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1 u z/ о 1 • k k 
а) nepr1jateLj: 
u /о 30.pd nepr1jateLj је 1zveo napad na poLozaj 19.pbr u 
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re onu s.kopc1c1,a 10.07. u 19,30 casova vrsio је jak napad na 
ро ozaje 11.Lpbr iz pravca crLjevca na nase poLozaje u rejonu vezo
v1 е 1 sa pr~vca jas1ke-pacavre,1st1 su uspesno odb1jen1. u 
z/ 22.pbr 1:1.spec.brigade neprijteLj је vrs1o manja provokat1-
vn dejstva •. u z/o tg-2 nepr1jateLj је ро poLozajima 1.trebav
sk pbr 1zvodio jaka dejstva ро s1rem rejonu s.husara,a na osta
L1 deLov1mafronta ugt.avnom је 1zvodio provokat1vna dejstva. 
u /о 9-og nepr1jateLje је u vecernjim casovima dejstvovao art1Lj
er jont ро km 1 centru ve2~ 
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Prn avorske Lpbr. u z/o 2.ozren-
sk Lpbr, 1.trebavske pbr, 16.kmtbr 1 2.okbr 1zvod1o је ugLavnom 
pr vokat1vna•dejstva 1z pesad1jskog naoruzanja 1 mь. u z/o tg-5 
ne r1jteLj је dejstvovao pat-om ро jed1n1cama 1.ceLinacke Lpbr. 
u /о 1.Lpbr banja Luka oko 09,45 casova dejstvovao је sa 4 m1ne 
ро rejonu Ljeskovca. u z/o tg-1, 3 1 6 n1je ЫLо b/d. 
Ь) stanje u ~orpusu: 
је 1n1ce korpussa naLaze se u naredjenom stepenu b/g, budno se 
pr te sve akt1vnost1 neprijateLj. sv1 nepr1jateLjsk1 napad1 su 
us esno odЫjen1, а na ispoLjene provokac1je jed1n1ce su odgov
or Le seLektivno ро uocenim c1Ljev1ma. 
c)t· guЫc1: 1 •:.: Lakse ranjen borac 1 1 poginuo 1 1 teze r-anjen u 
va rednom dogadjaju. 

2.lu z/o 2.kk 
a)lnepr1jateLj: . 
na Ыhacko-krupskom deLu ratista nepr1jateLj је 1zveo jak napad na 
na е snage u mostobranu 1 do jutarnjih casova uspe је ovLadat1 
1s 1m,te је Odbrana staЫL1zovana na desnoj obaL1 r.una. nepr1jate
Lj је u 08,О() сазоvа gadjao grad krupu sa mb 82 1 120 mm, 
а 11,00 ca$ova gadjao је boLn1cu sa 2 m1ne. na nov1gradskom 
de u ratista nepr1jateLj је oko 00,10 casova 1zvr1so napad na 
оЬ ekat breskovcu n1z Levu obaLu r.una. na gLamocko-grahovskom 
de u ratista nepr1jateLj је dejstvovao ugLavnom ar1tLjer1jom 
ро koric1n1, taL1janovom vrhu,gLamocu 1 pr1gradsk1m naseLj1ma 
1s aL1vs1 ukupno oko 150 projekt1t.a razn1h kaL1bara. 
Ь) stanje u korpusu: 
ј d1n1ce korpusa na gLamocko-grahovskom deLu rat1sta vrs1Le su 

ur djenje poLozaja, 
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os~atranje 1 izvidjanje. na Ыhacko-krupskom deLu rat-
1s а jed1nce su odgovor1Le na neprijateLjska dejstva. uspostavLjena 
je~L1n1ja odbrane na desnoj obaL1 r.una,asta је utvrdjena 1 uvez
an • na novigradskom deLu fronta nase jed1n1ce su odЫLe sve 
ne r1jateLjske napade 1 poprav1Le takt1ck1 potozaj nasih jed1-
n1 а. 

c)I guЫc1: 11 poginuLih,42 takse , 6 teze ranjen1h 1 6 nestaL1h 
ьоrаса. 
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3.1 u z/o srk 
а) nepr1jate~j: 
т~а 1L1jaskom:deLu fronta neprijateLj је dejstvovao sa 60 graтi
at razL1c1tog kaL1bra, vatru .је ostvar1ao u vise vremens-
ki 1ntervaLa,da Ь1 izveo napad u 19,ОО casova sa osтiovice: 
ra nog nabozicqa prema hatugama. na s1r1 rejon srednnjeg, nisica 
1 adzica dejstvovao је vatrom 1z mb 1 art1Ljerijsk1h orudja. 
na prostor 1Lidze dejstva ne prestaju, 1znenadтi1 napad 1zveo 
је u vremenu od 04,15 do 06,ОО casova na betonjaru. na rejon 
ra Lovca,vogosce,grabav1ce,dobr1nje kao 1 vojkovice dejstvovao је 
va rom 1z mbt'snajperskom vatrom 1 vatrom 1z pes.naoruzanja. na 
tr ovskom de.u fronta dejstvuje art1Ljer1jom ро nasem p/k 1 
du 1n1. 

Ь) stanje u korpusu: 
је 1n1ce korpusa nataze se u naredjenom stepenu b/g, 1zvode redov
ne zadatke, na vatru nepr1jateLja odgovor•no је seLekt1vno ро 
uo enim c1Lj$v1ma. napad1 nepr1jateLja na betonjaru 1 hatuge 
us esno su OdЫjen1. na trnovskom deLu fronta preduz1maju se 
$V mere u c1Lju 1znaLazenja najpogodnij1h resenja za produzenje 
ak 1vn1h b/d. · · 
с gub1c1: 5 Lakse 1 2 teze ranjena borca. 

4.lu z/o 1bk 
а~ nepr1jateLj: 

na posavskom deLu fronta neprijateLj је povremeno otvarao vatru 1z 
ре .naoruzanja duz ceLe L1n1je fronta. iz rejona s.v1tanov1c dejs
tv vao је tenkom ро p/k odbrane 3.semberijske Lpbr. u rejoтiu 
s. onja brka 1 s.djuk1c1 otvarao је vatru 1z tenka. na majevickom 
de u ratista nepr1jateLj је ро poLozaj1ma 2.majev1cke Lpbr otvar
ao povremeno vatru iz pes.naoruzanja,a u z/o 3.majev1cke Lpbr nepr-
1j teLj је 1% mb 82 1 120 mm gadjao s.p1pere 1 s.popovice,a 
u 8,15 casova gadjao је tenkom iz rejona straze ро nisanu. u 19,15 
са ova tenkom 1 browiтigom gadjao је iz rejona obora ро s.Lukav1ca. 
Ь} stanje u korpusu: 
је 1n1ce korpusa тial..aze se u naredjenom stepenu Ь/g, 1ntenz1vno 
vr е dogradnju odbrane 1 vatrenog s1stema. na vatru nepr1jateLja 
od ovoreno је seLekt1vno ро b1ran1m c1Ljev1ma. 1zveden је napad 
u /о 3.majev1cke Lpbr na objekat kapLLjevac snagama tg-''maje
v1 а'' 1 tg''posav1na''• zbog uporne odbrane nepr1jateLja 
n1 е ЫLо pomeranja L1n1je fronta. 
с) guЫc1: 1 Lakse 1 1 teze ranjen borac. 
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а nepr1jteLj: 5.lu z/o hk 
du L1n1je razdvajanja sa hvo 1 hv n1je ЫLо dejstva,medjutim, 
du gotovo ceLe L1n1je razdvajanja sa musL1man1ma nepr1jateLj 
je

1
dejstvova<: mb 1z rejona borove gLave ро v.kLancu sa rozaca ро 

pL znoj nj1v1,sa dracev1ce ро ravn1cama,a brow1nz1ma 1 m1traLje
z1 а na v1se pravaca: crno poLje-vrabac-gLavat1cevo. na tresk-
av с1 dejstvovao је art1Ljer1jom posebno na L1n1j1: brda-Luka-
Lj s1c1. 1z gorazda је dejstvovao jakom vatrom iz Ьrow1nga 1 mb ро 
zu c1c1ma 1 duЫstu. borben1 transporter un 1z rejona matije 
1z ad v1tkovica dejstvovao је brow1ngom ро nas1m poLozaj1ma na 
Ы j1nu. 

Ь) stanje u korpusu: 
је 1n1ce korpusa naLaze se u naredjenom stepenu b/g. na vatru 
ne r1jteLja uzvraceno је seLektivno.naredjeno је da зе gadja 
tr nsporter џn koj1 је otvarao vatru ро nasim snagama. jed1n1ce 

utvrdjuju,1ntenz1vno 1zv1djaju, posebno na medjuprostor1ma. 
guЫc1: 3 Lakse 1 1 teze ranjen borac 1 1 Lakse ranjen1h 
аса u vanrednom dogadjaju. 

6.lu z/o dk 
а) neprijagteLj: 

nals/z deLu frona nepr1jateLj је na tuzLansko-zvorn1ckom ratistu 
1 aLesjskom pravcu 1эpLjavao provokat1vna dejstva sa tez1stem 
ро jed1n1cama 1.zv.pbr 1 1.bircanske pbr na pravcima: brez1k, 
ne uk. na oLQvsko-kLadanjskom deLu fronta neprijateLj је 1zvo
d1 sLaЫja provokat1vna dejstva. na fronu prema gorazdu u 
v1 е navrata nepr1jateLj је pokusavao 1zvest1 napad na poLozaje 
na 1h jed1n1ca. u enkLavi srebren1ca nepr1jateLj pruza z1Lav otpor 
је 1n1cama vrs. avijacija nato vrs1La jEЬorbena dejstva ро nas1m 
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sn gama u rejonu: kvarac,s.bojna 1 zivkovo brdo. о situac1j1 u 
sr bren1c1 1 dejstvu nato av1jac1je sLedi vanredn1 izvestaj. 
Ь) stanje u korpusu: 
је 1n1ce korpusa su u punoj b/g. gLavne snage su angazovane 
za upornu odbranu,a deo snaga је angazovan u ofanz1vn1m dejstvima 

1 

оkф enkaLve srebrenica. u toku danasnjeg dana nase snage su usLe 
u ~rad srebre:.nicu. о postignut:.1m rezuLtatima 1 drugim detaLjima 
ve an1m za 1zvodjenje ofanz1vn1h dejstava u enkLav1 srebrenica 
do tavicemo vam vanredi 1zvestaj. jedinice korpusa na provok-

attvna dejs·t. v::.a neprijteLja odg.ovor1Le su ро uoc~n1m ciLjevima, 
а apade su џspesno zaustav1L1. 
с) guЫci: 5 pog1nuL1h, 1 Lakse 1 2 teze ranjena ьоrса. 

r1 -2 - stanje nater1torij1 
------~----------~~-----

st nje na ter1tor1j1 је bez Ыtnih promena u odnosu na prethodni 

estaj. 
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riф-3 - stanje vazdusnog prostora 
--+--~~----~+-~------~------~~----
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nepr1jateLjsk.·e koaL1cione vazduhopLovne snage zemaLja cLanica 
na~o pakta vrs1Le su 1zv1djanje 1 osmatranje vazdusnog prostora 

1 

1 

1 1 ·atreno dejstvovaLe 1z vazduha sa 4 hoLandska f-16 u rejonu 
sr bren1ce. џkupno је reg1stvovano 24 neprijateLjske formacije 
u azdusnom prostoru dok је povredu vazdusnog prostorar repubL1ke 
sr ske vrs1La 21 formacija. teziste aktivnosti nepijateLjske av1ja
c1 е izrazeno је iznad sirih rejona sarajeva u srebrenice. u 
va dusnom prostoru repubL1ke hrvatske registrovano је 67 Leti-
1..1 а sa 112 а/р. 
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ri~-4 - gLavn1 stab vojske republ..ike srpske odl..ucio је 

--+----~----~---------------~----------~--------~---~-! 

od~uka gs vrs ostaje nepromenjena u odnsu na prethodni izvestaj. 
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ntf pm 

za tupa naceLn1ka staba 
ge eraL-major 
ra ivoje m1Let1c 
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