
BANOVINA ZA VRIJEME 
DOMOVINSKOG RATA 

(1991.-1995.)





Područje

• Banovina (Banska krajina, Banska zemlja i Banija) 
kraj je u središnjoj Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj 
županiji, između Save, donjeg toka 
rijeke Kupe, Une i Gline, te takozvane „suhe međe“ 
prema Bosanskoj krajini.



Domovinski rat na Banovini

• Domovinski rat u Hrvatskoj trajao je od 1991.-1995. 

• Možemo izdvojiti nekoliko glavnih bojišta:
• Istočnoslavonsko bojište

• Zapadnoslavonsko bojište

• Banovinsko bojište

• Kordunsko bojište

• Ličko bojište

• Sjevernodalmatinsko bojište

• Južnodalmatinsko bojište



Banovinsko bojište

• Pogledajte kratki isječak iz ratnih vijesti o Sisku i Banovini 1991. 
https://www.youtube.com/watch?v=zR0CShhmRs8

• Banovinsko bojište obuhvaćalo je općine Hrvatsku Kostajnicu, Sisak, 
Petrinju, Glinu i Dvor. 

• Od travnja 1991. rasla je napetost, a hrvatska vlast pregovorima i 
osnivanjem policijskih postaja bezuspješno je pokušavala ovladati 
stanjem. 

• U lipnju i srpnju počeli su progoni hrvatskoga pučanstva. 

https://www.youtube.com/watch?v=zR0CShhmRs8


• Potkraj srpnja bili su počinjeni zločini nad civilima u naseljima s 
hrvatskim stanovništvom uz Unu u općini Dvor (Kozibrod, Struga), a 
potom i u Kraljevčanima i Hrastovici kraj Petrinje. 

• U kolovozu je ZNG evakuirao Hrvatsku Kostajnicu i branio prazan grad 
do sredine rujna, kada su ga zauzele srpske snage.  

• 21.rujna 1991. pala je Petrinja. Pogledajte kratki video 
https://www.youtube.com/watch?v=AcDbPxC-X2E

https://www.youtube.com/watch?v=AcDbPxC-X2E


• Potkraj rujna hrvatska obrana stabilizirala se duž bojišnice na rijeci 
Kupi i više nije bilo većih pomaka. 

• Dalekometnim napadima najviše su bili izloženi Sisak, Sunja i 
Komarevo, te pokupska naselja na lijevoj obali Kupe. 

• Banovina je pretrpjela ogromna razaranja i podnijela veliku žrtvu u 
Domovinskom ratu.



Oslobođenje Banovine

• Banovina je jedan od najvećih stradalničkih krajeva. Zbog 
velikosrpske pobune i velikosrpske agresije, 54% područja 
županije bilo je okupirano, te od velikosrpskog agresora 
protjerano 50.000 Hrvata i 4000 stanovnika drugih 
nacionalnosti.



• Civilne žrtve mahom su bile nemoćne starije osobe i obitelji. 
Narav rata oslikava brojka da je ubijeno tri puta više civila od 
vojnika i policajaca, njih 1600.

• Operacijom „Oluja“, 4. kolovoza 1995. dio prethodno 
okupiranoga područja Banovine vraćen je pod hrvatsku vlast 
ostvarujući time teritorijalnu cjelokupnost Banovine u 
Republici Hrvatskoj.


