Хербез
Машински  
факултет

Слободан Чавић
Машински  
факултет

Игор Лојић
Економски  
факултет

Триво Гуњевић
Пољопривредни 

факултет

174 Горан Бараћ, Епопеја једне младости, II–III. 
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Горан Латинович

Студенческая бригада Войска  
Республики Сербской (1994–1995)

В краткой истории Студенческой бригады мож-
но определить три этапа: 1. создание и практическое 
формирование Бригады, мобилизация и обучение (с 
4 по 18 ноября 1994), 2. ведение боевых действий, т. 
е. пребывание Бригады на фронте (с 19 ноября 1994 
по 13 января 1995) и 3. возвращение Бригады с фрон-
та, демобилизация и расформирование Бригады до ее 
окончательного упразднения (с 13 января по 25 июня 
1995).

Общая военно-политическая обстановка, в кото-
рую попала Республика Сербская в течение осени 1994, 
проявившаяся в многочисленных вражеских наступле-
ниях, особенно в зоне ответственности Второго краин-
ского корпуса, в котором даже было объявлено состоя-
ние воины, привела к мобилизации студентов, профес-
соров и ассистентов Университета в Баня-Луке, а так-
же к основанию Первой студенческой легкой пехотной 
бригады Первого краинского корпуса Войска Республи-
ки Сербской и ее направлению на фронт. Студенческая 
бригада была основана 4 ноября 1994 по приказу ге-
нерал-подполковника Момира Талича, командующего 
Первым краинским корпусом, на основании предыду-
щего решения о мобилизации др Радована Караджича, 
президента Республики Сербской, и устного приказа 
генерал-полковника Ратко Младича, командующего 
Главным штабом Войска Республики Сербской. Генерал 
Младич 5 ноября 1994 отдал приказ о приглашении и 
направлении в Войско Республики Сербской студентов 
всех факультетов и вузов, в целях формирования сту-
денческих бригад. Поэтому, помимо студентов Универ-
ситета в Баня-Луке, защитниками отечества стали сту-
денты Университета в Сараево (Республика Сербская), 
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хотя из этих студентов не была сформирована отдель-
ная бригада – их направляли в несколько корпусов и 
единиц, в рамках которых они могли составлять макси-
мально одну роту. 

Условия формирования Студенческой бригады 
как новой бригады были сложными, а большую роль в 
обеспечении вооружением и материально-техническим 
оборудованием сыграли органы Первого краинского 
корпуса. Ядро Студенческой бригады составляли 21 че-
ловек (профессиональные офицеры, офицеры запаса 
и подофицеры), собранные из разных единиц, а боль-
шинство военнообязанных откликнулись на призыв в 
течение нескольких дней. Их приезд в Раковачке-баре 
и в казарму «Козара» в Баня-Луке дал возможность по-
строить бригаду уже 6 ноября 1994, несмотря на то, что 
студенты постепенно приезжали до середины месяца. 
Студенческая бригада 8 ноября 1994 была перемещена 
в Учебно-дополнительный центр на Маняче, в котором 
прошла девятидневная подготовка. 

Несмотря на то, что Студенческая бригада была 
сформирована в короткий срок, ее наполненность по 
отношению к данному формированию в середине но-
ября 1994 составляла даже 121%, что свидетельствует 
об огромном отклике военнообязанных. Однако, воору-
жение не совпадало с обыкновенным пехотным воору-
жением потому, что большинство членов бригады были 
вооружены полуавтоматическими винтовками. Кроме 
того, большинство полученного вооружения было не-
полным, даже частично неисправным, пока постоянная 
проблема нехватки метаемого снаряжения существова-
ла как в течение подготовки на Маняче, так и во время 
боевых действий на фронте. У Студенческой бригады 
были 2 104 члена, хотя лишь 17% процентов военнообя-
занных мобилизованных в бригаду были пехотинцы. У 
большинства членов не было никакого военного опыта, 
и некоторые из них даже не умели обращаться с полу-
ченным оружием. Несмотря на это, студенты выражали 
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готовность пойти на фронт в любой ситуации, хотя шли 
слухи о том, что Бригада была основана для обороны 
Баня-Луки, т.е. для охраны объектов в городе, или о том, 
что бригада будет направлена на границу Республики 
Сербской на реке Саве. Плохие результаты девятиднев-
ной подготовки, неудовлетворяющее состояние боевой 
готовности и раздробленность нижних единиц как во-
енных коллективов возмещались высоким моральным 
духом членов Бригады. 

В Студенческой бригаде было всего около 40 офи-
церов, профессиональных и офицеров запаса. У руко-
водства Студенческой бригады с самого начала были се-
рьезные проблемы потому, что профессора, ассистенты 
и студенты, назначенные на руководящие должности, 
впервые в жизни столкнулись с такими ответственны-
ми должностями и поэтому оказывали небольшое вли-
яние на солдат и не внушали доверия. Следовательно, 
руководящие Бригадой были назначены помощниками 
командующих в нижних единицах как в течение под-
готовки на Маняче, так и во время военных действий 
на фронте. Между 36 мобилизованными профессорами 
и ассистентами было 15 офицеров запаса. Постоянное 
присутствие родителей, родственников и друзей моби-
лизованных студентов во время подготовки и военных 
действий в целях поставки еды и других запасов явля-
ется одной из характеристик существования Студенче-
ской бригады. 

Хотя Студенческая бригада была основана с целью 
остановить наступление противника и стабилизирова-
ть линии обороны на Купрешком поле битвы, 19 ноября 
1994 она была направлена на Бихачское поле битвы, 
чтобы участвовать в текущем контрнаступлении Вой-
ска Республики Сербской против т.н. Армии Боснии и 
Герцеговины. Сразу после приезда в зону боевых дейст-
вий случилось боевое крещение. Первый этап боевых 
столкновений Студенческой бригады на Бихачском 
поле битвы ознаменовался наступлениями, в течение 
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которых Бригада успела переместить фронтовую ли-
нию вперед и дойти до входа в город, а потом на протя-
жении декабря 1994 она организовывала оборону, дер-
жа противника перед собой для того, чтобы дать воз-
можность остальным сербским единицам продолжить 
противонападение. Дефензивные задачи Студенческая 
бригада совершала с таким же успехом, как и офензив-
ные на протяжении целого месяца декабря 1994, но, 
вследствие давления со стороны западных сил и хорват-
ского наступления на Гламоч и Грахово, на Бихачском 
поле битвы 23 декабря 1994 заключено соглашение о 
прекращении огня и отказу от освобождении Бихача. 
Поэтому Войско Республики Сербской начало оборону 
Бихачско-крупского пола битвы для того, чтобы пере-
местить часть своих сил на Граховско-гламочское поле 
битвы. Студенческая бригада 24 декабря 1994 получи-
ла приказ о направлении к Гламочу, но этот приказ не 
был исполнен впоследствии решения о демобилизации 
студентов, профессоров и ассистентов, предыдущего 
дня принятого Радованом Караджичем, президентом 
Республики Сербской и утвержденного Главным шта-
бом Войска Республики Сербской 30 декабря 1994.

Во время ведения боевых действий на Бихачском 
поле битвы особым качеством Студенческой бригады 
являлось энергичное занимание боевых позиций и пе-
ремещение линии фронта, хотя большинство солдатов 
до того никогда не были на войне, у них не было соот-
ветствующего вооружения и им постоянно не хватало 
метаемого снаряжения. Данное явление представля-
ется еще более значимым, учитывая факт о том, что 
Бригада как единица не участвовала в сражениях и у 
нее не было боевого опыта (ни коллективного ни отдель-
ного), который она получала только по приезду на поле 
битвы. Кроме того, они сражались с несравнимо более 
опытным противником, который уже два с полови-
ной года закалялся в сражениях с Войском Республики 
Сербской, хорошо знающим пространство, на котором 



СТУДЕНТСКА БРИГАДА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1994–1995)

139

он сражался со Студенческой бригадой. Для успешно-
го выполнения задачи обороны Республики Сербской, 
Бригада заплатила высокую цену: девять студентов по-
гибли, двое попали в плен (впоследствии их обменяли) 
и 53 были ранены (11 из которых были саморанены). 
Между преподавательским персоналом потерь не было.

Однако, учитывая состав, обучение и вооружение, 
Бригада не была готова к более серьезным задачам, 
за исключением пассивной обороны. Причины того 
были слабая подготовленность и безопытность руково-
дящих кадров, т. е. Командира отделений, отрядов и 
рот. Исключение составляли профессиональные офи-
церы и подофицеры, а также курсанты Центра воен-
ных школ Войска Республики Сербской, которые сво-
ей ангажированностью внесли необходимую свежую 
струю в Бригаду, тем более потому, что они сами были 
молодыми. Команды батальонов тоже не были готовы 
к самостоятельному ведению боевых действий, за ис-
ключением пассивной обороны, хотя в начале вступле-
ния на должность они достигли хороших результатов в 
наступлениях. Помимо плохой подготовки, физическая 
готовность тоже не была на соответствующем уровне. 
Потери, нехватка оружия и метаемого снаряжения, со-
ответствующей одежды и обуви, снег и холод, болезни 
и обморожения, плохие заградительные отряды и слож-
ные гигиенические условия, а особенно отказ от моби-
лизации некоторых студентов, приводили к постепен-
ному недовольству и покиданию Бригады. Постепенное 
понижение мотивации к борьбе и частота запросов об 
отсутствии приводили к утратам в единицах Бригады 
и подвергали опасности состояние боевой готовности. 
Пятая часть членов Бригады не была заинтересована в 
борьбе, а одинаковое число пользовалось стимулятора-
ми (алкоголем и марихуаной).

Главная часть Студенческой бригады вернула-
сь с Бихачског пола битвы 12 и 13 января 1995, при-
чем один батальон провел семь дней на Крупском поле 
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битвы. Демобилизация главным образом произошла 
до конца января того же года, причем были демоби-
лизованы только те студенты, у которых были условия 
для продолжения учебы. После возвращения с фронта, 
20–30% военнообязанных студентов покинули Универ-
ситет у Баня-Луке и продолжили учебу в университетах 
в Союзной Республике Югославии. Генерал-полковник 
Ратко Младич, командующий Главным штабом Войска 
Республики Сербской 17 мая 1995 приказал расформи-
ровать Студенческую бригаду, и приказ был выполнен 
по 25 июня того же года, когда Бригада формально пе-
рестала существовать. Студенты в Республике Серб-
ской были снова мобилизованы в начале августа 1995, 
но на этот раз они были направлены в свои домашние 
единицы. 

Каждое государство пытается обеспечить свое бу-
дущее, сохраняя интеллигенцию, главным образом со-
бранную в университетах, в качестве профессоров, 
ассистентов или студентов как будущих носителей об-
щественной, экономической, культурной и политиче-
ской жизни. Призыв в армию и направление на фронт 
этих людей происходит только в случаях крайней необ-
ходимости – когда в опасности находятся государство и 
свобода народа. Именно в такое искушение попала Рес-
публика Сербская в течение борьбы сербского народа 
за выживание на своих многовековых очагах, поэтому 
студенты сербских были мобилизованы несколько раз в 
течение Югославской войны (1991–1995). Однако, ос-
нование отдельной Бригады студентов, профессоров и 
ассистентов Университета в Баня-Луке является уника-
льным событием в истории Республики Сербской, ини-
циированным суровыми военными обстоятельствами. 
В борьбе на жизнь и на смерть, от результатов которой 
зависело будущее не только интеллигенции, но и всего 
народа, Бригада выполнила свою историческую задачу. 
Поэтому, не будет преувеличением сказать, что Студен-
ческая бригада Войска Республики Сербской является 
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одной из самых трагических, но и самых доблестных 
страниц в истории Университета в Баня-Луке. 
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Goran Latinović

Student Brigade of the Army of the  
Republic of Srpska (1994–1995)

Three periods are noticeable in the short history 
of the Student Brigade: 1. the formation of the Brigade, 
mobilization and training (from 4 to 18 November 1994); 
2. the conduct of combat operations, i.e. the Brigade’s 
time at the front (from 19 November 1994 to 13 January 
1995) and 3. the return of the Brigade from the front, 
demobilization and its disbandment until its final abolition 
(from 13 January to 25 June 1995).

The general military-political situation that the 
Republic of Srpska encountered during the autumn of 
1994, which manifested itself in large enemy offensives, 
especially in the area of   responsibility of the Second 
Krajina Corps, where a state of war was introduced, led 
to the mobilization of students, professors and assistants 
of the University of Banja Luka, the founding of the 1st 
Student Light Infantry Brigade of the First Krajina Corps 
of the Army of the Republic of Srpska and its deployment 
to the front. The Student Brigade was established on 4 
November 1994 by order of Lieutenant General Momir 
Talić, the Commander of the First Krajina Corps, based on 
a previous decision on mobilization issued by Dr. Radovan 
Karadžić, the President of the Republic of Srpska, and an 
oral order from Colonel General Ratko Mladić, the General 
Staff Commander of the Republic of Srpska’s Army. On 5 
November 1994, General Mladić issued an order that all 
students from faculties and colleges be called up and sent 
to the Army of the Republic of Srpska, in order to form units 
made of students – conscripts, so in addition to students 
from the University of Banja Luka, those defending the 
homeland were also students of the University of Sarajevo 
of the Republic of Srpska, although they formed no special 
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brigade, but they were deployed in several corps and units, 
which could consist of a maximum of one company.

The conditions for the formation of the Student 
Brigade, as a completely new military unit, were difficult, 
and the organs of the First Krajina Corps played a major 
role in filling it with weapons and material and technical 
means. The core of the Student Brigade consisted of 21 
professional and reserve officers and non-commissioned 
officers, gathered from various units, and most conscripts 
responded to the call in the first few days, so that their 
arrival at Rakovačke bare and the Kozara barracks in 
Banja Luka enabled the Brigade to be lined up as early as 
6 November 1994, although the students were gradually 
arriving until the middle of the month. The Student Brigade 
was transferred to the Teaching and Supplementary 
Center on Manjača on 8 November 1994, where a nine-day 
training was conducted.

Although the Student Brigade was formed in a very 
short time, its occupancy rate in relation to the given 
formation in mid-November 1994 was as high as 121%, 
which speaks of an exceptional response of conscripts. 
However, the armament deviated from the pertaining 
infantry armament, as most members of the Brigade were 
armed with semi-automatic rifles. In addition, most of the 
assigned weapons were incomplete, and some were even 
defective, while the problem of lack of ammunition was 
constantly present, both during the training on Manjača 
and during the Brigade’s participation in combat operations 
at the front. The Student Brigade had 2,104 members, 
although only 17% of conscripts mobilized in the Brigade 
belonged to the infantry, and most of its members had 
almost no war experience, while some of them were not 
even trained to use the assigned weapons. Despite that, 
the students expressed their readiness to go to the front 
wherever it was needed, although they heard rumors that 
the Brigade was established for the purpose of defending 
Banja Luka, that is, securing the facilities in the city, or 
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that they would be sent to the border of the Republic of 
Srpska on the Sava River. The poor results of the nine-
day training, the unsatisfactory state of combat readiness 
and the non-unity of the lower units as military collectives 
were compensated by the good morale of the members of 
the Brigade.

The Student Brigade had only about 40 officers, both 
professional and reserve. Leadership and command in the 
Student Brigade were burdened with serious problems from 
the very beginning. This is due to the fact that professors, 
assistants and students who were appointed to command 
positions in the units of the Brigade, found themselves in 
such responsible positions for the first time, so they had 
little influence on soldiers and infused distrust in them, 
which is why the officers from the Brigade Command were 
engaged in the lower units as an aid in the command, both 
during the training on Manjača and during the participation 
in combat operations at the front. Among the 36 mobilized 
professors and assistants, there were 15 reserve officers. 
Students were satisfied by the fact that their professora, 
despite limited military knowledge and experience, were 
also mobilized in the Brigade. The constant presence of 
parents, relatives and friends of mobilized students, both 
during training and during combat operations, in delivering 
packages with food and other necessities, is one of the 
characteristics of the existence of the Student Brigade.

Although the Student Brigade was established to stop 
the enemy offensive and stabilize the line of defense on 
the Kupres battlefield, it was sent to the Bihać battlefield 
on 19 November 1994, to participate in the ongoing 
counter-offensive of the Army of the Republic of Srpska 
against the so-called “Army of the Republic of Bosnia and 
Herzegovina”. Immediately upon arrival in the combat 
zone, the Brigade had a baptism of fire. The first period 
of combat engagement of the Student Brigade on the 
Bihać battlefield was marked by offensive actions during 
which the Brigade managed to move the front line forward 
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and come to the entrance to Bihać, as well as to organize 
defense throughout December 1994, tie the enemy to itself, 
thus creating conditions for other Serb units to continue 
the counterattack. Just like the initial offensive tasks, the 
Student Brigade successfully carried out the defensive 
tasks throughout December 1994, but due to the pressure 
of Western powers and the Croatian offensive on Glamoč 
and Grahovo, an agreement was reached on the Bihać 
battlefield on a ceasefire on 23 December 1994 and the 
liberation of Bihać was abandoned. Therefore, the Army of 
the Republic of Srpska went on the defensive on the Bihać-
Krupa battlefield, in order to transfer part of the forces to 
the Grahovo-Glamoč battlefield. On 24 December 1994, 
the Student Brigade was ordered to be sent to Glamoč, but 
this did not happen, due to the decision on demobilization 
of students, professors and assistants, made the day 
before by Radovan Karadžić, the President of the Republic 
of Srpska, and confirmed by the Army General Staff of the 
Republic of Srpska on 30 December 1994. 

During combats on the Bihać battlefield, the Student 
Brigade showed a particular quality by vigorously 
conquering positions and moving the front line, although 
most of its fighters had not been in the war before, did 
not have adequate weapons and had little ammunition. 
This became even more important, if we take into account 
that the Brigade as a unit had not participated in battles 
and had not had combat experience, which it gained 
only after arriving on the battlefield, both collectively and 
individually. In addition, it fought against an incomparably 
more experienced enemy, who for two and a half years 
hardened in clashes against the Army of the Republic of 
Srpska and who knew the terrain on which it fought against 
the Student Brigade. For the successful execution of tasks 
in the defense of the Republic of Srpska, the Brigade paid 
a high price: nine students killed, two captured (who 
were later exchanged) and 53 wounded (of which eleven 
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committed self-wounding). The teaching and research staff 
had no losses.  

However, given the composition, training and 
armament, the Brigade was not ready for more serious 
tasks, but only for a passive defense. The reasons for that 
were the modest training and inexperience of the senior 
staff, i.e. division, platoon and company commanders. 
The exceptions were professional officers and non-
commissioned officers, as well as cadets of the Center of 
Military Schools of the Army of the Republic of Srpska, 
who brought the relevant freshness with their engagement, 
especially since they were of the same age. The battalion 
commands were also not capable of conducting combat 
operations on their own, except for passive defense, 
although good offensive results were achieved at the 
beginning of the combat engagement. Apart from poor 
training and equipment, the physical readiness of the 
Brigade was not at a satisfactory level. Human losses, 
lack of weapons and ammunition, appropriate clothing 
and footwear, snow and cold, illness and frostbite, poor 
background security and difficult conditions for hygiene, 
and especially the fact that not all students took part in the 
Brigade, gradually led to dissatisfaction and self-removal 
from the Brigade. The gradual decline in the motivation 
to fight and the increasingly pronounced demands for 
absence, led to expenditures in the units of the Brigade, 
which endangered the state of its combat readiness. One-
fifth of the members of the Brigade were not interested in 
the fight, and the same number used stimulants (alcoholic 
beverages and marijuana). 

The majority of the Student Brigade was returned from 
the Bihać battlefield on 12 and 13 January 1995, with one 
battalion spending seven days on the Krupa battlefield. 
The demobilization was carried out mainly by the end 
of January of the same year, with only those students 
who acquired the conditions for continuing their studies 
being demobilized. After completing their engagement 
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at the front, 20–30% of students – conscripts, left the 
University of Banja Luka and continued their studies at 
universities in the Federal Republic of Yugoslavia. On 17 
May 1995, Colonel General Ratko Mladić, the Commander 
of the General Staff of the Army of the Republic of Srpska, 
ordered the disbandment of the Student Brigade, which 
was gradually accomplished by 25 June of the same year, 
thus formally ceasing the Brigade to exist. Students in the 
Republic of Srpska were mobilized again in early August 
1995, but were then sent to their home units.

Every country strives to secure its future by preserving 
the intelligence, which is mostly gathered at universities, 
whether they are professors and assistants, or students, 
as future bearers of social, economic, cultural and political 
life. Their conscription into the army and deployment to 
the front happens in case of extreme necessity – when 
the survival of the state and the freedom of the people are 
endangered. The Republic of Srpska was under such a 
temptation during the struggle of the Serbian people for 
survival in their centuries-old hearths, so the students of 
its universities were mobilized several times during the 
Yugoslav war (1991–1995). However, the establishment of 
a special Brigade, composed of students, professors and 
assistants at the University of Banja Luka, is a unique 
event in the history of the Republic of Srpska, which was 
imposed by the harsh circumstances of the war. In the 
fight for life and death, on the outcome of which the future 
depended, not only of the intelligentsia, but also of the 
entire nation, the Brigade performed its historical task. 
Therefore, it would not be an exaggeration to say that the 
Student Brigade of the Army of the Republic of Srpska is 
one of the most tragic, but also the most honorable pages 
in the history of the University of Banja Luka. 



Горан Латиновић

148

Извори и литература

Извори

а) Архивска грађа

– Архива 1. студентске лаке пјешадијске бригаде.

– Архива Републичког центра за истраживање рата, 
ратних злочина и тражење несталих лица.

б) Штампа

– Бараћ Горан, Епопеја једне младости, Бањалуч-
ки универзитетски магазин (специјални додатак), 
бр. 3, Бањалука: Савез студената Универзитета у 
Бањалуци, јул – август 1996.

– Глас српски. Дневне новине Републике Српске, 
Бања Лука.

– Козарски вјесник, Приједор.

в) Мемоари

– Drakulić Goran, Sjećanja na Studentsku brigadu, 
Banjaluka: Art print, 2014.

– Кољевић Никола, Стварање Републике Српске: 
дневник 1993–1995, I–II, (приредила Милица 
Кољевић), Београд: Службени гласник, и Бања 
Лука: Службени гласник Републике Српске, 2008.

Литература

– Боројевић Данко и Ивић Драги, Војска Републи-
ке Српске 12. мај 1992 – 31. децембар 2005, Бео-



СТУДЕНТСКА БРИГАДА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1994–1995)

149

град: Српски ратни ветерани општине Чукарица, 
2014.

– Guskova Jelena, Istorija jugoslovenske krize (1990–
2000), I–II, Beograd: IGAM, 2000.

– Димитријевић Б. Бојан, Генерал Младић и Војска 
Републике Српске, Београд: Catena mundi и Ин-
ститут за савремену историју, 2019. 

– Екмечић Милорад, Додатни осврт на улогу рели-
гије и спољног притиска као фактора избијања 
грађанског рата 1992, Дијалог прошлости и са-
дашњости: зборник радова, Београд: Службени 
лист СРЈ, 2002, 465–480.

– Екмечић Милорад, Религиозни тип национали-
зма у Босни и Херцеговини као извор грађанског 
рата 1992, Срби на историјском раскршћу, Бео-
град: Српска књижевна задруга, 1999, 395–429.

– Екмечић Милорад, Спољни узроци грађанског 
рата у Босни и Херцеговини 1992, Почетак рата у 
Босни и Херцеговини: узроци и последице. Збор-
ник излагања са научног скупа одржаног 16. и 
17. новембра 2000. у Удружењу Срба из БиХ у Ср-
бији, Београд: Удружење Срба из БиХ у Србији, 
2001, 17–66.

– Кукобат Душан и Димитријевић Бојан, 2. Крајиш-
ки корпус Војске Републике Српске, Бања Лука: 
Републички центар за истраживање рата, ратних 
злочина и тражење несталих лица, 2019. 

– Латиновић Горан, Историјски коријени државно-
сти Републике Српске, Устав и изазови уставног 
развоја у сложеним државама: зборник радова 
са научног скупа, Бања Лука: Правни факултет, 
2018, 169–187. 

– Наставно-научна дјелатност Универзитета 
у Бањој Луци у ратним условима (1991–1995), 



Горан Латиновић

150

(приредили Драго Бранковић, Момир Ђелић и 
Владимир Николић), Бања Лука: Универзитет у 
Бањој Луци, 1995. 

– Прерадовић Љубиша, Малиновић Мирослав и 
Ожеговић Никола, Универзитет у Бањој Луци 
(1975–2020), Бања Лука: Универзитет у Бањој 
Луци, 2020. 

– Република Српска у Одбрамбено-отаџбинском 
рату: историјски преглед (група аутора), Бања 
Лука: Републички центар за истраживање рата, 
ратних злочина и тражење несталих лица, 2018.



СТУДЕНТСКА БРИГАДА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1994–1995)

151

Изводи из рецензија

„Аутор је уложио велики напор и време да напи-
ше ову књигу истине о животу и рату једне младе гене-
рације студената Универзитета у Бањој Луци, када су 
књиге морали оставити и са својим професорима узети 
пушке и бранити отаџбину. (...) Увођењем ратног стања, 
‘закаснилог’, уведен је највећи степен борбене готово-
сти на целој територији Републике Српске, а ова одлука 
непосредно је утицала на формирање Студентске бри-
гаде. Ратно стање значило је ангажовање целокупних 
људских и материјалних ресурса у циљу одбране земље. 
(...) За кратко време постојања и извођења борбених 
дејстава, Бригада је успешно извршила свој задатак.”

Пуковник Борислав Којић

„(...) Настанак овог рукописа, чији ће издавачи 
бити Универзитет у Бањој Луци и Републички центар за 
истраживање рата, ратних злочина и тражење неста-
лих лица, у вези је са уврштавањем наставног предмета 
Историја Републике Српске у наставни план Студијског 
програма историје Филозофског факултета у Бањој 
Луци. Наставник тог предмета и иницијатор његовог 
уврштавања у наставни план је управо проф. др Горан 
Латиновић. (...) Аутор није писао хвалоспјев, није зао-
бишао нека питања која су контроверзна и осјетљива. 
Стога је представа рата коју стичемо читајући рукопис 
реалистична. Тиме је Латиновићев рад у предности у 
односу на много текстове који обрађују ратне теме. Уче-
сницима збивања која су описана ће, можда, засмета-
ти негативне појаве које нам рукопис открива унутар 
Судентске бригаде и шире. Са друге стране, некима ће 
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изгледати да је представа те војне јединице и њених 
припадника идеализована. Критика радова који обра-
ђују теме најновије историје, нарочито уколико је за-
снована на новооткривеним изворима, може да употпу-
ни и(ли) дијелом измијени сазнања која доносе. Свака 
историја, а поготово најновија, се стално изнова пише. 
(...) Књига Студентска бригада Војске Републике Срп-
ске (1994–1995) овјековјечиће успомену на људе који су 
дали допринос стварању Републике Српске. Књига ће 
бити значајан допринос употпуњавању мозаика знања 
о Одбрамбено-отаџбинском рату (1992–1995). Рукопис 
проф. др Горана Латиновића о Студентској бригади 
Војске Републике Српске одликује: заснованост на из-
ворној основи, нарочито изворима првог реда; уважа-
вање контекста регионалне, националне и шире исто-
рије; досљедна примјена методологије и технике науч-
ноистраживачког рада; јасан и теми адекватан језик 
којим су саопштени резултати. Имајући у виду све из-
нијето, са великим задовољством препоручујем да се 
објави рукопис Горана Латиновића Студентска брига-
да Војске Републике Српске (1994–1995).”

Проф. др Драгиша Д. Васић

„(...) Динамика коју аутор уноси у књигу је таква 
да, читајући је, сваког момента испред себе видите те 
младе људе који су напрасно напустили учионице и ам-
фитеатре и без икаквог војничког и ратничког искуства 
отишли у сусрет смрти, углавном збуњени али одлучни 
да дају све од себе, па и оно највише и посљедње што 
један човјек дати може − живот, за будуће генерације 
и за отаџбину. Живописно приказујући до у детаља до-
гађаје, аутор нас држи напетим, опрезним и будним, 
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водећи читаоца кроз борбе и не дозвољавајући паузу. 
Стална је стрепња када ћете наићи на битку у којој се 
животи гасе, тијела сакате или живи нестају. И док чи-
тате стално се надате да је крај близу, да ће се студен-
ти и професори вратити, да је све то само сан. Управо 
оваквим језиком и стилом пуним покрета аутор је, чини 
се, у даху написао ову књигу и тако заувијек у неза-
борав ставио епизоду једне младости. Тиме се одужио 
у име свих нас нашим колегама. (...) Уз поштовање и 
захвалност на подареном дјелу, част ми је за штампање 
препоручити рукопис Студентска бригада Војске Репу-
блике Српске (1994–1995) аутора проф. др Горана Лати-
новића.”

Проф. др Невенко Врањеш

„(...) Формирање 1. студентске лаке пјешадијс-
ке бригаде од стране ратоводства Републике била је 
крајња мера у одговору на врло тешку ратну ситуацију 
у јесен 1994. године. Зато је научна монографија проф. 
др Горана Латиновића Студентска бригада Војске Ре-
публике Српске (1994–1995) од посебаног значај за вој-
ну историји Републике Српске. Ово је тема која до сада 
није била довољно истражена и осветљена са научног 
аспекта, а кроз њу се прелама карактер рата у БиХ. 
Потпуно је јасно да ако један народ као крајњу меру 
мобилише своју младост и интелигенцију, а која је залог 
будућности сваке заједнице, он не може бити агресор, 
већ колективитет који брани голи опстанак. (...) У стра-
тешком смислу 1994. година је била посебно сложена 
за ВРС, јер је рат полако трошио све ресурсе са који-
ма је располагала Република Српска. Са друге стране 
непријатељ је постојао све снажнији и организованији. 
Највећа предност муслиманске стране у БиХ огледа-
ла се у људском фактору, односно у већем броју вој-
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ника. Зато је одлука о формирању једне бригаде пуног 
састава, а састављене готово искључиво од студената, 
имала своје пуно оправдање са војностратешког аспек-
та. (...) У Републици Српској, нажалост, нема довољно 
квалитетне научне и стручне литературе о Одбрамбено-
отаџбинском рату. Зато сматрам да по теми и садржају 
ова књига представља велики допринос у проучавању 
ратне прошлости Републике Српске. Препоручујем овај 
рукопис аутора проф. др Горана Латиновића за штам-
пу! Такође, сматрам да га треба уврстити у наставне 
програме који се баве националном историјом, јер се 
ради о квалитетном делу о јединственој ратној епизоди 
у историји нашег народа.”

Доц. др Жељко Будимир
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Биљешка о аутору

Горан Латиновић рођен је 18. септембра 1977. го-
дине у Сарајеву. Основну школу завршио је у родном 
граду, који је морао напустити средином новембра 
1992. Школовање је наставио, као избјеглица, у Трећој 
београдској гимназији, а у јулу 1993. преселио се у Бању 
Луку, гдје је завршио Гимназију 1996. Исте године упи-
сао је студије историје на Филозофском факултету Уни-
верзитета у Бањој Луци, гдје је дипломирао 2000, као 
најбољи студент у генерацији. На истом факултету за-
вршио је 2004. и постдипломске студије (смјер: Исто-
рија Југославије), као први у својој генерацији, одбра-
нивши магистарску тезу Српска православна црква у 
Босанској Крајини (1918–1941). Током 2004–2005. про-
вео је једанаест мјесеци у САД. Девет мјесеци био је 
гостујући научник на Универзитету Мериленда, а два 
мјесеца стажиста у Конгресној библиотеци у Вашинг-
тону. Докторску дисертацију Југословенско-италијан-
ски економски односи (1918–1941) одбранио је 2012. на 
Школи историјских наука Универзитета у Сан Марину, 
гдје је боравио четири пута по мјесец дана током 2009–
2010, пратећи предавања у оквиру докторских студија. 
У истом периоду, провео је пет мјесеци у Риму, истра-
жујући у више научних и образовних установа (Цен-
трални државни архив, Историјско-дипломатски архив 
Министарства спољних послова Италије, Централна 
национална библиотека и Библиотека за модерну и са-
времену историју). Докторат је написао на енглеском, а 
одбранио на енглеском и италијанском језику. Ментор 
при изради докторске дисертације била му је др Вера 
Негри Замањи, редовни професор Универзитета у Бо-
лоњи. Током 2013–2014. провео је пет мјесеци, по пози-
ву, на постдокторском усавршавању на Универзитет у 
Стокхолму, истражујући у више научних и образовних 
установа (Шведски национални архив, Шведски војни 
архив и Шведска национална библиотека). 
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Такође, у више наврата краће је боравио, по ра-
зним основама, у образовним и научноистраживачким 
установама у иностранству. Током 1999. провео је мје-
сец дана у САД (Колеџ „Вилијам енд Мери”, Вилијамс-
бург) и мјесец дана у Грчкој (Егејски универзитет, Ро-
дос), а током 2001. боравио је три седмице у Норвешкој 
(Академија „Фридтјоф Нансен”, Лилехамер). У Њемачкој 
је боравио мјесец дана током 2006. године (Институт 
за међународна истраживања уџбеника „Георг Екерт”, 
Брауншвајг) и три мјесеца током 2007–2008. године 
(Универзитет „Јустус Либих”, Гисен). У Италији је про-
вео мјесец дана током 2008. године (Универзитет за 
странце „Данте Алигијери”, Ређо Калабрија). Учество-
вао је и на научним скуповима, стручним семинари-
ма, студијским посјетама, разним конференцијама и 
округлим столовима у Вилијамсбургу (1999), Охриду 
(2001), Ослу (2001), Дубровнику (2002), Њујорку (2005), 
Београду (2010, 2014. и 2018), Бањој Луци (2012, 2014, 
2015, 2016, 2017. и 2018), Јерусалиму (2017), Новом 
Саду (2018), Болоњи (2018), Љубљани (2018), Мелбурну 
(2018), Амстердаму (2019), Шангају (2019), Лондону 
(2019), Колимварију на Криту (2019), Бриселу (2019), 
Тамбову (2021) и Москви (2021).

Од 1. фебруара 2001. запослен је на Филозофском 
факултету Универзитета у Бањој Луци, гдје је биран 
за асистента (2001), вишег асистента (2006), доцента 
(2012) и ванредног професора (2017) за ужу научну 
област Национална историја. Држи неколико обавезних 
и изборних предмета на првом и другом циклусу сту-
дија историје, углавном из историје Југославије, исто-
рије Републике Српске и историје Српске православне 
цркве. На његов приједлог, предмет Историја Републи-
ке Српске уведен је на основне и мастер студије исто-
рије на Филозофском факултету Универзитета у Бањој 
Луци. Четири године (2015–2018) предавао је Савреме-
ну историју (општу и националну) на свим студијским 
програмима Факултета политичких наука Универзите-
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та у Бањој Луци (политикологија, социологија, социјал-
ни рад, новинарство и комуникологија). Више пута је 
организовао и водио стручне екскурзије са теренском 
наставом за студенте историје, и то у Београд (Кале-
мегдан, Војни музеј, Музеј Српске православне цркве, 
Библиотека Српске патријаршије, Конак кнегиње Љу-
бице, Српска академија наука и уметности, Историјски 
институт, Институт за савремену историју, Музеј Ни-
коле Тесле и Храм Светог Саве), манастир Гомионицу 
код Бање Луке (са црквеним музејом), Спомен-подручје 
„Доња Градина” код Козарске Дубице, Спомен-храм у 
бањолучком насељу Дракулић и Спомен-собу Војске Ре-
публике Српске у Касарни „Козара” у Бањој Луци. 

Држао је предавања, по позиву, у Сједињеним 
Америчким Државама (Универзитет Мериленда у Колеџ 
Парку код Вашингтона, 2004), Шведској (Универзитет у 
Стокхолму, 2013), Бугарској (Универзитет „Пајсије Хи-
лендарски” у Пловдиву, 2018), Шпанији (Универзитет у 
Гранади, 2018) и Кини (Источнокинески универзитет за 
политичке науке и право у Шангају, 2019). Сва преда-
вања, осим у Бугарској, одржао је на енглеском јези-
ку. Такође, одржао је предавање на фестивалу српске 
дијаспоре у Гетеборгу (2013), као и светосавске бесједе 
у Стокхолму и Упсали (2014). 

Под његовим менторством написане су и одбрање-
не двије докторске дисертације, двије магистарске тезе, 
један мастер рад и 26 дипломских радова, сви из исто-
рије Срба у 20. вијеку.

Обављао је неколико одговорних дужности на Уни-
верзитету у Бањој Луци. Био је руководилац Одсјека за 
историју (2013–2015), продекан за научноистраживач-
ки рад и издавачку дјелатност Филозофског факултета 
(2015–2018) и предсједник Комитета за етичка питања 
Универзитета у Бањој Луци (2017–2018). Сенат Универ-
зитета у Бањој Луци једногласно га је изабрао за про-
ректора за научноистраживачки рад и развој 2018, а 
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од 2019. обавља и дужност замјеника ректора. Такође, 
званични је представник (у својству експерта) Универ-
зитета у Бањој Луци у међународној групи за реформу 
високог образовања – Higher Education Reform Experts 
(од 2018), предсједник Радне групе за имплементацију 
Европске повеље за истраживаче и Кодекса за запо-
шљавање истраживача (од 2018), предсједник Комиси-
је за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци 
(од 2018), предсједник Комисије за додјелу признања и 
награда Универзитета у Бањој Луци (од 2018), предсјед-
ник Централне изборне комисије за спровођење избора 
чланова Студентског парламента и чланова вијећа из 
реда студената на Универзитету у Бањој Луци (од 2018), 
предсједник Радне групе за измјене и допуне Прави-
ла студирања на III циклусу студија на Универзитету 
у Бањој Луци (2019) и члан Радне групе за планирање 
и праћење стратегије повећања ранга Универзитета у 
Бањој Луци (од 2020). У више сазива био је члан Нас-
тавно-научног вијећа Филозофског факултета, а члан 
је Сената Универзитета у Бањој Луци (од 2018). Био је 
предсједник и члан неколико комисија за разматрање 
конкурсног материјала и писање извјештаја за избор 
у академска звања на универзитетима у Бањој Луци и 
Источном Сарајеву. 

Био је секретар Удружења „Јасеновац – Доња Гра-
дина” и координатор Међународне комисије за утврђи-
вање истине о Јасеновцу. У својству предавача учество-
вао је у пројектима Култура сјећања и памћења: однос 
према жртвама холокауста и геноцидâ 1939–1945. и 
Мјесец сјећања на страдање Срба у 20. вијеку, који су 
остварени 2012. Одржао је историјски час о Геноци-
ду над Србима у Независној Држави Хрватској (1941–
1945), на манифестацији обиљежавања 75 година од 
оснивања система усташких логора смрти Јасеновац, 
одржаној у Спомен-подручју „Доња Градина” код Козар-
ске Дубице 19. августа 2016, у присуству највиших зва-
ничника Републике Српске и Републике Србије. Такође, 



СТУДЕНТСКА БРИГАДА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (1994–1995)

171

био је предавач на семинару Образовање о холокаусту, 
геноцидима у Независној Држави Хрватској и превен-
цији геноцида, који је током 2016–2017. године похађало 
820 просвјетних радника из основних и средњих школа 
Републике Српске, од чега 281 професор и наставник 
историје и 539 професора и наставника српског језика 
и књижевности. Семинар је одржан у Приједору, Бањој 
Луци, Добоју, Бијељини, Милићима, Источном Сарајеву 
и Требињу. Члан је Координационог тима за успоста-
вљање и очување културе сјећања и памћења у Репу-
блици Српској (од 2018). У оквиру манифестације Дани 
сјећања: Крајино моја!, одржаној у Дрвару 12. и 13. 
септембра 2019. и посвећеној страдању Срба у Крајини 
1995, одржао је историјски час о страдању Срба (1991–
1995) и био стручни водич највишим државницима Ре-
публике Српске и Републике Србије кроз изложбу Опо-
мена. Страдање Срба (1991–1995). Био је предсједник 
Радне групе за израду Закона о Дану сјећања на жрт-
ве геноцидâ Независне Државе Хрватске над Србима, 
Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата (2020).  

Био је члан Комисије за избор и вредновање на-
учноистраживачких пројеката из хуманистичких нау-
ка Министарства науке и технологије Републике Српске 
(2015–2017), члан Републичког савјета за науку и техно-
логију (2016–2020), предсједник Радне групе Републич-
ког педагошког завода за допуну наставног програма 
историје за девети разред основне школе и завршне 
разреде средњих школа у којима се изучава историја 
(2017), члан Радне групе Министарства просвјете и кул-
туре Републике Српске за израду Закона о службеној 
употреби језика и писама (2017–2018), члан Жирија 
Министарства просвјете и културе Републике Српске за 
оцјену идејног урбанистичко-архитектонског рјешења 
Меморијалног центра у Спомен-подручју „Доња Гра-
дина” (2017–2018), члан Комисије за класификацију и 
категоризацију научних скупова Министарства науке 
и технологије Републике Српске (2017–2020) и пред-
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сједник Комисије за лиценцирање Студијског програма 
историје и археологије на Филозофском факултету Уни-
верзитета у Источном Сарајеву (2019). Такође, члан је 
Стручног тима Министарства просвјете и културе Репу-
блике Српске за реформу наставних предмета истори-
ја и латински језик у основном и средњем образовању 
Републике Српске (од 2019) и члан Савјета за високо 
образовање Републике Српске (од 2020). 

Члан је Одбора за историјске науке Одјељења 
друштвених наука Академије наука и умјетности Репу-
блике Српске (од 2013), Удружења историчара Републи-
ке Српске „Милорад Екмечић” (од 2016), Матице српске 
– Друштва чланова Матице српске у Републици Српској 
(од 2017) и Друштва пријатеља манастира Хиландар (од 
2017), у којем је боравио три пута (2012, 2017. и 2020). 
Такође, члан је и Савјета Борачке организације Репу-
блике Српске (од 2017).

Члан је редакције Гласника Удружења архивских 
радника Републике Српске (од 2013), Стручне редакције 
за цркве и религију Енциклопедије Републике Српске 
(од 2017) и стални члан рецензентског тима часописа 
Политеиа Факултета политичких наука Универзитета у 
Бањој Луци (од 2017).

Бави се историјом Срба у 20. вијеку, превасходно 
историјом међународних односа југословенске државе, 
историјом Српске православне цркве, Геноцидом над 
Србима у НДХ (1941–1945) и историјом Републике Срп-
ске. 

Објавио је четири научне монографије: 

1. Српска православна црква у Босанској Крајини 
(1918–1941), Бања Лука 2006.

2. Југославија и скандинавске земље (1918–1945): 
дипломатски, економски и културни односи, 
Бања Лука 2014. 
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3. Yugoslav-Italian Economic Relations (1918–1941), 
Banja Luka 2019. 

4. Студентска бригада Војске Републике Српске 
(1994–1995), Бања Лука 2021. 

Такође, објавио је око педесет научних чланака, 
расправа, прилога и приказа у угледним научним ча-
сописима (Balcanica, Istorija 20. veka, Токови историје, 
Глас САНУ, Зборник за историју Босне и Херцеговине, 
Зборник Матице српске за историју, Архив итд.), као и 
у зборницима радова са научних скупова (међународ-
них и националних), чији су издавачи Академија наука 
и умјетности Републике Српске, Српска академија нау-
ка и уметности, Универзитет у Београду, Универзитет у 
Новом Саду итд. 

Написао је и око педесет одредница за Енцикло-
педију Републике Српске, приредио споменицу Дваде-
сет година Филозофског факултета Универзитета у 
Бањој Луци 1994–2014. и био главни и одговорни уред-
ник споменице Универзитет у Бањој Луци 1975–2020. 
Рецензирао је 44 књиге и шест изложби. Рецензиране 
књиге припадају разним категоријама: монографије, 
зборници радова, збирке докумената, споменице, уџбе-
ници, шематизми, мемоари и часописи. Говорио је на 
представљању неколико десетина књига у Бањој Луци, 
Београду, Градишци, Приједору, Требињу, Сребреници 
и Братунцу. 

Од 1998. у земљи и иностранству учествује у радио 
и телевизијским емисијама о историјским, културним и 
друштвеним темама. Дао је тринаест интервјуа и већи 
број изјава за штампане и електронске медије. Учество-
вао је у снимању неколико документарних филмова: 
Студентска бригада (2015), Градишки прото (2018), 
Дијанина деца: највећа акција спасавања деце у Другом 
светском рату (2018), Стварање Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца (2018) и Априлски лет (2021). 
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Његов научни, образовни, стручни и организатор-
ски рад пратила су признања и награде. Удружење по-
томака и поштовалаца добровољаца српских ослободи-
лачких ратова 1912–1918. додијелило му је Прву награ-
ду (1998) за најбољи рад из историје Првог свјетског 
рата, а поводом осамдесете годишњице пробоја Со-
лунског фронта, ослобођења и уједињења. Светосавска 
омладинска заједница Епархије бањалучке додијелила 
му је Захвалницу (2012) за учешће у циклусу предавања 
о страдању Срба у 20. вијеку. Удружење студената исто-
рије „Др Милан Васић” додијелило му је Велику повељу 
(2016) за изузетан допринос раду и афирмацији Удру-
жења. Студентска организација Факултета политичких 
наука Универзитета у Бањој Луци дала му је Захвални-
цу (2018) за изузетан допринос раду и развоју Органи-
зације. Републички центар за истраживање рата, рат-
них злочина и тражење несталих лица додијелио му је 
Плакету (2018) за остварен изузетан научни, образов-
ни и стручни допринос раду, афирмацији и програм-
ским циљевима Центра, а посебно за увођење предмета 
Историја Републике Српске на Филозофском факулте-
ту Универзитета у Бањој Луци. Наставно-научно вијеће 
Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци до-
дијелило му је Захвалницу (2021) за изузетан допринос 
у развоју и афирмацији Факултета.
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