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О „БЕЛИМ ВУКОВИМА“

Постанак јединице која је касније названа „Бели вукови“ сеже до само-
га почетка рата. У мају 1992. на Јахорини је формиран Извиђачки одред, 
који је основао Милош Вукадин звани Швабо. Након формирања Јахо-
ринског батаљона Одред се прикључује Батаљону. У јануару 1993. Милош 
Вукадин постаје командант Јахоринског батаљона. Нажалост, убрзо је на-
страдао. Стао је на мину 2. фебруара и ускоро преминуо од последица 
повреда.

Тада на чело Јахоринског батаљона стаје Срђан Кнежевић, касније про-
слављени командант „Белих вукова“. Приступа им десетак момака из Тре-
бевићког извиђачко-диверзантског вода на челу са Светком Гачанином и у 
оквиру Јахоринског батаљона формира се један озбиљан Извиђачко-дивер-
зантски вод од пробраних бораца. Иако је био командант батаљона, Срђан 
је предводио овај вод у многим акцијама.

Ови борци пролазе кроз многе борбе на сарајевском ратишту и стичу 
велико искуство. Почетком 1993, у јануару, учествују у борбама на Враца-
ма. Запажено је њихово учешће и у великој акцији „Лукавац ’93“. Затим 
одлазе на илијашко ратиште, па у лето учествују у борбама на Голом брду 
и Жучи. Након тога су пребачени на Бјелашницу, где дочекују сурову пла-
нинску зиму. Изузетно ниске температуре са леденим ветровима чиниле 
су немогућим останак борцима на овој снегом завејаној планини. Без 
одговарајућих смештајних објеката борци нису могли да опстану у тако 
суровим условима. Када је Срђан Кнежевић позвао команданта бригаде 
пуковника Лиздека да му каже да се у таквим условима не може опстати 
на планини, он му је одговорио: „Можете, бре, ви сте бели вукови!“

Тако је настало име јединице. У априлу 1994. постају Интервентни вод 
1. романијске бригаде. Увидевши високе ратничке квалитете овог вода 
под командом Срђана Кнежевића, команда Сарајевско-романијског кор-
пуса формира од њих 4. корпусни одред, у децембру 1994, и од тада су 
„Бели вукови“ под командом Корпуса. Током лета јединица је била на та-
козваном Алаховом путу који је водио између Сарајева и Горажда, где су 
заустављали тајне муслиманске конвоје за снабдевање Горажда оружјем и 
муницијом. 

Крајем септембра и почетком октобра 1994. долази до великих борби 
за Мали и Велики Јасен, Полом и Мошевачко брдо. Уз остале интервент-
не јединице Сарајевско-романијског корпуса, у овим тешким борбама 
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учествовали су и „Бели вукови“, који су се посебно истакли. Нарочито су 
биле тешке борбе за Полом и Мошевачко брдо, који су били изузетно до-
бро утврђени. Муслимански војници углавном нису бежали, већ су чврсто 
и одлучно бранили своје положаје. Десетак „Белих вукова“ на јуриш пре-
ко ливада упада у муслиманске ровове и почиње огорчена борба прса у 
прса, на свега неколико корака удаљености. Таквим начином борбе мало-
бројни и лудо храбри „Вукови“ су до ногу потукли непријатеља. На исти 
начин су се истакли и приликом заузимања Полома и одиграли главну 
улогу у заузимању Мошевачког брда, наневши Муслиманима велике гу-
битке. Од тада постају познати у јавности – и они као јединица и Срђан 
Кнежевић као командант. Почиње да расте слава „Белих вукова“. 

Након првих успешних борби одлазе на Проскок, где са Муслиманима 
воде битку све до почетка децембра, живећи у веома тешким условима. 
Доласком високих снегова и љуте планинске зиме јединица прелази на 
Јахорину.

Током децембра и јануара вршена је интензивна обука на Јахорини, ко-
ја је обухватала јаке физичке припреме, тактичку обуку и обуку са мин-
ско-експлозивним средствима. У зиму је био и већи прилив добровољаца, 
а одред је ојачан артиљеријом и оклопним транспортером. Тада су достиг-
ли и своју највећу бројност – укупно, са позадином и артиљеријом, броја-
ли су око 70 бораца.

За „Беле вукове“ веће борбе почињу почетком маја 1995. нападом на 
Малу Орлицу. Након акције на Дебелом брду у периоду од 16. до 24. маја 
одред је имао 14 рањених и једног погинулог борца. Од тада број пешади-
наца никада више неће прећи 15 војника. 

Тако малобројни, „Вукови“ су после акције на Лупочу 9. јуна ушли у 
ковитлац борби велике муслиманске офанзиве на Српско Сарајево. Била 
је то до тада највећа офанзива у рату. Муслимани су је назвали операција 
„Текбир“. Око 120.000 њихових војника кренуло је на чак шест пута мало-
бројније браниоце Српског Сарајева. 

Од 15. јуна па све до почетка августа трајала је жестока муслиманска 
офанзива. Нападали су са свих страна, непрекидно мењајући главни пра-
вац напада. „Бели вукови“ су, непрестано у крвавим борбама, у тој офан-
зиви били ударна песница Сарајевско-романијског корпуса. У тешким и 
критичним данима, када се судбина целога рата решавала на сарајевском 
ратишту, они су стизали свуда. Понекад су имали и три акције у току јед-
ног дана на местима велике удаљености. За њих није било ни одмора ни 
предаха. У једном дану су враћали линије код Трнова, а онда трчали на 
Требевић да деблокирају пут Лукавица–Пале, који су заузели Муслимани. 
Где год су на Трескавици и трновском ратишту пале српске линије, они су 
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долазили да их врате и силовито ударали на непријатеља. Поједине коте 
су по неколико пута враћали за врло кратко време. Остаће упамћене мно-
ге такве борбе, попут оне на Лучевику, када је само 13 „Белих вукова“ дало 
одлучујући допринос враћању линије коју је изгубило око 600 наших вој-
ника, притом наневши непријатељу велике губитке. 

Због огромне премоћи муслиманске стране у људству и муницији, до-
шло је до великог напредовања Муслимана на трновском ратишту. Српске 
линије су падале једна за другом. Трново је исељено и напуштено, остало 
је скоро без бранилаца. Тада се свега тридесетак „Белих вукова“ супрот-
ставило нападачу чије су само јуришне јединице бројале више хиљада љу-
ди на томе правцу. Вештим маневрима и изненадним нападима кренули 
су на наступајућег непријатеља. Силовито нападајући на више различитих 
места, створили су утисак да их је много, много више – непријатељ је мис-
лио да их је најмање 1.000.

Колико год то звучало невероватно, успели су да зауставе непријатељско 
напредовање све док им није стигло појачање, и тада се кренуло у силовит 
контранапад. Опет су „Бели вукови“ чинили оштрицу напада. Враћали су 
оно што је било привремено заузето, наносећи непријатељу велике губитке. 

Тако су, предвођени својим славним командантом, издржали у непре-
кидним борбама све до почетка августа, када је коначно сломљена мусли-
манска офанзива на Српско Сарајево. 

У августу „Бели вукови“ одлазе у Требиње да помогну својој браћи у 
борби против удружених снага Хрватске војске и ХВО. Тамо остају све до 
половине септембра, када се опет враћају у Трново.

Почетком октобра 1995. почиње последња муслиманска офанзива, која 
је имала за циљ да се њихове снаге преко Трескавице споје са Гораждем и 
да територије Републике Српске ту пресеку на два дела. У овој офанзиви 
нападала је 14. дивизија 1. корпуса, предвођена фанатичним командантом 
Заимом Имамовићем. Са придодатим јуришним јединицама, ова дивизија 
је била укупне јачине 16.800 војника, добро наоружаних и опремљених. 
Насупрот њима стајало је свега неколико стотина српских бораца, разву-
чених на широком фронту, без довољно муниције и без својих јуришних 
јединица.

Услед снажног насртаја надмоћног непријатеља, српске линије су по-
пустиле и дошло је до пада великог броја важних положаја. Поновила се 
прича из претходне офанзиве – опет се тридесетак „Белих вукова“, али 
овога пута без неколико кључних бораца, одважно супротставља неупо-
редиво снажнијем и бројнијем непријатељу. Поново ударају покушавајући 
да га зауставе. Појављују се изненада, нападају на више места у кратком 
временском периоду, опет стварајући утисак да их је много више.
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Овога пута на руку им је ишла још једна околност – „Бели вукови“ су 
тада већ били легендарна јединица, која је у прошлој офанзиви стекла ве-
лику медијску популарност. Муслимани су их се плашили и нерадо су с 
њима ступали у борбу јер су знали о каквом се противнику ради. Зато су 
често бежали са положаја када неко пронесе глас да нападају „ћетници 
Белог Вука“. Само њихово име уносило је страх међу напријатеља. Затим 
је наступила још једна срећна околност – заробљено је неколико мусли-
манских војника који су уза се имали шифре за радио-везу, тако да су „Бели 
вукови“ од тада све време слушали противничку везу, прецизно знајући 
где ће уследити нови напад. У складу с тим одређивали су и своје потезе, 
увек покушавајући да парирају Муслиманима контранападом. 

У тако тешкој и, мало је рећи, неравноправној борби издржали су чи-
тава три дана, док нису пристигла изузетно скромна појачања у људству и 
муницији. Тек 8. октобра окупило се неколико мањих интервентних једи-
ница из разних бригада Сарајевско-романијског корпуса. Потпомогнути 
корпусном артиљеријом, спремали су се за већи контранапад на мусли-
манске снаге, које су још увијек упорно нападале вођене жељом свога 
команданта Заима Имамовића да се по сваку цену споје са Гораждем. 
Муслимани су били и свесрдно потпомогнути НАТО-снагама за брзе ин-
тервенције са Игмана, које су готово непрекидно дејствовале артиљери-
јом по српским положајима.

Овај велики контранапад предводили су, као и увек, „Бели вукови“. Са 
само њима знаном жестином обрушили су се на непријатеља. На јуриш 9. 
октобра враћају коту Челина, а тога је дана од српске артиљерије погинуо 
и командант 14. дивизије Заим Имамовић. Код Муслимана настају хаос и 
расуло. Имали су много мртвих, рањених и неколико заробљених војника. 

„Бели вукови“ настављају даље и у наредна два дана воде борбу за важ-
ну коту Хум. Последњег дана рата, 11. октобра, после жестоких борби, све-
га десетак „Белих вукова“ враћа ову коту. Тога дана у поноћ наступа при-
мирје на силу и зауставља успешну српску контраофанзиву.

***

Долази мир и тешка послератна времена. Легендарни Бели Вук, Срђан 
Кнежевић, мучки је убијен од стране криминалаца које је хтео да заустави 
у њиховим злочинима. Припадници „Белих вукова“ наставили су да гину 
и у миру, који им се понекада чинио тежим од рата.

Данас их је врло мало живих.


