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SAŽETAK RATNOG PUTA KORČULANSKIH POSTROJBI U 
DOMOVINSKOM RATU  


 
Prije početka Domovinskog rata otok Korčula je uz Vis i Lastovo bio vojno pomorsko 
uporište, koje je Jugoslavenska armija opremala i pripremala za upornu obranu od 
napada NATO snaga iz Italije. Zbog značaja kojeg je za SFRJ otok Korčula imao u 
ostvarenju tadašnje koncepcije Općenarodnog obranbenog rata, otočke su se postrojbe 
po ondašnjim ratnim planovima popunjavale i ojačavale ljudstvom iz velikog dijela općina 
Južne Dalmacije, između ostalih : Makarske, Metkovića i Ploča. 
Mudro vođenom politikom općinskih vlasti izabranih na prvim višestranačkim izborima, 
svi ljudski i oružani kapaciteti JNA I TO na otoku (koji su bili dostatni za opremanje 1,5 - 
2 brigade vojnika), bez ljudskih žrtava iskorišteni su za naoružanje kako postrojbi na 
otoku, tako i postrojbi susjednih općina Dubrovnik, Makarska i Ploče i drugdje gdje je bilo 
potrebno. Postrojbe obrane općine Korčula u koje su bili uključeni pripadnici s otoka 
Korčula i poluotoka Pelješca od mjesta Mokala kod Orebića u listopadu 1991 brojile su 
preko 1000  dobro naoružanih i uvježbanih branitelja. 
Postrojbe Jugovojske nisu mogle prežaliti izgubljene vojne potencijale na otoku. 
Iskrcavanjem i uništavanjem preostale vojne oprema u vojarni Privala krajem rujna i 
avio-raketiranjem  objekata na otoku početkom listopada 1991, bezuspješno su pokušale 
umanjiti uspjeh  Korčulana u naoružavanju i opremanju  svojih postrojbi. 
Polovicom studenog 1991 godine, kada su se u cijeloj Hrvatskoj postrojbe HV na kopnu 
povlačile pred paljbeno daleko premoćnijim neprijateljem, kada je padao i grad Vukovar,   
Postrojbe obrane općine Korčula u bitci protiv brodova JRM u Korčulanskom kanalu 
nanjele su najveći poraz Jugofloti u Domovinskom ratu. Tom velikom pobjedom dana 
16.11.1991.g , koja je usljedila nakon protjerivanja  brodova Jugoflote  iz Splitskih vrata 
,zauvjek su deblokirane obalne i otočke luke na Jadranu. Od tada  hrvatsko brodovlje 
slobodno plovi unutarnjim  plovnim  putevima srednjeg i južnog Jadrana. Neprijateljeva 
razbijena flota nadzirala je još samo područje oko otoka Visa, Lastova i akvatorij južno 
od luke Slano i o. Mljeta. Odatle se polovicom 1992.g. mirno povukla u Boku kotorsku.  
Obranom poluotoka Pelješca ispred Stona, u organizaciji Zapovjedništva HRM,  
Korčulanske i Pelješke postrojbe su  krajem studenog i tijekom prosinca 1991 godine, 
zaustavile prodor premoćnije jugovojske prema Pelješcu i Korčuli. Time su doprinjele 
stvaranju uvjeta za sveukupno zaustavljanje jugovojske u planiranom  prodoru preko 
Neuma  ka luci Ploče i  dolini Neretve. 
U prvoj napadnoj operaciji pod zapovjedništvom generala Janka Bobetka postrojbe HV 
krajem svibnja 1992. godine, postrojbe "Obrane općine Korčula" u sastavu Postrojbi 
obrane p/o Pelješca (Mornaričkog odreda Pelješac)  našle su se na krajnjem desnom 
krilu. Ulaskom u Zamaslinu, Konštare i selo Doli, naše postrojbe deblokirale su poluotok 
Pelješac. Time se otok Korčula i kopnenim komunikacijama uključilo u jedinstveni 
gospodarski i politički život, slobodne samostalne Republike Hrvatske. Nakon deblokade 
poluotoka Pelješca većina pripadnika postrojbi s otoka Korčule razvojačuje se, a na otoku 
se formiraju nove manje postrojbe. 
Zadaća novoustrojenih postrojbi MOMP (Mješoviti odred mornaričkog pješaštva) i 
Domobranske bojne Korčula bila je obrana šireg područja Južne Dalmacije i Hercegovine  
na crti Stolac - Popovo polje - AVNOJ (ska) granica Republike Hrvatske. Taj dio Republike 
Hrvatske  postrojbe Južnog bojišta oslobodile su ofenzivnim djelovanjima prema jugu, 
koje je trajalo od deblokade poluotoka Pelješca  do kraja 1992.godine. 
U ljeto 1993. godine, postrojbe iz MOMP Korčula (uz potporu minobacačkog voda iz 
Domobranske bojne) dobile su zadaću čuvanja dijela crte 114. brigade HV. Zadaća se 
izvršavala na jednom od najnepristupačnijih prostora u Popovom polju, ispred sela Lopoč. 
Nakon te zadaće , postrojbama iz sastava Domobranske bojne a potom i MOMP Korčula 
Zapovjedništvo Južnog bojišta povjerilo je ustrojavanje crte obrane na rijeci Bregavi  i 
njene zaštite od ubacivanja specijalnih postrojbi Armije BH. One su u to vrijeme  
poduzimale  različita bojna djelovanja u cilju izbijanju  ka moru dolinom Neretve. 
Prva zadaća za čije izvršenje je angažiran cijelokupni sastav  MOMP Korčula (više od 500 
ljudi s otoka)  bilo je obrana pravca Zavala - Orahov do - Slano. Za obranu tog pravca 







odred je bio ojačan drugim postrojbama iz Južnog bojišta :topništvom i inženjerijom iz 
116. br i tenkovima iz 163. Dubrovačke brigade. Tu bojnu zadaću  MOMP je provodio 
tijekom zime 1994 godine u svojoj zoni odgovornosti u Popovom polju. Prva crta bila mu 
je ispred sela  Zavala i Belenića. 
Zadnju i najznačajniju zadaću Odred je obavljao u vrijeme kada je Hrvatska vojska 
provedbom operacija "Oluja" i "Maestral" konačno  stala na svoje sadašnje granice. 
MOMP Korčula je u okviru operacije „Maestral” iznenadnim i tajnim upadom zaposjeo  već 
pripremljene položaje na najjužnijioj crti Republike Hrvatske  između Debelog brijega i 
Prvelake. Tako smo preduhitrili postrojbe Jugoslovenske armije u zaposjedanju tog do 
tada demilitariziranog  prostora takozvane "Žute zone" . Borbenim osiguranjem šireg 
područja p/o Prevlake, od ožujka do listopada 1995. godine, taj prostor vraćen je pod 
suverenitet  Republike Hrvatske. Time su stvoreni stabilniji uvjeti da se pitanje nadzora 
ulaza i izlaza u Bokokotorski zaljev može riješavati političkim putem. Za izvršavanje 
strateški bitne zadaće, Zapovjedništvu Korčulanskog odreda bilo je povjereno 
zapovijedanje  dijelovima mornaričkih postrojbi: MOMP Brač i Ugljan - Dugi otok, a 
također i određenim postrojbama  pod  zapovjedništvom Južnog bojišta.  
 
Ako sagledamo cijelinu ratnog puta Korčulanskih postrojbi, razumljivo je zašto je prvi 
ratni zapovjednik HRM admiral Sveto Letica-Barba na obilježavanju 5. godišnjice 
Korčulansko-zapadnopeljeških postrojbi u Korčuli istakao:"Nikad nisam sumnjao u 
Vaše domoljublje, nikad nisam sumnjao u Vašu hrabrost i hvala Vam za Vaš 
doprinos u toku Domovinskog rata. Vi ste jedna od najboljih postrojbi, ove vrste 
u HRM što ste pokazali, u toku našeg Domovinskog rata, od Neretve do 
Prevlake." 
Stečeno ratno iskustvo, prolivena krv i znoj najboljih sinova Korčule u Domovinskom 
ratu,  obvezuje nas, da zajedno sa za 2. zapovjednikom HRM  admiralom Vidom 
Stipetićem vjerujemo  u obranu naših prostora od  neprijatelja. Admiral je svoju vjeru 
izrazio završnim riječima na svečanom skupu u Korčuli: "Budite uvjereni da će i 
ubuduće HRM skupa s Vama osigurati mir na ovim prostorima." Tako će biti, jer 
mi smo u Domovinskom ratu pokazali da to znamo i hoćemo . 
 


Ratni put korčulanskih i peljeških postrojbi
tijekom Domovinskog rata


Obrana općine Korčula
15.09 91 – 01.06..92


Obrana Stona
20.11.91 ‐ 24.05.92


Top. Potp1.GBR
20.05. ‐ 01.06.92


Lastovo 
osiguranje.i razminiranje


02.06 ‐ 07.09.92


Ravanj‐ Plješivac
13.06 ‐ 15.10.93


Rijeka Bregava
27.10.93 ‐ 05.01.94


Belenići ‐ Zavala
10.01 ‐ 01.04.94


Prevlaka – Debeli brijeg
05.03. – 05 10.95


Ukupno u borbi:                                                         ‐
Korčulanske postrojbe oko 2.5 god  (29 mjeseci) –
(Zapadno)Pelješke postrojbe oko 3.5 god (42 mjeseca)


Rupni do – Čvaljina‐ Belenići ‐Zavala
09.01 ‐ 03.05.93 i 25.07.93‐10.01.96


Postrojbe obrane općine Korčula


MOMP Korčula


MOMP  Pelješac


 
 
 
 
 
 
 







RATNI PUT KORČULANSKIH POSTROJBI TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA 
 


PERIOD TER N E ZADAĆA POSTROJBA NAPOMENA 
15.09.1991 
01.06.1992. 
( 9.5 mj.)  


OTOK 
KORČULA -obrana otoka Korčule 


-razbijanje pomorske  
  blokade 


Postrojbe 
obrane općine 
Korčula 


Dio vojne policije i 
osiguranje vojarni 
ostaje do 03.1993. 


20.11.1991 
24.05.1992. POLUOTOK 


PELJEŠAC 
(Ston) 


-obrana poluotoka   
  Pelješca 
- deblokada Pelješca 


Postrojbe 
obrane općine 
Korčula 


Dio postrojbi do 
svog razvojačenja 
osigurava otok 


20.05.1992. 
01.06. 
1992. 


ŠIPAN, 
LOPUD, 
KOLOČEP 


- topnička potpora  
  gonjenja neprijatelja Bitnice MB 120 


i  topova 76 
mm  ZIS 


Veći dio postrojbi 
obrane općine 
Korčule se 
razvojačuje 


02.06.1992. 
07.09.199 .2  
(3 mjes)  


OTOK 
LASTOVO -osiguranje i 


razminiranje   vojarni 
-obuka  OTB 85 mm 


Vod Lastovo 
Vod inžinjerije Iz vojarne Privala u 


vojarnu Velje more  
prebačeni T-85 mm 


13.06.1993. 
15.10.199 .3  
(4 mjes)  


LOPO  Č
SUŠE -obrana crte 114.br   


Ravanj –  547  k
-Pješivac  


 MOMP Korču  la  
+ v MB iz DB Na terenu je bio i  


v.MB 82 iz 
Domobran.  bojne 


27.10.1993. 
05.01.199 .4  
(2 mjes)  


RIJEKA 
BREGAVA - ustroj i obrana crte Domobranska 


bojna 
MOMP Korčula 


Bojna i MOMP su 
branile istu crtu 


10.01.1994. 
01.04.1994. 
 (3 mjes)  


BELENIĆ  I
ZAVALA -obrana zone BS 


MOMP Korčula MOMP Korčula 
+(v.T55, Inž.v. 
i OTV 85mm,  


Zonu smo primili 
od 116.br. HV i 
predali 115 br.HV 


05.03.1995. 
05.10.199 .5  
(7 mjes)  


PREVLAKA 
DEBELI 
BRIJEG 


-posjedanje i obrana 
državne granice u 
zoni Borbene skupine 
Jug 


MOMP+( dio 
MOMP Brač) + 
(dio POG i PZO 
Južnog bojišta) 


U lipnju je MOMP 
Ugljan-Dugi otok 
zamijenio MOMP 
Brač 


Korčulanske postrojbe su tijekom Domovinskog rata                  
u obrani  Jadranskog i Južnog bojišta provele 2,5 godine ( 29 mjeseci)   


 


 








Poštovani, 
  
Naredne 2011. godine navršit će se 20 godina od početka Domovinskog rata, odnosno puna 
dva desetljeća od trenutka kad je naš naraštaj dopala teška i časna zadaća stvaranja samostalne 
hrvatske države. Mišljenja smo da je to prigoda za objavu knjige u kojoj bi bila zabilježena 
događanja, okolnosti i sudionici koji su vodili od ustrojavanja postrojbi obrane tadašnje 
općine Korčula, uspješne obrane otoka Korčule i poluotoka Pelješca, do okončanja  ratnog 
puta Mornaričkog odreda – Korčula, koji je završio na krajnjem  jugu Lijepe naše. 
Autor ovih priloga, tom se temom, čiji su dijelovi objavljivani u Godišnjacima grada Korčule, 
bavi od završetka rata . Na temelju tih priloga u pripremi za tisak je i knjige koja cjelovitije  u 
monografskoj formi dokumentirano obrađuje ratni put korčulanskih postrojbi od 1991 – 
1995.g.  Nadamo se da će se do 15. 09. 2011. stvoriti pravni uvjeti za objavu popisa branitelja, 
kako bi u knjizi uz opis najbitnijih događaja, mogao biti objavljen  i cjeloviti popis svih 
sudionika ratnog puta, posebno ranjenih i poginulih. 
Sudionici  ovih događanja znaju da je to obiman posao,  u kojemu se kriju brojne opasnosti da 
neki značajni događaj ili osoba ostanu zaobiđene ili umanjene. Stoga molimo bivše suborce  i 
sve one koji imaju bilo kakva zanimljiva saznanja i informacije vezana uz ratni put 
korčulanskih postrojbi da nam ih dostave,  kako bi isti našli svoje mjesto u knjizi. Posebno 
traženi materijal su ratne fotografije i slični prilozi koji mogu doprinjeli da knjiga bude što 
vjerniji zapis stvaranja Hrvatske države, na prostorima na kojima su ratovale korčulanske 
postrojbe . Poslije skeniranja, fotografiranja i pretvaranja u elektronski oblik, sve ustupljene 
dokumente spremni smo vratiti njihovim autorima.   
Unaprijed  hvala! 


  
Osobe za kontakt,  
Istočni dio otoka i Pelješac – Željko Seretinek – zseretin@yahoo.com 


Zapadni dio otoka – Dinko Radić, 813 134 mail dinkoradic@net.hr 
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SUDJELOVANJE POSTROJBI NA STONSKOM RATIŠTU 


Djelovanje postrojbi   Općine Korčula u zaustavljanju prodora neprijatelja ka 
Pelješcu 


Rat na  dubrovačkom  području započeo je 01.10.1991. godine napadom „JNA” na šire 
područje grada Dubrovnika. Težište napada neprijatelj je imao na pravcima iz Debelog 
brijega kroz Konavle i iz Popovo polje prema Osojniku, Dubrovniku  i  Slanom. 


Već 05.10 postrojbe iz sastava Trebinjskog korpusa JNA iz Popova polja uspjele su 
prodorom preko Zavale i Orahova dola, okupirati i staviti pod svoj nadzor šire područje 
Slanoga. 


Osim korčulana dragovoljaca koji su i prije rata živjeli na širem području Dubrovnika u 
zaustavljanju prodora neprijatelja na dubrovačkom području: u Konavlima, kod Osojnika 
i oko Čepikuća posebno su se istakli pripadnici djelatne bojne 116 br. Njihov zapovjednik 
bio je prijeratni komandant štaba Teritorijalne obrane općine Korčula Marko Mujan. 


U bojni su se od početka hrabro borili i dragovoljci koji su prvi išli sa otoka, da bi branili 
naše najjužnije granice: Denis Žanetić iz Korčule, Đani Radovanović i Željko 
Baničević -Mikuleto iz Smokvice, dok se u sastavu postrojbi specijalne policije MUP-a 
istaknuo policajac Z. Krajančić iz Čare. 


Prva otočka postrojba koja je početkom listopada 1991.g. djelovala u zaustavljanju 
prodora jugovojske u Konavlima bio je vod dragovoljaca Policijske postaje Korčula kojega 
je vodio tadašnji zamjenik zapovjednika  postaje Stanko  Šutalo. 


Nakon silovitog prodora neprijatelja i pretrpljenih gubitaka, vod je poslije nekoliko dana 
sudjelovanja u borbi bio primoran povući se na otok. Uslijed prodora četnika iz Popova 
polja preko Orahova dola u područje Slanog  bila im je prekinuta komunikacija ka otoku 
Jadranskom magistralom, pa se vod na Korčulu morao izvlačiti preko o. Šipana. 


Tijekom listopada 1991.g, na prostor Stonske prevlake sa zadaćom razbijanja pomorske 
blokade Pelješca išao je vod 9 K 11 "Maljutke", iz sastava bataljuna ZNG. Njega  je vodio 
zapovjednik bataljuna Zdravko Žuvela. Do okršaja sa brodovima nije došlo, jer su se 
neprijateljevi brodovi držali uz Mljet i nisu im dolazili u domet. 


Poslije bitke protiv brodova 19. i 20. 11. topnički vod 76 mm ZIS iz Trpanjske Dube 
predvođen zapovjednikom bitnice Željkom Seretinekom išao je u Smokovljane. 
Sa  položaja ispod brda Oštrkovac izvršavao je paljbene  zadaće koje im je, odredio 
tadašnji zapovjednik južnog bojišta Luka Džanko.  Pri djelovanju po neprijateljskoj 
motrionici na Rujnici i po njihovom uporištu u Orahovom dolu  ispaljeno je bilo oko 130 
granata. Akcija nije bitno usporila prodiranje neprijatelja iz pravca Čepikuća, ali je imala 
povoljan učinak na moral naših uglavnom pješačkih postrojbi, koje su bile prisiljene 
povlačiti se pred snažnim napadom neprijatelja. Poslije te akcije na položaju na stonskoj 
prevlaci  naš topnički vod dočekuju i pješačke postrojbe  iz sastava Obrane  općine 
Korčula 


Silnom prodoru neprijateljskih pješačkih i mehaniziranih snaga koji je išao uz snažnu 
potporu topništva i aviona, naše uglavnom pješačkim oružjem naoružane postrojbe ZNG i 
policije, nisu se mogle ozbiljnije suprostaviti.  


Kroz mjesec studeni situacija se i kod Stona znatno pogoršala. Neprijatelj je  uz jaku 
potporu svog brigadnog topništva napredovao  komunikaciama  iz Rudina i Slanoga 
jednim pješačkim  bataljunom, ojačanim oklopnom četom. 







Svojim glavnim snagama težio je ovladati komunikacijom most Bistrina - Hutovo, odakle 
bi imao osnovu za ovladavanjem dolinom Neretve i kontrolu nad širim područjem Južne 
Dalmacije. 


Ustrojavanje  crte  obrane ispred Stona 


Poslije pada Čepikuća neprijatelj je napredovao ka Stonu iz pravaca Rudina i Slanoga. 
U zaustavljanje neprijatelja ispred Stona od 21 do 24.11. stiže grupa od 100 tinjak 
dragovoljaca iz bataljuna ZNG, ojačanih vodom minobacača 82 mm. Grupu „Korčulanskih 
dragovoljaca” predvodili zapovjednici bataljuna ZNG Zdravko Žuvela i obrane 
općine Tomislav Katić  


Po zauzimanju Rudina 23 . 11., neprijatelj je sa dominantnih kota kontrolirao sve naše 
položaje. Već 5 minuta po otvaranju paljbe, naši položaji bili bi snažno i precizno tučeni 
paljbom njegovog topništva. 


Prilikom pokušaja učvršćivanja crte obrane pod neprekidnom paljbom neprijatelja, u  
području sela Doli 25.11. 1991,. pogođen minom iz minobacača smrtno je stradao 
zapovjednik 1. Orebićke satnije Tihomir Antunović. Tog dana   imali smo još 4 ranjena. 
U području sela Doli ranjeni su bili Jure i Damir Bikić, te Arsen Roso iz Orebićke 
satnije i Ante Radaić iz zapovjedništva bataljuna ZNG. Kod Konštara ranjen u ruku bio 
je Damir Mušin iz satnije MB 82 mm. 


Dva dana poslije pretrpljenih gubitaka, naše su se  postrojbe povukle na otok kako bi se 
konsolidirale i uz dovođenje jačih sredstava potpore na područje Stona, pripremile za 
provedbu odsudne obrane p/o Pelješca.  


 


Kritični dani u zaustavljanju napada Jugovojske na Ston bili su 04, 05 i 06. prosinca 
1991. godine. Iako se je u to vrijeme u i oko Stona nalazilo i do 1000 branitelja (toliko se 
je nalazilo na brojnom stanju za hranu), naše su se slabo organizirane i uvezane 
postrojbe, sa slabom topničkom  potporom, (koju smo provodili sa 2 topa 85 mm iz HRM 
i 2 topa 76mm iz postrojbi obrane općine Korčula), teško suprostavljale daleko jačem 
neprijatelju. On je na naših 100 ispalio, po našim postrojbama po nekoliko tisuća 
granata. Tih dana je pokušavajući organizirati zaustavljanje prodora neprijatelja ispred 
Malog Stona, poginuo član Zapovjedništva obrane Stona Miodrag Perkušić. 







Zauzimanjem Debelog brda na Rudinama neprijatelj je mogao kontrolirati put od Stona 
do Ponikava sve do uvale Prapratno. Posebno su bile jake borbe 05. prosinca kada je 
neprijatelj prešao preko magistrale i zauzeo brdo Konštar. Na brzu ruku organiziranom  i 
sprovedenom akcijom, koju je uz topničku potporu naših topova 85 i 76 mm vodio 
zapovjednik policijskih snaga Neven Klinac postrojbe neprijatelja, prije nego su utvrdili 
svoj položaj, bile su izbačene iz njegova vrha. 


Uprkos uspješno odbijenom napadu neprijatelja malodušnost u našim redovima nastupila 
je 06. 11, kada su odlukom zapovjednika Petra Šimca zapovjedništvo iz Malog Stona i 
kuhinja iz Stona bili prebačeni u Ponikve. Silina napada uz jaku topničku potporu  i 
poljuljan moral naših snaga olakšali su neprijatelju zauzimanje Konštara i Zamasline, 
prvih  sela na Pelješcu  uz Jadransku magistralu . 


Stabiliziranje  obrane na crti: Konštari - Zamaslina - Bistrina 


Dana 07. prosinca  dolaskom pukovnika Ante Bilića za zapovjednika obrane Pelješca, uz 
angažiranje postrojbi obrane općine Korčula neprijatelj je zaustavljen na crti Konštari - 
Zamaslina - most Bistrina.  U spriječavanju prodora ka Stonu, braneći brdo Zec, 17. 
prosinca poginuo je Samir Mustafić, a nekoliko pripadnika iz sastava 53. Bojne 
Mornaričko desantnog pješaštva iz Splita bilo je ranjeno. To je uzrokovalo napuštanja tog 
položaja što je je neprijatelj iskoristio. Sutradan 18. prosinca., prilikom vraćanja 
napušteniog položaja, poginuo je Ranko Bongvardo, dragovoljac iz pelješko - župske 
satnije. 


Položaj na brdu Zec, bez većih žrtava nije bilo moguće vratiti. Zato se prema zapovjedi 
zapovjednika Ante Bilića, nekoliko dana poslije, za nadzor i spriječavanje prolaza 
neprijateljevih snaga pravcem Konštari - Marinica  organizira i uređuje područje 
susjednog položaja Vrijesovica. Uprkos poljuljanom moralu u držanju promjenjene crte, 
 istaknula se  1.Orebićka satnija. Ona je nekoliko dana samostalno održala cijelu crtu od 
Malog Stona do Vrijesovice. 


Po zaustavljanju napada neprijatelja, prema odluci za obranu zapovjednika Ante Bilića, 
postrojbe otočkog bataljuna (4 satnije) uz pelješko - župsku, a kasnije i stonsku satniju 
utvrđuju i organizirano brane položaje sa prvom crtom na  Vrijesovici  -  Supavi i Malom 
Stonu. Posebno se čvrsto uređuju položaji oko Malog Stona. Tu prvo Orebićka, a za njom 
i ostale satnije iz sastava bataljuna ZNG općine Korčula grade bunkere, uređuju taborišta 
i prilaze do položaja na prvoj crti. 


 Za potporu pješačkim postrojbama sa Korčule se dovodi topništvo od kojeg se ubrzo 
ustrojio divizion sastava: topnički izviđači, bitnica 85  mm (4 topa), bitnica 76 mm (4 
topa) minobacačka bitnica 120 mm (3 minobacača)  i 82 mm (11 minobacača) 
Cijelokupno topništvo dobro se utvrđuje. 


Ustrojavanjem stalne topničke izvidnice na Supavi i uvezivanjem svega topništva i 
izvidnica sa zapovjedništvom, omogućen je stalni nadzor prostora topničkom paljbom. Na 
taj način naše su postrojbe uprkos pomanjkanju streljiva postajale gospodari na bojištu . 
Zapovjednik postrojbe topničkih izviđača bio je Ante Curać – Raškić  


Povezivanjem i reorganizacijom topništva u topnički divizijon, reagiranje topništva od 
uočavanja neprijatelja, do ostvarenja paljbe po cilju, od 2 - 3 sata, koliko je bilo potrebno 
tijekom listopada i studeniog , smanjeno na vrijeme od 5 do 15 minuta. 


Zapovjednik novoustrojenog Mornaričkog odreda Pelješac Ante Bilić ubrzo uspostavlja 
dnevno zapovjedanje i kontakt sa svim zapovjednicima postrojbi na terenu. U tome mu 
je veliku pomoć pružao načelnik stožera Berivoj Mrković. Odgovoran za rad svih 
korčulanskih postrojbi u zapovjedništvu obrane Pelješca, bio je zapovjednik bataljuna 







ZNG općine  Zdravko Žuvela. Dužnost zapovjednika topničkog divizijuna obnašao 
je Željko Seretinek.  Žična se veza pružala iz zapovjedništva  prema svima 
postrojbama, za što je u vrijeme ustrojavanja veze odgovoran bio zaopovjednik voda 
veze Drago Igrec . 
U vrijeme stabiliziranja fronta, naročito jaka obostrana djelovanja topništva ispred Stona 
bila su 13, 18 i 23/24 prosinca. Tada smo na novi način organiziranim djelovanjem, 
uprkos tome što je neprijatelj raspolagao daleko većim zalihama streljiva za topništvo , 
neprijatelju prvi puta pružili neočekivano jaki otpor i gubitke, nakon čega se front 
stabilizirao. Uz sreću i zahvaljujući dobrom utvrđivanju položaja, u tim bitkama na našoj 
strani nije bilo većih gubitaka. 


 


 


 







Organizacija protudiverzantske obrane Pelješca 


Početkom 1992. godine poslije priznanja Republike Hrvatske od vodećih svjetskih sila sa 
neprijateljem su vođeni pregovori o prekidu paljbe. Između zapovjedništva Obrane 
Pelješca i komande Jugovojske, uspostavljena je direktna žična veza (takozvana  vruća 
linija).  U održavanju potpisanih primirja jačala je i uloga evropskih promatrača. 


Izrađivali  su se novi i ojačavali  stari zakloni. Položaji su se osiguravali grupama mina. 
Prestankom bojnih djelovanje u našim postrojbama došlo je do malog opuštanja. U tom 
je periodu, 12.02 geler potezne mine, na koju je naišao na mostu Bistrina, smrtno ranila 
zapovjednika u bitnici MB 82 mm Gorana Lasića. Tom je prilikom bio 
lakše  ranjen i Jakša Kriletić - Jordes. Prije odlaska na smjenu poginuo je pripadnik 
bitnice MB 120 mm Ivo Kunjašić iz Smokvice. Na položaju topova 85 mm prilikom 
rukovanja s eksplozivom ranjen je bio Daniel Tomić.   


U očekivanju novih napada neprijatelja, organizacija paljbenog djelovanja i obučenosti 
svih postrojbi dovela se na višu razinu. 
Početkom proljeća zbog narušenog zdravlja zapovjednik  Ante Bilić odlazi u bolnicu u 
Split. Njegov dotadašnji zamjenik Berivoj Mrković ranjen je u nogu,  prilikom pokušaja 
osposobljavanja topa 40 mm Bofors. U toj situaciji zapovjedanje obranom i Mornaričkim 
odredom Pelješac zapovjednik HRM povjerio je Zdravku Žuveli. Za njegova zamjenika iz 
Šibenika je stigao Ferid Pazelja. 


Početkom travnja pristupilo se organizaciji protudesantne i protudiverzantske obrane 
Pelješca. Posebna se pažnja u zaštiti od pomorskog desanta (za kojeg je nepijatelj činio 
pripreme na otoku Visu) posvetila obrani uvala Žuljane i Trstenika. Od mogućeg zračnog 
desanta osiguravalo se Jajinsko i Potomljansko polje. 


Uvale Žuljane i Trstenika branile su se jednim pješačkim vodom  koji je  branio brdo 
Čučin i topničkim vodom 85 mm (kasnije  sa 2 topa 76 mm ZIS) . Jedna satnija iz 53 
bojne MDP -Split nalazila se  u pričuvi u Trpnju. Uvalu Lovište branio je vod 76 mm ZIS. 
U zaštiti   Janjinskog i Potomskog polja stalno je bila angažirana jedna satnija s otoka 
Korčule. 


      


 Poduzimanjem spomenutih organizacijskih mjera postrojbe obrane Pelješca spremne su 
dočekale početak zadnjeg i najžešćeg napada neprijatelja      


Posljednji napadi neprijatelja i "Bobetkova ofenziva" 


Početkom travnja 1992. godine neprijatelj je zadnji puta silovito napao našu crtu. 
 Težište napada imao je na cestu :Smokovljani - Topolo - Osoje ka Neumu. Ona se 
nalazila u zoni odgovornosti naših lijevih susjeda iz 1. Gardijske brigade koja im je 
pružila žestok otpor. U očajničkom pokušaju u kojemu se nije obazirao na nanesene 
mu  gubitke, neprijatelj je imao jaku potporu topništva i aviona. Pogođen gelerom 
minobacača 120 mm prilikom granatiranja Malog Stona 08.04. u grlo je bio ranjen Ante 
Šestanović iz 2. Korčulanske satnije   
Bombe - krmače iz aviona su bacane po području oko Stona i Ponikava. Njima je 
uzrokovan veliki požar na brdu Supava. Svi naši položaji topništva bili su tučeni , ali su i 
uzvraćali paljbu neprijatelju. Naše topničke postrojbe svojom su paljbom ali i 
prihvaćanjem paljbe, razvlačili  i slabili napadnu moć neprijatelja, tako da nije došlo do 
pomicanja naše crte niti crte obrane naših susjeda. 
U drugoj polovici travnja, 10 - tak dana po dolasku generala Janka Bobetka za 
zapovjednika južnogbojišta započeo je veliki protunapad naših postrojbi. 
Iako smo raspolagali sa manje streljiva ravnopravno smo se nosili s neprijateljem. 
Preuzimanjem inicijative ubrzo smo svojim djelovanjem natjerali neprijatelja na 
povlačenje. 







U "Bobetkovoj  ofenzivi "  Mornarički odred Pelješac u čijem su sastavu i sve korčulanske 
postrojbe sudjelovao je na desnom krilu.   
Nakon proboja crte neprijatelja na pravcu napada 4.gbr kod Hutova 18.05 i izvlačenja 
neprijatelja pod jakom topničkom paljbom topništva, naše pješačke postrojbe ujutro 
19.05. ušle su u Konštare i Zamaslinu. Na prostoru benzinske pumpe na Jadranskoj 
magistrali zapovjednik Zdravko Žuvela dočekao je pripadnike 1.gbr i predao crtu 
zapovjedniku 4.bojne 1 GBr Damiru Tomljenoviću –Gavranu,   koji je svojom postrojbom 
nastavio goniti neprijatelja ka Slanome .         . 


 


Nakon prebacivanja cijelokupnog topništva preko magistrale, uslijed velike dinamike 
gonjenja,  neprijatelj je ubrzo izašao van dometa naših oružja. Tada se prema zapovjedi 
generala Bobetka dio  topništva   (bitnica 76 mm ZIS i MB 120 mm ) preko mora 
prebacio se na Elafitske otoke. Odatle smo neprijatelja koji se izvlačio prema Dubrovniku 
nastavili  tući u bok. 


Po izlasku neprijatelja iz dometa topova, bitnice 85 mm   prebacila se u dolinu rijeke 
Neretve. Tu je u sastavu Taktičke grupe  156. brigade sudjelovala u oslobađanju 
područja lijeve strane rijeke Neretve, oko sela Klepaca, Tasovčića i Pribilovaca. 


Po oslobađanju Dubrovačkog primorja, većina postrojbi obrane općine Korčule 
razvojačena je do kraja lipnja 1992. godine. 


Po neprijatelju je  na stonskom ratištu ispaljeno oko 6000 granata, a po našim je 
položajima palo duplo više. Koliko je bilo naprezanje našeg topništva govori i to da se u 
svibnju 1992.g. na otoku Šipanu prilikom paljbenog djelovanja rasprsla cijev jednog 
minobacača 120 mm.   







Na obilježavanju 5. godišnjice korčulansko - zapadnopeljeških postrojbi, ratni 
zapovjednik HRM admiral Sveto Letica, u svom obraćanju stroju postrojbi općine Korčula 
rekao je:  


„Vi ste zaustavili srpsko - crnogorske postrojbe neprijatelja i na Stonu, kada je 
prijetilo, da zauzmu cijeli Pelješac, da kompromitiraju našu obranu u 
neretvanskoj dolini i da dođu do Neretve. Da zauzmu Korčulu i postepeno 
ostvare plan generala Kadijevića da se od Dubrovnika ide prema Splitu, te da se 
Hrvatska preko Dalmacije baci na koljena. 


Korčulani i Pelješčani su izvojevali i tu pobjedu, ostajući hrabro na svojim 
položajima oko Stona, čime su spriječili da srpske i crnogorske postrojbe nisu 
tad prodrle na puntu Lovišta i na Korčulu.   To je gospodo vaša zasluga. I ne 
samo to; 


Hvala, posebno Korčulanima , što niste poslušali poruku, koja vam je došla 
imperativno napisana, da se povučete sa Stonske prevlake, odnosno da 
napustite položaje. 


Nikad nisam sumljao u vaše domoljublje, nikad nisam sumljao u vašu hrabrost. 
Hvala vam za vaš doprinos u toku Domovinskog rata. 


 








DJELOVANJE MOMP KORČULA NA TERENU PREVLAKE 
 
Posljednja mobilizacija MOMP Korčula  trajala je od ožujka do početka listopada 1995. 
godine. Zadaća odreda bila je vraćanja šireg područja Prevlake u suverenitet Republike 
Hrvatske. MOMP Korčula je prva postrojba Hrvatske vojske koja je nakon  okupacije 
1991. godine ušla u područje " žute zone "1, koju su, od povlačenja jugovojske krajem 
listopada 1992.g osiguravale postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova i UNPROFORA.  
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Oslobađanje područja  Konavala  krajem listopada 1992.g. 


Ulazak naših postrojbi u  područje „žute zone” , u sklopu plana Maestral2, zapovjedništvo 
MOMP Korčula detaljno je isplaniralo u Zapovjedništvu Južnog bojišta. Planiranu akciju  
trebalo je sprovesti u sklopu vojno-redarstvenih operacija Hrvatske vojske, za ostvarenje 
punog suvereniteta Republike Hrvatske. Posjedanjem  i obranom prostora Debeli brijeg – 
Prevlaka, stvorili smo uvjete za otkaz starog mandata UNPROFOR-a (koji je bio 
nepovoljan za Hrvatsku) 3 i  uspostavu novog mandata UNCRO koji je imao zadaću mirne 
reintegracije žute zone u puni suverenitet Republike Hrvatske.  
U to vrijeme Podgorički korpus zajedno sa  JRM imao je vojnu vježbu, u kojoj su uigravali 
iskrcavanje u Molunat i stvaranja uvjeta za kontrolu "žute zone". Tajnom iznenadnom 
mobilizacijom, te organiziranim i u tijeku noći provedenim posjedanjem graničnih 


                                  
1 Prema ugovoru o mandatu UNPROFOR koji je potpisan između republika Hrvatske i Crne gore 
misija UNPROFOR imala je zadaću osiguranja mira u takozvanoj žutoj (demilitariziranoj) zoni 
između Hrvatske vojske i Vojske Jugoslavije.  Područje zone u potpunosti se nalazilo u Republici 
Hrvatskoj. Svojom duljinom ona je onemogućavala obostrano topničko djelovanje po neprijatelju. 
2 Operacijom Maestral u puni suverenitet Republike Hrvatske trebalo je vratiti sve okupirane 
dijelove zemlje koji nisu bili u području provedbe vojno redarstvene operacije Oluja. 
3   Stavljanjem tog područja  Republike Hrvatske pod  nadzor HV prije potpisivanja novog ugovora, 
mandat i naziv misije  promjenjeni su.  Mandat UNPROFOR-a bio je  osiguranje demilitarizirane 
zone između Hrvatske vojske i Vojske Jugoslavije. Zadaća misije UNCRO  bila je pružanje pomoći u 
reintegracija žute zone u potpuni suverenitet Republike Hrvatske 







položaja prema Crnoj gori, preduhitrili smo neprijatelja u provedbi njihove namjere i 
prostor je ostao naš. Poslije "kritičnog momenta" ulaska u „zonu”, Odred je imao zadaću 
uporne obrane državne granice. U izvršenju te zadaće Zapovjedništvu odreda povjereno 
je zapovjedanje svim postrojbama u sastavu "Borbene skupine JUG". Osim MOMP Korčula  
u sastavu Borbene skupine bili su MoMP Brač i Ugljan-Dugi otok, te djelovi postrojbi  PZO 
i protuoklopne grupe Južnog bojišta 


 
Većina položaja prije dolaska naših postrojbi  bili su uređeni za obranu i utvrđeni u 
armiranom betonu.  
Jugovojska je prema području obrane  BS Jug provodila više vojnih  vježbi sa bojnim 
gađanjem i ojačavali su položaje na crti.  JRM je izvlačila brodove iz Boke kotorske i 
provodila vježbe na moru. Cilj njihovih aktivnosti bio je dovođenje postrojbi u pripravnost 
za napadna djelovanja, ukoliko se za to otvore mogućnosti na bojištu.   
U vrijeme provedbe operacije Oluja, Trebinjski korpus se, kroz crtu obrane naših lijevih 
susjeda pokušavao ponovno probiti na područje Republike Hrvatske.  Nanošenjem velikih 
žrtava postrojbe Južnog bojišta HV onemogućile su ih u ostvarenju namjera.  Tijekom tih 
bojnih djelovanja nekoliko granata palo je na područje razmještaja BS -JUG, ali bez 
negativnih posljedica .  
Do svojeg razvojačenja i predaje crte zapovjedništvu 156. brigade HV odred je imao više 
nadzora Zapovjedništva Južnog bojišta, HRM-a i načelnika Glavnog stožer HV. Crtu su 
gotovo svakodnevno obilazile razne ophodnje UNCRO-a, strani vojni atašei te 
predstavnici otočkih općina i postrojbi.  
Oni su, kao i mještani  Dubrovnika ,Molunta , Cavtata, Orahova dola, Slanoga , Svitave, 
Habatnice , Stona  i ostalih mjesta s kojima su se u na svom ratnom  putu družili naši 
borci, stekli utiske o Korčulanima kao vojnicima koji su organizirani, hrabri i spremni 
pomoći tamo gdje je to potrebno. 
Pripadnici postrojbi s kojima smo surađivali na svom ratnom putu: 


 postrojbi s Pelješca i 1.Gardijske brigade (Gbr) na bojišnici kod Stona ,  
 114.brigade.  na terenu Lopoč,  
 115. i 116.brigade na terenu Zavala - Orahov  do ,  







 156. i 163 brigade,  Specijalne i civilne policije te  
 mornaričke postrojbe: MOMP Brač , Ugljan-Dugi otok i radarske postaje Molunat 


na širem području p/o Prevlaka 
upoznali su  Korčulane kao dobro opremljene i uvježbane vojnike koji su znali obraniti 
svoje more,  otok , poluotok  Pelješac i sve povjerene im prostore na Južnom bojištu .  
Postrojbe Obrane općine Korčula tijekom 1991. i 1992. godine su brojile oko 1270 
branitelja.  Petero je ugradilo svoje živote u temelje naše slobodne Hrvatske.  
To su bili : Želimir Žanetić iz Blata , Tihomir Antunović iz Orebića , Ranko 
Bongvardo iz Trstenika, Goran Lasić iz Korčule i Ivan Kunjašić iz Smokvice . 
U vrijeme obnašanja zadaća MOMP i Domobranske bojne Korčula u obrani Južnog bojišta 
na svakom je terenu boravilo po oko 500 branitelja. U periodu 1993 – 1995.g. smrtno su 
stradala 3 pripadnika . To su bili: Branko Bosnić  iz Blata, Željko Baničević  i Alen 
Pecotić iz Smokvice.  Na ratnom putu od 1991. do 1995. godine  oko 30 bojovnika iz 
Korčulanskih postrojbi bilo je ranjeno.     


 
 
Uspješno izvršavanje sve odgovornijih zadaća, samo za sebe govori koliko su 
Korčulanske postrojbe do zadnje demobilizacije u listopadu 1995. godine  organizaciono 
jačale za provedbu i najsloženijih zadaća.. 


 
admiral Sveto Letica 


u Korčuli 16.11.1996.g. 


Na obilježavanju 5. godišnjice postrojbi  16.11. 
1996.godine ratni zapovjednik HRM 
admiral Sveto Letica je u svom obraćanju postrojbama 
Općine Korčula  rekao: Nikad nisam sumljao u Vaše 
domoljublje, nikad nisam sumljao u Vašu hrabrost. 
Hvala Vam za Vaš doprinos u toku Domovinskog 
rata. 
Vi ste jedna od najboljih postrojbi ove vrste u HRM, 
što ste pokazali u toku našeg Domovinskog rata, od 
Neretve do Prevlake 


 
. 







 
Poslijeratni zapovjednik HRM Admiral Vid Stipetić u svom se obraćanju, zahvalio 
stanovnicima otoka Korčule i dijela p/o Pelješca riječima: 


admiral Vid Stipetić 
u Korčuli 16.11.1996.g. 


Danas kada obilježavamo izuzetno značajne 
uspjehe Vas kao dijela HRM, ne zaboravljamo Vaše 
uspjehe prije, a ni poslije tijekom 1992. godine, sve 
do listopada 1995. godine kada se  MOMP Korčula  
vratio sa terena Prevlake. 
Dragovoljci ZNG i MUP-a bivše Općine Korčula, 
osvojili su ovdašnje vojarne i velike količine 
svakovrsnog naoružanja i opreme bivše JNA. 
Nisu ga zadržali samo za sebe, nego su u onim 
teškim danima nametnutog nam rata, veliki dio dali 
i postrojbama obrane cijele Dalmacije  
Zahvalio bi se pripadnicima MOMP Korčule i 
Pelješca, koji su sve do 05. mjeseca 1992. godine 
branili i obranili Pelješac kada je započelo 


konačno protjerivanje neprijatelja iz Dubrovačkog primorja.  
Posebnu zahvalnost želim istaći svim bojovnicima koji su se borili diljem bojišta 
od 91-95. godine a znamo da je i takvih bilo.  
Zahvaljujem rodbini i roditeljima poginulih i ranjenicima, na najvećoj žrtvi koju 
su dali da bi nam Domovina bila neovisna i slobodna. Zahvaljujem svim firmama 
i pojedincima bivše općine Korčula koji su na razne načine pomagali postrojbe, 
jer im HRM u to vrijeme nije mogla dati dostatnog materijala za život.  
Posebnu zahvalnost djelatnicima i radnicima brodogradilišta Greben što su 
14.09.1991.godine spretno  omogućili iz Vela luke, sretno isplovljavanje 
Desantno jurišnog čamca u Omiš, koji je potom prvi na svoj jarbol, digao 
zastavu HRM.  
Svemu pučanstvu, Uredu za obranu i gospodarskim subjektima otoka Korčule i 
poluotoka Pelješca želim oživljavanje gospodarstva na vlastitu korist i korist 
nam cijele Lijepe naše. 
Budite uvjereni da će i ubuduće HRM skupa s Vama osigurati mir na ovim 
prostorima. 
čestitam pohvaljenima 
Živjeli !           


 








DJELOVANJE MOMP KORČULA NA ŠIREM PODRUČJU SELA LOPOČ 
 
Po završetku prve faze "Bobetkove ofenzive"  crta razgraničenja između naših i srbo-
crnogorskih postrojbi  bila je uspostavljena od Stolca, crtom koja se kretala po 
jugozapadnoj strani Popova polja. Odatle se kod Dubrovnika ka Konavalima sužavala  
prema AVNOJ-skoj granici između dotadašnjih Republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine i 
Crne gore.  Pošto su postrojbe Južnog bojišta deblokirale Dubrovnik, na temelju 
političkog dogovora predstavnika Republike Hrvatske i Jugoslavije, iz Konavala se 
Jugovojska "mirno" povukla u drugoj polovici rujna 1992. godine 
U odražavnju sigurnosti na dostignutoj  crti, najprije su bili potrošeni ljudski resursi 114. 
brigade HV, koja je branila jedan od najnepristupačnijih terena na Južnom bojištu. On se 
nalazio u Popovom Polju, na  oko 13 kilometara  od Osojnika. Stoga  je  zapovjednik 
Južnog bojišta general Nojko Marinović odlučio odmoriti Trogirsku bojnu iz naše 
prvoustojene pričuvne brigade HV. Obranu tog prostora povjerio je  MOMP Korčula1. Prvi 
put sa novim ustrojem, MOMP Korčula izišao je u lipnju 1993. godine. 
 


 


                                  
1 Trogirska bojna je postrojba koja se nalazila u sastavu 114. Brigade dok je MOMP Korčula  bila 
postrojba razine samostalne bojne, nešto većeg brojnog stanja. Za izvršenje zadaće osim 
zapovjedništva odreda i 1.pješačke satnije mobilizirani su bili: zaštitna desetina, desetina veze, 
izvidnička desetina te inženjerijski i logistički vod. 







Do sela Lopoč i položaja na prvoj crti, nije bilo nikakvih uređenih puteva. To je utjecalo 
da je taj dio crte obrane, bio veoma loše utvrđen i vrlo često napadan od strane 
neprijatelja. Prilaz ka položajima motornim vozilima bio je moguć samo do sela Mišeta. 
Odatle se stazom dugom oko 7 km do sela Lopoč kroz makiju pješačilo  oko 30 minuta. 
 Opskrba hranom, vodom i drugim potrebama po ljetnoj žegi obavljala se pomoću konja. 
Položaji obrane nalazili su se  ispred sela  na crti brdo Ravanj - k 5472 – Pješivac - 
Granati vrh. Do najdaljeg položaja na brdu Ravanj, sa svim sredstvima za život i 
ratovanje na leđima, često pod paljbom neprijatelja trebalo je pješačiti daljnjih 40 - tak 
minuta. 
Poslije izviđanja terena i uspješno izvršene mobilizacije postrojbe3 kolona je motornim 
vozilima izvršila hodnju4 Jadranskom magistralom do Orašca. Poslje skretanja s 
magistrale ispred sela Mišeta, neprijatelj je našu kolonu dočekao topničkom paljbom. 
Uprkos paljbi neprijatelja, zaposjedanje terena i primopredaja položaja na prvoj crti 
izvršena je uspješno.  
Crtu ispred sela Lopoč prva je dva mjeseca branila 1.pješačka  satnija. Topničku potporu 
pružao im je vod minobacača 82 mm MOMP Korčula, sa paljbenih položaja kod sela 
Mišete. Zapovjedništvo odreda, zaštitna desetina i desetina veze organizirali su 
zapovjeno mjesto u selu Suše. Logistički i inženjerijski vod svoje su baze imali u selu 
Slivnica-Bobani.  
Kako su položaji na prvoj crti bili uvučeni u crtu neprijatelja, od samog preuzimanja 
skoro su svakodnevno bili pod djelovanjem njegove paljbe. Svaki od položaja branio je 
točno određeni broj  ljudi (od 4 do 10  pripadnika) sa određenom vrstom naoružanja. 
Ispred naše crte neprijatelj je smjenjivao više postrojbi. Najljući protivnik bili su nam 
pripadnici satnije Bobani. U toj satniji nalazili su se mještani iz sela u kojima smo imali 
razmještene naše postrojbe. Bolje poznavanje terene su koristili, tako da su iz svojih 
zasjeda po našim postrojbama često djelovali iz snajpera. Načešće su po nama djelovali 
prilikom smjena  postrojbi na prvoj crti.    
Već prva dva dana od posjedanja crte u okršaju pješačkim oružjem, jedan pripadnik 
Solinske bojne 114. brigade i dva pripadnika naše 1. satnije (Ante Cetinić i Krešimir 
Padovan) bili su ranjeni. 10 dana poslije njih u ruku je bio ranjen i Albino Vlašić. Na sreću 
ranjavanja su završila bez težih posljedica po njihovo zdravlje. 
Nakon spomenutih događanja Zapovjedništvo odreda je razmotrilo stanje sigurnosti crte 
koju je naša postrojba branila. Težište u radu svih postrojbi bilo je dato na utvrđivanja i 
ojačavanja položaja za obranu. Od tada su postrojbe na crti svakodnevno utvrđivanle i 
ojačavanle zaklone za djelovanje i skloništa. Na svakom položaju napravljene su  barake 
za stanovanje. U taborištima5 u selu Lopoč gdje je boravila smjena u pripravnosti 
popravljani su i zaštićeni stambeni prostori. 
Posao je bio podijeljen tako da je svaka smjena boraca na položajima uz pomoć 
inženjeraca  Odreda utvrđivala svoje položaje.  Građevinski materijal ,kojeg su inženjerci 
dovozili do Mišeta, smjena u  pripravnosti donosila  je na leđima, preko sela Lopoč ka 
položajima na prvoj crti. 
U četiri mjeseca do razvojačenja u listopadu 1993. godine, u svom području odgovornosti 
naše su postrojbe u položaje ugradile više materijala, nego je to u više od godinu dana 
uradila 114. brigada. Takav je rad urodio rezultatom, da uprkos svakodnevnom  
djelovanju po našim položajima, do kraja terena više nismo imali ranjenih ni poginulih. 
Još prije dolaska naših postrojbi na teren, ispred položaja na prvoj crti inženjerci 114.br. 
bili su postavili minska polja i grupe mina. Često se događalo da su neprijateljski izviđači, 
a također i životinje aktivirali određene mine. To je iziskivalo zanavljanje minskih polja. 


                                  
2  Položaj nema svoj geografski naziv. Kota (k.)  ili trigonometar (tt) su nadmorska visina vrha tog  
   položaja 
3 Mobilizacija - spajanje pripadnika postrojbe sa oružjem i njihovo upoznavanje sa zadaćom  
   izvršeno  je u vojarni Privala 
4 Hodnja – kretanje postrojbe u pripadajućim terenskim motornim vozilima.  


5  U dvije kuće u selu inženjerija MOMP-a uredila je prostorije za rad zapovjedništva satnije, dijela  
  desetine veze te smještaj i odmor iz smjene u pripravnosti. Ti prostori bili su osigurani stražom.   







Najčešće su naša minska polja bila narušavana kod groblja ispred sela Lopoč. Tu su 
grupe snajperista neprijatelja imali povremene položaje s kojih su otvarali paljbu po 
našim položajima. 
Prilikom obilaska i nadzora našeg minskog polja kod sela Lopoč , dana 17.07 zamjenik 
zapovjednika 1. satnije poručnik Branko Bačić nagazio je na minu. Ona mu je po 
aktiviranju otkinula dio pete i potkoljenice, koja mu je po prebacivanju u bolnicu u 
Dubrovniku morala biti amputirana. 
 


 
 
Polovicom kolovoza izvršene su smjene između 1. i 2. satnije te vodova minobacača  
MOMP Korčula i Domobranske bojne. Sve do razvojačenja kompletne postrojbe u 
listopadu 1993. godine, ostale postrojbe odreda (Zapovjedništvo, zaštitna desetina, 
desetina veze, inženjerijski i logistički vod), smjenjivale su se ljudstvom iz svog sastava 
unutar postrojbe.  
Dolaskom novih postrojbi na teren, uprkos jakim žegama nastavilo se s inženjerijskim 
uređnjem prostora obrane s još većim intezitetom. Još se veća pozornost posvetila 
organizaciji sustava pješačke i topničke paljbe. Nakon te reorganizacije, na svako 
otvaranje paljbe s neprijateljevih položaja odgovaralo se jednovremenom paljbom iz 
nekoliko naših položaja. 
Kombiniranim djelovanjem pješačkog oružja sa položaja na crti, usklađenim sa 
preciznom paljbom naših minobacača 82 mm u Mišetama, uspješno smo spriječavali  sve 
pokušaje pješačkih napada neprijatelja na naše položaje. Najjači napadi neprijatelja bili 
su oni na položaj Ravanj u lipnju i tt. 547 u rujnu 1993. g. Topnička paljba neprijatelja 
učinkovito je prekidana brzim uzvraćanjem na njegovo topničko djelovanje 
minobacačima 82 mm MOMP-a iz Mišeta ili brigadnim topništvom 114. brigade. 
Sa toga smo terena otišli kao postrojba prekaljenih boraca koji su osposobljeni za 
organiziranu obranu i najzahtjevnijih prostora na bojištu. 
Zapovjednišvu Južnog bojišta svojim smo radom na terenu pokazali  da sa MOMP Korčula 
može računati u izvršenju ovakvih i još složenijih zadaća. 








DJELOVANJE MOMP KORČULA NA TERENU BELENIĆI - ZAVALA 


Prema zapovjedi Zapovjednika Južnog bojišta od 10-12. siječnja 1994. godine MOMP 
Korčula  premjestio se iz dotadašnje zone odgovornosti na područja Bregave na novu 
crtu Belanići – Zavala. 


Još početkom listopada 1991. godine, iz ovog područja, Jugovojska je okupirala šire 
područje Slanog. Presjecanjem komunikacije Dubrovnik - Ploče - Split neprijatelj je bio 
odsjekao jug od ostatka Hrvatske i onemogućio izvlačenje pučanstva iz Konavala i 
Dubrovnika kopnenim putem.  


Polovicom 1992. g. po izvršenoj deblokadi p/o Pelješca 1. i 4. Gardijska brigada potisnule  
su neprijatelja sa šireg područja Zavale, Belanića i Orahova dola na suprotnu (sjevernu) 
stranu Popova polja. Tu je do dolaska MOMP Korčule neprijatelj držao većinu svojih 
snaga. Nasuprot naše crte on je imao: zapovjedništvo bataljona, dvije pješačke satnije, 
ojačanu satniju tenkova (T-34 i T-55) i nekoliko topničkih bitnica (MB-120 mm,H-
105mm,H-122mm).  


 


Na južnoj strani Popova polja, uz našu prvu crtu  neprijatelj je u Muharevoj Ljutoj i 
Grmljanima, imao jednu ojačane satniju pješaštva. Uz ubacivanje svojih diverzanata i 
pješaštva oni su tražili mogućnost za ponovno ovladavanjem širim područjem Zavale i 
Orahova dola1. 


S obzirom da je naša postrojba, koja po broju ljudi i naoružanja pripada rangu bojne, 
dobila zonu odgovornosti  brigade2 obrana tako značajnog pravca iziskivala je 
domobilizaciju Odreda do punog brojnog stanja. Osim bitnicom minobacača 120 mm iz 
                                                            
1 U tim je područjima prije rata obitavao živalj srpske nacionalnosti. 
2  Brigada  (od 1500 do 2500 vojnih osoba)sastoji se od 3-5 bojni (po 500 – 700 vojnih osoba) 







Domobranske bojne Korčula, Odred je za izvršenje ove zadaće, bio ojačan bitnicom 
haubica 122 mm i putnom inženjerijom iz 116. brigade, te s 2 tenka iz Južnog bojišta. 


Da bi mogle uspješno čuvati područja obrane, koje su do tada branile bojne 116. brigade 
svaka je naša satnija3 bila ojačana jačim oružjem i strojnicama PZO ( snajperima, puško 
strojnicama (PS) 7,9 mm, 12,7 Browing i 14,5 mm Kinez, tromblonskim minama i 
minobacačima) . 


Po domobilizaciji odreda, prvu crtu, koja je bila podjeljenu na dva moguća pravca napada 
neprijatelja, naizmjenično su branile 1 i 2. satnija mornaričkog pješaštva.  


 


Razmještaj postrojbi na prvoj crti BG MOMP Korčula 


 


Jedan brojčano jači vod4  branio je položaje5 na pravcu preko Grmljana ka Belanićima po 
slijedećem :  


-1. crtu imao je na položajina: Sovar (1 i 2), Ploča, Pećina, Grubi  vrh i Oštri vrh (1, 2 i 
3)6  i Zasjeda (1 i 2). Na drugoj crti imao je pripremljene položaje Zečja glava i  
Bezimeni vrh. 


                                                           


-u pripravnosti za smjenu ili  dodatno ojačanje voda na 1. crti jedan je vod boravio u  
taborištu koje se nalazilo u  selu Belenići.  


 
3 Bojna (500 – 700 vojnih osoba) u  svom sastavu ima 2-4 satnije (po 120 vojnih osoba) 
4 Satnija (120 vojnih osoba)  u svom sastavu ima 3-4 voda (po oko 30 vojnih osoba) 
5  Za svaki položaj točno je bilo propisano koji broj ljudi sa kojim oružjem ga brani. Položaj su  
  branile  postrojbe veličine  od grupe ( 3 vojne osobe ) do desetine (oko 10 vojnih osoba)   
6 Na brdu Sovar naše su postrojbe branila  dva, a na brdu Oštri vrh  tri položaja (ćuke) 







Na pravcu preko Muhareve Ljuti ka Zavali branila su se 4 položaja: Zavala 1 i 2 , Zavala 
3 (k. 570) i Zavala 4 (Zub)   


-u pripravnosti za smjenu ili  ojačanje voda  na 1. crti drugi vod boravio je u taborištu u 
selu Zavala.  


Za obranu na  pravcima oba voda, satnija je bila ojačana s dva voda minobacača 82 mm, 
koji su imali paljbene položaje jedan poviše sela Zavale, a drugi  kod Belenića.  


Zapovjedništvo satnije zapovjedalo je satnijom i pridodatim postrojbama iz svog 
zapovjednog mjesta u Golubincu. Odatle su svakodnevno obilazili postrojbe koje su 
boravile na crti i u pripravnosti  i pomagali im u radu. 


Uprkos potpisanog primirja, neprijatelj je svakodnevno upućivao grupe snajperista koji 
su djelovali po našoj prvoj crti. Oni su težili ovladati makar jednim našim položajem kako 
bi uz potporu svojeg  topništva  i tenkovima mogli preći preko  Popova polja. Daljnji 
scenario bio bi isti kao u početku rata. 


U tim smo uvjetima na njihovu paljbu u početku manje a potom sve organiziranim 
djelovanjem pravodobno uzvraćali iz pješačkog oružja. To se pokazalo dovoljno da 
onemogućimo ozbiljniju ugrozu naše prve crte.  


Za ojačanje obrane na pravcu prema Belenićima Zapovjedništvo Odreda (Borbene grupe 
MOMP Korčula) odredilo je bitnicu minobacača MB 120 mm. Ona je imala svoj paljbeni 
položaj u području sela Belenića. 


Nositelji spriječavanja prodora neprijateljevih oklopnih postrojbi na tenkoprohodnom 
pravcu preko Zavale ka Orahovu Dolu i Slanome bili su dva tenka iz sastava 163 brigade 
,te  posluge topa 76 mm ZIS i protuoklopnog voda 9K11 Maljutki iz sastava MOMP 
Korčula.  


Na ovom terenu naši inženjerci prvi su puta samostalno mjenjali protupješačke i 
protutenkovske mine. Mine su ispred naše prve crte često eksplodirale uslijed kretanja  
neprijateljskih izviđača, raznih životinja i nevremena. Osim  postavljanja i održavanja 
minskih polja ispred 1. crte  inženjerija je izvršila sve pripreme i za urušavanje puteva ka 
Slanome.   


Topničku potporu svih postrojbi u zoni odgovornosti davala je bitnica haubica 122 mm 
M38. Poslije njihova vraćanja 116. brigadi, istu zadaću obnašao je  vod obalnih topova 85 
mm iz obalno topničke bitnice (OTB) Molunat. 


Topnički izviđači bili su zaduženi  za određivanje točnih koordinata topničkih ciljeva i 
navođenje paljbe našeg i topništva Južnog bojišta. Zbog širine naše zone odgovornosti, 
za izvršenje zadaće oni su bili pripremili dvije osnovne i nekoliko pomoćnih motrionica. 


Kako bi spriječili eventualno iznenađenje, uvijek kada je Zapovjedništvo to procjenilo 
potrebnim, a redovito prilikom smjena naših postrojbi na terenu, svoje smo topništvo 
dovodili u povišeni stupanj pripravnosti za trenutno djelovanje po neprijatelju.  







 


Zapovjedništvo odreda, uz pomoć pristožernih postrojbi (zaštitne desetine, veze, i 
inženjerije),  organiziralo je zapovjedno mjesto u Orahovu dolu. Tu se svakodnevno 
organizirao i koordinirao  rad te pružala pomoć u radu podređenim postrojbama. 


Ulazak u Zonu odgovornosti sa magistrale Ploče - Slano - Dubrovnik osiguravao je punkt  
Vojne policije MOMP-a.  


Svojim i pridodatim postrojbama te povezivanjem sa susjednim postrojbama( 114. i 115. 
brigadama HV) Zapovjedništvo MOMP-a ostvarilo je potpuni nadzor u svojoj Zoni 
odgovornosti.    







Logističke postrojbe, koje su u svom radu bile vezana za gospodarske subjekte, i imale 
svakodnevni kontakt sa Zapovjedništvom Južnog bojišta i svim  postrojbama u zoni 
odgovornosti  MOMP Korčula,  imale su svoju bazu u Slanom. Osim vojnih postrojbi oni 
su vodili brigu o desetak domaćinstava uglavnom staraca koji su cijeli tijek rata živili u 
Orahovu Dolu. 


Za razliku od Lopoča ovaj teren branili smo zimi. Svi naši položaji nalazili su se na velikim 
nadmorskim visinama, od 500 - 900 metara. Najteži prilaz imali su položaji na Oštrom 
vrhu i  Sovaru. Za slučaj izvlačenja žrtava sa položaja Oštri vrh (1,2,3)  pripremljena je 
bila improvizirana žičara (koju je zbog oštećenja trebalo  popraviti). Do položaja Sovar  2 
zbog kosine terena morali smo se penjati po improviziranim skalama, a po snijegu i uz 
pomoć konopa.  
Iako smo po položajima na prvoj crti  imali svakodnevna djelovanja neprijateljevih 
snajperista, na ovom terenu nismo imali ljudske žrtve od neprijateljevog oružja. 


Prilikom olujnog nevremena u noći 16/17.01. 1994. godine udarac groma na položaju 
Zub ispred Zavale usmrtio je našeg suborca Alena Pecotića. Od pražnjenja elektriciteta u 
životnoj je opasnosti bio  Ivan Krajančić, a lakše povrijeđeni bili su Frano Jurjević i Tonči 
Šain. 


Nedugo nakon te oluje počeli su zimski snjegovi i vijavice.   Mi otočani nenaviknuti na 
snijeg nekoliko smo  dana bili zameteni u više od 1 metar duboku snijegu. Tekuća hrana 
nije se mogla prebacivati do taborišta u Golubincu i Belenićima. Na položajima prve crte 
jele su se pričuve suhe hrane. Zbog nemogućnosti prevoženja kamionom i dubine 
snijega, obustavljene su bile smjene između taborišta u Belenićima i položaja na 1. crti. 
Nakon drugog dana blokade pričuve suhe hrane bile su pri kraju, pa je nove pričuve iz 
Slanog trebalo ponovno prebaciti do svih položaja na crti. 


U tim uvjetima iz sastava zapovjedništva , pristožernih postrojbi smještenih u Orahovu 
Dolu i pješačkog voda iz taborišta u Zavali, organizirane su grupe koje su pješke donosile 
hranu i druge potrepštine do zametenog zapovjedništva satnije u Golubincu i taborišta u 
Belenićima. Odatle su daljnju distribuciju ka položajima na prvoj crti obavljali pripadnici 
smjene u pripravnosti.  


Putevi su mogli biti očišćeni tek po dobijanju utovarivača. Tada su položaji na crti 
dodatno bili popunjeni: pilama, sjekirama, konopima i novim rezervama hrane i vode.  
Tako je u slučaju ponovnog nevremena ljudstvo na 1. crti bilo u mogućnosti samostalno 
održavati prilaze na svoje položaje. Na sreću poslije nekoliko dana snijeg se otopio. 


Iako smo od 116. brigade primili položaje na 1. crti u dosta boljem stanju nego su to bili 
oni na terenu Lopoču, nevremena, studen ali i zahtjev za povećanje učinkovitosti 
paljbenog djelovanja sa naših položaja tražili su veliki trud u ojačavanju postojećih 
zaklona.  


Organiziranim radom  svih razina zapovjedanja razrađen je sustav i koordinirano 
djelovanje pješačkom i topničkom paljbom. Na taj način danju i noću osiguravana je 
maksimalna iskoristivost svih raspoloživih vatrenih sredstava.  


Naši borci na  crti, i u taborištima bili su uvježbani kako postupiti u slučaju da dođe do 
ozbiljnije ugroze bilo kojeg od položaja na prvoj crti.     







Paralelno sa osmišljavanjem zajedničkog djelovanja, krajem siječnja sve su postrojbe 
MOMP Korčula organizirano pristupile ojačavanju bunkera, drvenih baraka za smještaj 
ljudi i uređenju prilaznih puteva ka položajima prve crte. 


Poslije ojačanja položaja na prvoj crti, u cilju organiziranja djelovanja vodova u 
pripravnosti i satnije na odmora,  pristupili smo izviđanju i utvrđivanju druge crte.  


Budnost na prvoj crti  noću je održavana sustavom izvješćivanja o stanju na položajima 
svaka dva sata.  


Krajem veljače postrojbe su težište rada prebacile na  uređivanje i stražarsko osiguranje 
ljudi i opreme u taborištima. U postrojbama je organizirana  doobuka u rukovanju 
sredstvima s kojima se naši pripadnici do tada nisu imali priliku upoznati.  


O stanju u svim postrojbama od dolaska na teren u Zapovjedništvu MOMP U Orahovu 
Dolu svakodnevno je provođena raščlamba zapovjednika postrojbi. Osim članova 
zapovjedništva MOMP–a i nadređenih zapovjedništava Južnog bojišta, Pomorskog 
zapovjedništva i ZHRM, našu postrojbu obilazile su i delegacije svih otočkih općina, Ureda 
za obranu i Domobranske bojne Korčula. 


Uz njihovu pomoć situacija u zoni odgovornosti MOMP postajala je primjerena ugledu koji 
su svojim radom pripadnici naših postrojbi stekli na bojištu.  


Krajem ožujka 1994.g. vojna i politička situacija u cijeloj zemlji se stabizirala, pa je 
državni vrh odlučio razvojačiti dio Hrvatske vojske. 


Zapovjedništvo MOMP-a dobilo je zadaću za predaju svoje zone odgovornost 115. brigadi 
HV. Po uspješno izvršenoj zadaći povratak sa terena i razvojačenje postrojbe izvršeni su 
01. travnja 1994. godine.     


 


 








DJELOVANJE  DOMOBRANSKE BOJNE I MOMP KORČULA 
NA PODRUČJU RIJEKE BREGAVE 


 
 
Nakon neuspjelih pokušaja izbijanja u dolinu Neretve, u čemu su bile spriječene  
zaustavljanjem i potiskivanjem sa Stonskog ratišta, a potom i istjerivanjem iz njihovih 
"vekovnih" uporišta;  Klepaca, Tasovčića i Pribilovaca, srbocrnogorske snage su ustrojile 
obranu  na crti: Stolac - Popovo Polje i dalje uz  AVNOJ sku granicu ka Konavlima.  
Pošto je u simbiozi sa Hrvatskim vijećem obrane (HVO) ojačala, Armija Bosne i 
Hercegovine sa zapovjedništvom u Sarajevu tražila je način, kako preko doline Neretve 
izbiti na more ka "svojoj" luci Neum. 
Zato je krajem 1993. godine, Armija BH krenula u borbu protiv HVO, s kojima je do tada 
u Hercegovini činila zajedničku vojsku .  
Hrvati su tad morali štiti dostignutu crtu od srpsko-crnogorske (JNA), ali i muslimanske 
vojske (Armije BH).   
U toj se situaciji Hrvatska  vojska (HV) još čvršće povezala sa Hrvatskim vijećem obrane 
(HVO), a granica Južog bojišta proširila se ka Mostaru. 
U tu svrhu Zapovjedništvo Južnog bojišta je krajem listopada 1993. godine mobiliziralo 
dio Domobranske bojne Korčula. Njima je povjerilo zadaću ustrojavanja crte obrane na 
rijeci Bregavi i zaštitu tog područja od ubacivanja neprijateljskih diverzantsko -
terorističkih grupa. 


 
Na toj bi crti, u slučaju probijanja prve crte HVO kod Bune ili Mostara od strane Armije 
BH, odnosno Jugovojske kod Stoca, bojna prihvatila naše postrojbe HVO i zaustavila 
daljnji prodor neprijatelja kroz dolinu Neretve ka moru.  Zapovjedništvo Domobranske 
bojne za izvršenje pomenute zadaće mobiliziralo je ukupno oko 210 ljudi. Uz 
Zapovjedništvo bojne i pristožerne postrojbe (zaštitne, izviđačke i desetine veze, te 
vodova inženjerije i logistike) mobilizirana je bila i jedna satnija pješaštva. Ona je bila 
sastavljena od mještana iz svih mjesta na otoku, a bila je i ojačana vodom minobacača 
82 mm. 
U zoni odgovornosti Domobranske bojne, širine oko 10 km, nalazilo se 10-tak sela i 
zaselaka u kojima je prije rata živilo malo ili nimalo Hrvata. U selu  Rogojevac,  u početku 
rata ustrojavane su postrojbe Armije BH, a u selima Klepci Tasovčići i Pribilovci u početku 
rata bila su najjača četnička uporišta u Dolini Neretve. 







Nakon oslobodilačke operacije Čagalj ,početkom srpnja 1992. godine, kojima su 
postrojbe HV oslobodile lijevu obalu Neretve, u tim selima nije bilo iskoristivih stambenih 
objekata. Zato je osim obrambenih položaja, za  smještaj naših Domobrana u zimskim 
uvjetima, u njihovoj blizini  bilo potrebno napraviti nove drvene barake. 
Teren u dodjeljenoj zoni bio je ispresjecan sa mnogo puteva i suputaka, što je dodatno  
otežavalo njegov nadzor. 
Kako bi  osigurala pristup ka položajima motornim vozilima, putna inženjerija Južnog 
bojišta je uz pomoć naših postrojbi proširila postojeći put koji je išao smjerom  
Prebilovaci - Grlići - Košćele - ka raskrižju kod sela Mutapovina. Odatle su se napravili 
putevi prema  dva (oko 1,5 km udaljena) zaseoka sela Habatnica.  
Mobilizirane domobranske postrojbe u početku su bile smještene u prostore hidrocentrale 
u Svitavi. Dinamikom ustrojavanja položaja na prvoj crti, odatle su posjedale i utvrđivale 
crtu obrane, iza rijeke Bregave. 
U to vrijeme  specijalne postrojbe Armije BH izvršile su više diverzija na prostorima uz 
dolinu rijeke Neretve. Stoga je uz utvrđivanje prve crte velika pozornost u izvršenju 
zadaće bila posvećena i zaštiti ljudi i prostora od djelovanja njihovih diverzantsko 
terorističkih grupa. U tim složenim ratnim prilikama,  prilikom obnašanja dužosti na crti 
sebi je  oduzeo život pripadnik bojne Branko Bosnić. Svakodnevno angažiranje ljudstva u 
ophodnji terena i nadzor brojnih komunikacija, bitno je usporavao  inženjerijsko uređenje 
otpornih točaka na crti.  
Jedan vod pješačke satnije bazirao je u svojim taborištima u Habatnici a drugi u  selu 
Grlići.  Kroz studeni 1993. bojna je na prvoj  crti uredila i branila  položaje obrane: 
Habatnica, položaj poviše mosta na rijeci Bregavi,  Gnjezdac (k 168) i Gradina(k 296) .  
Najjači su položaji bili napravljeni ispred zaselaka u selu Habatnica. Kako su naši 
domobrani u oba zaseoka zatekli po jednog starosjedioca, po njima su položaji sa 
uređenim taborištem  na istočnom djelu zvani "kod Lazara",  a oni na zapadnom djelu, s 
kojih se nadzirao prijelaz preko mosta na rijeci Bregavi , "kod Perića".      
Zapovjedništvo satnije bilo je u selu Košćela. I tu je živjelo dvoje starosjedilaca 
porjeklom Hrvata. I sa njima su kao i s onima u Habatnici, naši domobrani uspostavili 
dobrosusjedske odnose. 
Paljbeni položaji i taborište (u drvenoj baraci) voda minobacača 82 mm bili su izrađeni 
kod raskrižja puteva koji je iz Košćela vodio ka položajima u Habatnici.  Zapovjedništvo 
bojne, pristožerne postrojbe i vod pješaštva u pričuvi smješteni su bili na području 
Svitave u prostorima hidrocentrale. 
Poslije Božića na istoj zadaći Domobransku bojnu zamjenio je MOMP Korčula. 
Dolaskom odreda, Zapovjedništvo Odreda bilo je prebačeno naprijed u selo Kuline. 
Uskoro su  sve postrojbe (osim logistike), koje je Domobranska bojna imala u Svitavi  
bile su prebačene uz rijeku Bregavu.  
Uz osiguranje položaja koje je bila pripremila Domobranska bojna, nastavilo se sa 
uređenjem novih položaja, poglavito ispred sela Rogojevac. Tu se osim položaja obrane 
uz pomoć putne inženjerije Južnog bojišta, uradilo i taborište za 3.-ći pješački vod. 
Po uređivanju taborišta u Rogojevcu, vod je utvrdio i branio  jedan položaj ispred sela,     
a drugi ispod kote 168 Gnjezdac. 
Po probijanju puta i izgradnje barake za smještaj uz put  prema Rogojevcu  napravljeni 
su uvjeti za prebacivanje na prvu crtu drugog dijela minobacača 82 i topničkih izviđača . 
Time je topnička potpora bila osigurana i pješačkim postrojbama na lijevom krilu zone 
odgovornosti MOMP-a. 
Vod sa taborištem u selu Grlići pripremio je a potom i branio položaje: Kozlić ispod 
Gradine k.296 i  punkt kod groblja poviše Kulina. Tim punktom nadzirali su raskrižje 
puteva koji su u zonu odgovornosti MOMP-a ulazili iz pravaca: rijeke Bregave, autoputa 
Mostar – Metković - Dubrovnik i iz Kulina.  Ustrojavanjem stalnih kontrolno propusnih 
punktova, te rasporedom zaštitne desetine u Kulinama zatvorena je mogućnost ulaza  
nepoznatih osoba zonu odgovornosti Odreda. Prilazi s istočne strane  bili su osigurani 
rasporedom postrojbi odreda: inženjerije kod Mutapovine, minobacača 82 mm kod 
Habatnice i zapovjedništva satnije u Košćelama.  
Logistička vod, iz sela Svitave svakodnevno je postrojbe na crti snabdjevao hranom i 
sredstvima, koja su dovozili iz logističke baze Južnog bojišta u Kleku. 







 
 
Ophodnjom  područja, u blizini groblja poviše Kulina pronađeni su bili nekoliko mjeseci 
stari leševi, koji su uz pomoć saniteta Južnog bojišta identificirani a potom i pokopani.  
Kako se u prvoj polovici siječnja 1994. godine situacija na crti sa Armijom BH dodatno 
zakomplicirala na području oko Bune angažirana je bila 9. Gardijska brigada. Zbog 
proširenja fronta došlo je do pregrupiranja većine postrojbi Južnog bojišta. U toj situaciji 
Zapovjednik MOMP Korčula Zdravko Žuvela dobio je zadaću da izvrši domobiliziranje 
odreda do punog brojnog stanja. Uz ojačanja drugim postrojbama pod Zapovjedništvom 
bojišta trebalo je preuzeti odbranu dotadašnje zone odgovornosti 116. brigade HV. Zona 
se nalazila na oko 10 tak kilometara ispred Slanog prema Orahovu Dolu. Prva se  crta 
nalazila u Popovom polju  ispred sela Belenići i Zavala.  
 
 


 








USTROJ NOVIH POSTROJBI NA OTOKU KORČULI 


Nakon prvog velikog razvojačenja, izvršenog u lipnju 1992. godine manji dio postrojbi je 
i dalje je izvršavao poslove obrane: 
 
- 1 desetina pješaštva do listopada 1992. godine  osiguravala je Vojarnu Korčula, kada je  
   ista predata na skrb Gradu Korčuli. 
- 1 desetina Vojne policije smještena u Korčuli, obavljala je policijske poslove na otoku  
  sve do njihova razvojačenja u studenom 1992. godine. 
- bitnica Ražnjić ostala je u funkciji sa promjenjivim brojem ljudi. 
- Vod za osiguranje vojarni i inženjerijski vod su po povlačenju JRM prebačeni na  
  Lastovo, gdje su do polovice rujna radili na osiguranju i razminiranju vojarni . 


Od pripadnika Postrojbi obrane općine Korčula poslije velikog razvojačenja na otoku se 
ustrojavaju nove postrojbe: Mješoviti odred mornaričkog pješaštva (MOMP)  i 
Domobranska bojna (Db) Korčula, te Obalna topnička bitnica (OTB) Ražnjić. Popunjavaju 
se  i bitnica Velje more na Lastovu, MOMP Pelješac (Orebićka satnija ) i Inžinjerijski vod 
Pomorskog Zapovjedništva za Južni Jadran. Dio tih postrojbi sudjelovao je u obrani 
Južnog bojišta sve do kraja 1995. godine.  
 
Mješoviti Odred Mornaričkog Pješaštva Korčula 


MOMP Korčula bila je postrojba razine samostalne bojne oko 500 ljudi. Osim dijela 
zapovjednog kadra odred  je bio popunjen pripadnicima mlađeg doba (do 35 godina) 
 
Od svog ustrojavanja tri je puta izlazio na terene Južnog bojišta, gdje je obnašao poslove 
obrane Dubrovačkog zaleđa te posjedanja i nadzora najjužnije granice Republike 
Hrvatske. 


Domobranska bojna Korčula  
 
Domobranska bojna bila je postrojba ranga samostalne bojne koja takođe brojila oko 500 
ljudi. Bila je popunjena ljudstvom starije dobi.  Satnije su joj bile ustrojene po 
teritorijalnom principu. Svoj konačni oblik bojna je dobila u veljači 1993. godine kada je 
izvršena mobilizacija jednog dijela bojne. Na teren južnog bojišta izišla je u lipnju 1993. 
godine na područje rijeke Bregave, gdje je do kraja prosinca, pripremala obranu i 
osiguravala prostor od ubacivanja pripadnika specijalnih postrojbi Armije BH. 


Obalna topnička baterija Ražnjić 


Bila je sastavljena od obalnih topnika koji su se kroz 1991. i 1992. godine borili u sklopu 
bitnica 85 i 88 mm Ražnjić.  
U svom sastavu imala je oko 120 pripadnika organiziranih u: Zapovjedništvo, Zapovjedni 
vod, dva paljbena voda, vod PZO i pješački vod. 


Paljbenim djelovanjem na Stonskom bojištu, kroz izvršenje nekoliko višednevnih vojnih 
vježbi i bojevih gađanja ova je bitnica bila je osposobljena za nadzor ulaza u Pelješki, 
Mljetski i Lastovski kanal. Poslije demobilizacije pričuvnog sastava u lipnju 1992. g. 
popunjavana je sa 10-tak pripadnika ročnog sastava . S promjenjivim brojem ljudi 
egzistirala je do svog gašenja 2003. godine 


 








BITKA PROTIV BRODOVA JRM U KORČULANSKOM KANALU 


Nadzor akvatorija na Hrvatskom dijelu Jadrana JRM je provodila uspostavom pomorskih 
blokada. Posebno teški uvjeti za život  na području tadašnje općine Korčula nastali su 
tijekom  studenog 1991. godine. Tada je osim  ugroze kopnenih komunikacija ka 
poluotoku  Pelješcu i otoku Korčuli koja je nastala okupacijom  Dubrovačkog primorja i  
Slanog, trajala , treća najintezivnija i najduža pomorska blokada  Jadrana.  Nakon 
napada JRM  na otoke Šoltu i Brač 14 i 15.11., te onog  najjačeg na sam grad Split  
brodovima  JRM postrojbe HRM odlučno su uzvratile. U djelovanjima pomorskih 
diverzanata i obalnih topnika HRM potopljen je jedan (PČ 176) a pogođena su bila 2 
broda Jugoflote. (VPBR 31 i jedna RTOP) . Protuzračna obrana s otoka Brača oborila je 
dva aviona neprijatelja.   


Poslije povlačenja Jugoflote iz Splitskih vrata, grupi od tri broda (BG-Pelješac) koji su se 
do tada nalazili u blokadi Korčulanskog i Neretvanskog kanala, pridružilo se  i šest 
brodova  koji su bili u povlačeniju iz šireg područja splitskih vrata (TG - Split). 


U Neretvanskom kanalu u noći 15/16.11. 1991.g našlo se ukupno 9 brodova. Oni su i po 
broju i paljbenoj moći bili više od 3 puta jači od svakog našeg topničkog voda, kojima 
smo nadzirali akvatorij Neretvanskog i Korčulanskog kanala. 


Od postrojbi obrane općine Korčula za nadzor akvatorija kanala topovima, određene su 
bile pokretna obalna bitnica 76 mm ZIS koja je nadzirala izlaz iz Neretvanskog i većinu 
Korčulanskog kanala. Bitnica 85 mm Privala nadzirala je izlaz iz Korčulanskog kanala ka 
Visu i Lastovu. Pješačke postrojbe bataljuna ZNG bile su organizirane za provedbu 
protudesantne i priotudiverzantske obrane općine. 


Mnogi naši borci, a pogotovo čelnici jugoflote, tad nisu vjerovali da smo u nepuna dva 
njeseca od preuzimanja topova, koje je jugovojska onesposobila prilikom napuštanja 
vojarni otoku, uspjeli stvorili silu koja se može suprostaviti moderno naoružanoj 
floti JRM, koju je neprijatelj stvarao 40 godina. Topovima, opravljenim u našim 
brodogradilištima Radež i Inkobrod odlučno smo se suprostavili brodovima Jugo-flote 
koji su se našli na ulazu iz Neretvanskom u Korčulanski kanal. 


 
 







Na obilježavanju 5. godišnjice korčulansko - zapadnopeljeških postrojbi povodom bitke 
protiv brodova tadašnji zapovjednik HRM admiral Vid Stipetić u svom obraćanju stroju 
postrojbi općine Korčula rekao je: „Odluka za izvođenje ove operacije, progona i kasnije 
poraza jugomornarice, utvrđena je 13.11. 1991. godine u Zagrebu, kada su se stvorili svi 
opći i posebni uvjeti za njeno izvođenje. Pomorska bitka koja je započela 14.11. u 
popodnevnim satima ispred Splita, u Splitskom i Hvarskom kanalu nastavila se 15. i 16. 
u Splitskom, Hvarskom, Neretvanskom i Korčulanskom kanalu. Ovo je bila najveća 
samostalna operacija HRM u Domovinskom ratu.” 


Topničkim vodovima razmještenim na položajima u Trpanjskoj Dubi, Lovištu i poviše 
Blaca svaku točku akvatorija Neretvanskog kanala od rta Sućuraj na Hvaru do Privale na 
zapadnom dijelu otok Korčule, bitnica 76 mm ZIS nadzirala je s najmanje 4 topa.U 
težištu obrane bio je akvatorij Lovišta, u kojeg je u u tijeku bitke bio doveden vod raketa 
9k 11 Maljutke (u mjesto Lovište). Jedan top 76 mm ZIS u početku bitke bio je upućen 
na unaprijed pripremljen položaj kod Račišća na o.Korčuli. 


Nakon što su se, zbog olujnog juga ujutro 16.11. 1991. g., 2 minolovca povukli u uvalu 
Lovište, od ZHRM je dobivena dugo očekivana zapovjed za otvaranje paljbe po 
brodovima u akvatoriju. 


Paljbu po minolovcima u uvali započeo je vod Lovište, a vod Blace je djelovao po 
brodovima u dometu topova, koji su se nalazili izvan uvale, između Lovišta i Hvara. 
Združenom paljbom vodova 76mm M-42 ZIS  iz Lovišta i Blaca po brodovima zbunili smo 
neprijatelja, da nam prvih 15 minuta bitke nije uzvraćao paljbu već je, iz svojih brodova 
u Korčulanskom kanalu, nasumice pucao po Hvaru. Branitelji s Hvara nisu bili uključeni u 
topnički boj, jer za to nisu imali sredstava. 


Dok se još nisu snašli, vod iz Lovišta pogodio je minolovce M 143 u provu i M 144 u 
krmu. Tijekom njihova izvlačenja M 144 se je nasukao u uvali Torac na Hvaru. 
Veza koja je cijelo vrijeme prisluškivala razgovore na neprijateljskim brodovima, nakon 
pauze od oko pola sata, čula je i najavila našim topnicima da se brodovi spremaju u novi 
napad na Lovište. 
Jedan raketni i jedan torpedni brod silovito su krenuli ka Lovištu otvarajući rafalnu paljbu 
iz svojih boforsa 40 mm, na što su naši topnici iz Lovišta odmah odgovorili. 
U topnički su se dvoboj ubrzo uključili i naši topnici iz položaja Blace na Korčuli, a sa 
njihove strane i brodovi iz grupe za potporu skupljeni oko razarača Split. 


 







Loviški je vod pogodio oba njihova raketaša u uvali Lovište . Združenom paljbom oba 
voda u grupi za potporu pogođen je i veliki minolovac M 153.  
 
Uskoro se je moglo vidjeti kako se 3 pogođena broda, ispred uvale Lovište vrte u krug. 
Iz njihova razgovora prilikom izvlačenja, moglo se je zaključiti da je prvom oštećen 
sistem za upravljanje, na drugom je pogodak izazvao požar, a minolovac M 153 je na 
lijevom boku krpio rupu velikih dimenzija. 


U bitci je vod Lovište ukupno ispalio po brodovima 76 projektila. Po završetku djelovanja, 
u očekivanju avio napada na Lovište predveče je vod premješten na svoj pričuvni 
položaj. Grupa od 6 brodova ,od kojih je 5 bilo pogođeno ispred Lovišta, izvlačili su se uz 
otok Hvar. Na tom je putu  minolovac, M 144 ostao je nasukan u uvali Torac. 


Od početka bitke (ispred Lovišta) vod Blace zaprečnom je paljbom osiguravao da se 
grupa brodova za potporu, koja je bila paljbeno jača od voda Lovište, ne uđe u uvalu 
Lovište, kako bitka ne bi dobila neželjeni tijek. Iako su mu neprijateljski brodovi tad bili 
na krajnjem dometu topova ( i do 10 km), zajedničkom paljbom sa vodom Lovište, 
pogodili su minolovac M153 Francuz, koji je prije bitke (uz M 143 i M144) stalno boravio 
u kontroli prometa kroz Neretvanski i Korčulanski kanal. Kako smo saznali 
prisluškivanjem veza neprijatelja, brod je na svom desnom boku imao rupu 120 x 70 cm 
. Kada im je kod Lovišta više od pola brodova bilo pogođeno, a u vrijeme kada se i 
interventna posluga 76 mm ZIS spremala da ih tuče iz pravca Račišća, brodovi su krenuli 
u izvlačenje ka o. Šćedru. VPBR u pratnji dvije topovnjače, otvorio je paljbu između 
Račišća i Blaca i uz Korčulu krenuo prema vojarni Privala, kako bi se kod Šćedra sastao 
sa prvom grupom. 


Prilikom prolaska ispred Blaca, na jednom topu otkazala je poluga udarnog mehanizma; 
pa je posluga iz njega opaljivala udarajući kamenom po grančici česvine naslonjenoj na 
udarač zatvarača topa. Djelovanjem voda sa Blaca pogođen je zastao VPBR Split U bici je 
vod Blace ispalio ukupno 36 projektila. Od toga 5-6 projektila bilo ispaljeno uz pomoć 
kamena i grančice. 


. 







Kad su brodovi došli ispred Privale VPBR Split je da bi zaštitio brodove iz pratnje prvi 
otvorio paljbu, po našoj bitnici.  Djelovanjem prema bitnici 85 mm uključio se i VPBR Vis 
iz pozicije između Visa i Sušca. 
Poslije otklanjanja zastojana topu do kojeg je došlo pri ispaljenju prvog projektila, bitnica 
je po VPBR Split ispalila ukupno 11 projektila. Sa 7 preciznih pogodaka udaljila je VPBR 
Split ka Šćedru gdje je nasukan ispumpavao vodu iz svojih stiva. 


 
 


Pod zaštitom magle i nadolazeće noći pogođeni VPBR, topovnjače iz njegove pratnje i 
većina brodova pogođenih kod Lovišta, uspjeli su se izvući ka Visu i Lastovu. Minolovac  
M 144 poslije bitke je ostao nasukan u uvali Torac na Hvaru. 


Primirje koje je još prije bitke bilo potpisano za 16.11. 1991 od 18.00 sati osigurali smo 
razbijanjem jugoflote, sa 5 topova od kojih samo na jednom topu M 42 ZIS nismo imali 
nikakvih kvarova ni zastoja. 


Na obilježavanju dana postrojbe 20.08.1994. godine, prilikom podjele Spomenica 
Domovinskog rata pripadnicima postrojbi obrane općine sa otoka Korčule u Vela Luci, 
dožupan Franko Burmas je u svečanom obraćanju stroju o bitci rekao: „Za bitku protiv 
brodova bih rekao da je po pobjedi ravna onoj koju su naši preci vodili pod Visom. U toj 
je bici Jugo-srpska mornarica podvita repa pobjegla u Boku, da tamo rđa i više nikad 
neće predstavljati nikakvu prijetnju našem dijelu Jadrana. 


Istog je dana tadašnji zapovjednik HRM admiral Sveto Letica o bici rekao: "Topništvo sa 
otoka Korčule i poluotoka Pelješca je po zapovjedi zapovjedništva HRM u bici rastrojilo 
dio okupatorske mornarice, koja je i dan ranije u Splitskom kanalu osjetila što su topnici 
HRM.  
Tog je dana Jugo-flota definitivno istjerana iz našeg dijela Jadrana, kada se povuka na 
otoke Vis i Lastovo i odatle u Boku, gdje će ruzina pojesti brodove i njih same“. 







Na obilježavanju 5. godišnjice korčulansko-zapadnopeljeških postrojbi povodom bitke 
protiv brodova ratni je zapovjednik HRM admiral Sveto Letica u svom obraćanju stroju 
postrojbi općine Korčula na zapadnoj rivi u Korčuli rekao: "Povijest i vojni teoretičari će 
sigurno odredit kako postrojbama tako i svakom od nas, mjesto za to što je tko učinio u 
tijeku Domovinskog rata. Ja bih htio da vam kažem da nismo nikad iz zapovjedništva 
HRM zapostavljali ili umanjivali uspjeh Korčulanskih i Peljeških postrojbi, ne samo u ovoj 
bitci, nego i uopće. 
Borili smo se da se prizna u HV, da je HRM tad i ovde u Korčulanskom isto tako i u 
Splitskom i Bračkom kanalu, potukla neprijateljsku mornaricu i izvojevala prvu pobjedu u 
Domovinskom ratu, onda kada smo se na kopnu morali povlačiti. 
Da se to prizna jer je to povjesna činjenica i u interesu istine to je tako. Zasluga je to 
svih mornara, ribara seljaka Korčule i Hvara i Brača i Splita” 


Obranu otoka završili smo velikom pobjedom bez ijedne žrtve u najvećoj pomorskoj bitci 
u Domovinskom ratu. Razbijanjem dijela Jugoflote stvoreni su uvjeti da se veći dio snaga 
sa otoka mogao angažirati na Stonskom ratištu. 


 








DOGAĐANJA NA PROSTORU OPĆINE KORČULE 
U POČETKU DOMOVINSKOG RATA 


Općina Korčula, u koje su spadale sve današnje općine sa otoka Korčule i zapadni dio 
poluotoka Pelješca (do Mokala), u početku Domovinskog rata nalazila se u okruženju dva 
jaka vojnopomorska uporišta JNA na otocima Vis i Lastovo. Na otoku Vis bilo je i 
zapovjedno mjesto tadašnje Vojno-pomorske oblasti JNA. 


Na otoku smo u vojarnama Korčula, Ražnjić i Privala imali dosta jako uporište JNA. Dio 
djelatnika JNA nije se mirio sa činjenicom da poslije iskazane volje hrvatskog naroda na 
referendumu, nemaju potporu naroda Republike Hrvatske i da praktično postaju njeni 
okupatori. 


Na referendumu, za samostalnu i suverenu Hrvatsku izjasnilo se 93% stanovništva grada 
i tadašnje općine Korčula. Jedina vojna postrojba koja je u vrijeme referenduma imala 
svoju vertikalu podređenu vrhovništvu Republike Hrvatske, bila je postrojba MUP-a 
policijske postaje Korčula. 


Već u travnju 1991. godine krizni štab općine Korčula organizirano je izmjestio 
kompletne vojne evidencije na sigurne lokacije, i organizirao djelovanje manjih postrojbi. 


U stručni posao pri ustrojavanju postrojbi od početka su se uključili djelatnici 
Sekreterijata za narodnu obranu (SNO) općine Korčula. Oni su na temelju popisa 
dragovoljaca i dotadašnjeg ustroja postrojbi teritorijalne obrane, ustrojili prve postrojbe 
na otoku. 


U lipnju 1991. godine, tadašnji Sekretarijat za narodnu obranu općine Korčula prestao je 
upućivati novake u "JNA". Neki od mladića koji su se u to vrijeme tamo nalazili 
sudjelovali su u ratnim djelovanjima u Republici Sloveniji. 


Dana 28.06. 1991. započeo je s radom Karitas. Pored obavljanja zadaća humanitarnog 
zbrinjavanja stanovništva i izbjeglica, on je sudjelovao u izvlačenju i opremanju vojnika 
iz vojarni JNA, iz otoka, ali i otočkih mladića koji su se nalazili na odsluženju vojnog roka 
u Jugoslovenskoj armiji do otoka. 


Preko domoljuba i prijatelja u koji su još bili u "Jugoslovenskoj narodnoj armiji", s kojima 
smo održavali veze znali smo za namjere i planove Jugo-vojske na našim prostorima i 
prije njihove realizacije. S otoka je pružena pomoć i ratnom zapovjedniku obrane 
Dubrovnika i Južnog bojišta generalu Nojku Marinoviću, koji je dobro poznavao  
zapovjedi i planove jugo-vojske na ovim prostorima. Ti kontakti  ohrabrili su njega i 
druge Hrvate i domoljube od zanata sa bogatim vojnim iskustvom, na napuštanje "JNA" i 
stavljanje sebe u službu obrane Republike Hrvatske. 


Na inicijativu Vijeća za narodnu obranu općine Korčula, 23.07. ustrojavaju se prve dvije 
satnije rezervnog sastava ZNG: istočna i zapadna satnija. Za zapovjednika istočne satnije 
bio je određen Tonči Gatti iz Korčule, a zapadne Ivan Šeparović iz Blata. Zdravko 
Žuvela iz Vela Luke bio je određen za zapovjednika bataljuna ZNG općine Korčula. 


Te dvije satnije su bile prve vojne postrojbe na otoku. Pripadnici zapovjedništva tih 
satnija (bataljuna) vođeni kriznim štabom općine, neprekidno su izvršavali pripreme 
(praćenje rada oficira JNA u i van vojarni, izvlačenje i otpremanje vojnika iz vojarni 
kućama, ustrojavanje postrojbi Teritiorijalne obrane, nabava oružja, uspostava sustava 
veze na otoku ...) koje su rezultirale mobilizacijom bataljuna ZNG. 







Nakon posjeta tadašnjeg Ministra obrane Luke Bebića, tadašnjoj općini Korčula 
pristupilo se ustrojavanju bataljona sastavljenog od 4 satnije. Tada se i postrojbe MUP-a 
brojčano ojačavaju pričuvnim sastavom. 
Krizni štab općine Korčula, vođen predsjednikom općine Korčula Tončom Gavranićem, 
u to je vrijeme uložio ogroman trud u ubjeđivanju čelnih ljudi Jugovojske na na čelu sa 
komandantom Simeunom Vučetićem, kako bi na miran način otišli sa otoka i da ne 
postupaju onako kako im se nalaže iz Beograda. 


Paralelno sa pregovorima, spoznajući namjere vodstva jugovojske, jačali smo svoje vojne 
postrojbe, kako bi se u slučaju potrebe i vojnim sredstvima mogli suprostaviti  
neprijatelju i osloboditi okupirane "vojarne Jugoslovenske Armije" na našem otoku. 


Poslije završenog preustroja iz dvije u četiri satnije, u drugoj polovici kolovoza 91.g. 
zapovjedništvo bataljuna ZNG, zajedno sa djelatnicima SNO i zapovjednicima postrojbi, 
organiziralo je i sprovelo prvo postrojavanje 1. Orebićke, 2. Korčulanske, 3. Blatske i  
4. Veloluške satnije.  
Prvo postrojavanje satnija " bataljuna ZNG općine Korčula" bilo je 20. 08 1991. godine.  
Na tome postrojavanju zapovjednik bataljuna Zdravko Žuvela sa zapovjednicima 
satnija: 1. pok. Tihomirom Antunovićem, 2. Mirkom Duhovićem, 3. Markom 
Sardelićem (Sajeta) i 4. Goranom Borovinom napravili su prozivke prvih pripadnika 
bataljuna. Kako se ne bi odazivali na pozive JNA čiji je sustav pozivanja to vrijeme i dalje 
funkcionirao, pripadnici postrojbi upoznati su sa načinom pozivanja u organizaciji 
službenih organa Republike Hrvatske.  
 
Pregovore sa komandantima JNA na otoku vodstvo općine odradilo je vrlo mudro i 
spretno. To je rezultiralo oslobađanjem vojarni bez ljudskih žrtava i priskrbljivanjem 
velikih količina vojnog materijala. Razoružanje postrojbi JNA urađeno je temeljem 
sporazuma koji je bio potpisan između predsjednika općine Korčula ing. Tonča 
Gavranića i tadašnjeg zapovjednika kasarne Korčula Tomislava Katića.  
 
Već 13.09. Sekretarijat za Narodnu obranu općine Korčula mobilizirao je zapovjedništvo 
bataljuna ZNG. Noću 13./14. rujna 1991., dok je uz pomoć domoljuba iz brodogradilišta 
Greben u Vela Luci, našoj mornarici bio otpreman prvi vojni brod koji je na svoj jarbol 
podigao stijeg HRM, istodobno je iz kasarni JNA zapovjedništvo bataljuna preuzelo oružje 
koje je pripadalo Teritorijalnoj obrani općine Korčula. Već sutradan 15.09 izvršena je 
mobilizacija1 kompletnog bataljuna. 


U idućih 5-6 dana smo uzeli i ostalo oružje koje je pripadalo kasarnama JNA na Korčuli.  
Tih smo dana uzeli ukupno oko: 2000 komada pješačkog oružja, 25 topova, sredstva 
PZO, kao i logistička sredstva: kamione, cisterne, mala vojna vozila, dakle ogroman vojni 
materijal. 
To su oružje naši vojnici i domoljubi na otoku dočekali sa velikim oduševljenjem. Ubrzo 
po naoružavanju i opremanju postrojbi Zbora narodne garde (ZNG) za zapovjednika 
obrane općine Korčula bio je određen  Tomislav Katić 


Na otoku su osim postrojbi ZNG, koje početkom prosinca 1991. g. prelaze pod 
zapovjedništvo HRM i postrojbi MUP-a,  djelovale i postrojbe Narodne i Civilne zaštite. 


Odred Narodne zaštite počeo je djelovati tijekom rujna 1991.g. Za zapovjednika odreda 
općine Korčula bio je određen Tomislav Gavranić. Postrojbe su takođe bile ustrojene po 
teritorijalnom principu. 
                                                            
1 Mobilizacija ‐spajanje pripadnika postrojbe sa oružjem i njihovo upoznavanje sa ratnom zadaćom  


 







Po dobivanju oružja iz vojarni postrojbe Narodne zaštite dobile su pješačko oružje. 
Obavljale su uglavnom zadaće osiguranja vitalnih objekata na području svojih Mjesnih 
zajednica i uređenja njihovih teritorija za obranu. 


Dana 19.09. poslije slamanja otpora i zadnjih "jugonostalgičara" u redovima jugovojske 
došlo je do preuzimanja svih vojarni na otoku. Dio bivših "oficira", na čelu sa 
Tomislavom Katićem (Dragan Ugrina, Veljko Kabić, Dane Mileusnić, Zdenko 
Matković...) odmah je prešao u redove postrojbi tadašnjeg bataljuna ZNG, a dio je ostao 
na otoku gdje, su kao civili, pomagali ustroju vojske na otoku.  


Dio koji se nije mirio sa prestankom homogenizacije ovih prostora od strane Beograda, 
izvršio je pripreme, a poslije napada jugovojske na Privalu 27.09., zauvjek je sa svojim 
obiteljima, napustio naš otok. Neki od njih kasnije su u sastavu jugovojske aktivno 
sudjelovali u napadu na Republiku Hrvatsku. 


Pored novoustrojenih postrojbi ZNG značajnu ulogu u preuzimanju i razminiranju vojarni 
imale su i postrojbe MUP-a. 


Oružjem priskrbljenim bez ljudskih žrtava sa zapovjedništvom bataljuna ZNG kao 
nositeljem, Sekretarijat za NO Općine Korčula tijekom listopada i studenog provelo je 
nove mobilizacije. Ustrojene su i osposobljene nove postrojbe, sada već pod pod 
Zapovjedništvom obrane općine Korčula i to:  
 
- postrojbe obalnog topništva i to bitnica 85 mm Privala, Velo Dance, te vod 85mm  
  Lumbarda (Berkovica); 
- postrojbe pokretne obalne bitnice 76 mm sa svojim vodovima: u Trpanjskoj Dubi,  
  Lovištu i Zahumlju (poviše Blaca); 
- postrojbe PZO i odred naoružanih brodova, koji su obitavali jednim svojim dijelom u    
  Žrnovskoj Banji a drugim u Vela Luci; 
- protivoklopni vod 9K11 Maljutke 
- protivdiverzantski vod 
- interventni vod 
- bitnica minobacača 82 i 120 mm i topnički izviđači; 
 
Da sve to dobro funkcionira preustrojeni su i : 
- vod veze koji je sve to opsluživao i imao je zadaću radio prisluškivanja i praćenja  
   neprijatelja u našoj okolici i  
- logistički vod koji je brinuo o snabdjevanju i održavanju sve tehnike i naoružanja kojeg   
  smo imali. 


Težište u organizaciji obrane općine bilo je na pripremi prostora za protudesntnu, 
protudiverzantsku i protubrodsku obranu. 


 


 


 


 







 
 


Gospodarstvo općine u cijelosti je bilo uključeno u obranu općine Korčula. 
Nema gospodarskog subjekta privatnog ili „društvenog“  koji se nije uključio u obranu. 
Najznačajniju potporu obrani općine Korčula pored  brodogradilišta Radež i tekstilnog 
poduzeća Trikop iz Blata, te brodogradilišta Greben iz Velaluke dali su: 
- brodogradilište Inkobrod koje je pravilo ručne bombe i oklopni transporter koji je u  
  listopadu 1991. predat postrojbama obrane Dubrovnika i  
- Mediteranska plovidba koja je prevozila sva vojna sredstva. Ona je osigurala  
  materijalna sredstva za naoružavanje i opremanje korčulanskih postrojbi sredstvima  
  veze.   
Naravno tu treba uključiti i sve hotelske kuće koje su davale smještaj i hranu svim 
postrojbama na terenu. 
Pored opremanja svojih postrojbi priskrbljenim oružjem pružili smo veliku pomoć 
općinama i postrojbama u našem susjedstvu, kojima smo dali: 
- gradu Dubrovniku: 5 topova, 400 cijevi pješačkog oružja, minobacač 120 mm, 4    
  motorna vozila, protuoklopne rakete "maljutke", 300 granata za topove i desetak tisuća  
  komada streljiva za pješačko naoružanje;  
- općini Makarskoj upućen je jedan top 85mm, a za uzvrat smo dobili 3 minobacača 120  
  mm sa streljivom i 3 motorna vozila; 
- Zapovjedništvu ratne luke Ploče data su dva topa 85 mm i 300 komada streljiva za  
  PZO topove 40 mm, 
- gradu Šibeniku dato je streljivo za minobacače 120 mm 
- općini Hvar jedno motorno vozilo 
- p/o Pelješcu pješačko oružje i streljivo a otoku Mljetu radio sredstva. 


Na obilježavanju 5. godišnjice korčulansko - zapadnopeljeških postrojbi tadašnji 
zapovjednik HRM admiral Vid Stipetić se, uime postrojbi kojima smo uputili pomenuta 
sredstva, zahvalio stroju postrojbi obrane općine Korčula riječima: 







„Dragovoljci ZNG i MUP-a bivše općine Korčula, osvojili su ovdašnje vojarne i velike 
količine svakovrsnog naoružanja i opreme bivše JNA. Nisu ga zadržali samo za sebe, 
nego su u onim teškim danima nametnutog nam rata, veliki dio dali i postrojbama obrane 
cijele Dalmacije”. 


Prva vojna akcija na otoku usljedila je kao reakcija jugovojske na oduzimanje oružja iz 
"njihovih vojarni" . To je bilo iskrcavanje jugovojske  u vojarnu Privala . 
Kako je preuzimanje vojarni urađeno u tajnosti, reagiranje jugovojske iz njihovih uporišta 
na Visu i Lastovu, na zahtjev dijela pripadnika jugovojske iz vojarne Korčula 
(Tris, Vukšić, Galić...) usljedilo je dana 27.09.  1991. g. Oko 30 brodova blokiralo je je 
vojarnu Privala i zapadni dio otoka. Dio jugo-vojske koji se iskrcao u vojarnu izvukao je 
dubinske mine i uništio sva ona sredstva koja mi do tad nismo bili izvukli iz vojarne. 
Tek ustrojene ali još uvjek neuvježbane  postrojbe ZNG , blokirale su vojarnu i na taj 
način  osigurale da jugovojska ne krene ka Vela Luci.  


Početkom listopada 1991. godine imamo prve žrtve sa otoka. U zaustavljanju prodora 
jugovojske kroz Konavle, borio se i vod dragovoljaca iz policijske postaje Korčula. Njega 
je vodio tadašnji zamjenik zapovjednika Stanko Šutalo. 


Slabo pripremljeni i opremljeni, u složenoj situaciji u kojoj su se zatekli nakon silovitog 
prodora neprijatelja, kroz Konavle 05. 10. poginuo je pričuvni policajac Želimir 
(Antuna) Žanetić iz Blata. 


Šest pripadnika postrojbe bilo je zarobljeno i ranjeno, od kojih Vlatko Bokšić i Damir 
Šulentić iz grada Korčule. Osim njih zarobljeni su bili: Jadran Zlokić, Zoran 
Tomaš i Tonko Gugić iz Velaluke te Ante Nobilo i Ivo Popović iz Blata. 


Dana 07.10 imali smo prvog ranjenika na otoku. Prilikom raketiranja našeg centra 
veze na brdu Sveti Staž kod Žrnova, ranjen je bio pripadnik voda veze bataljna ZNG 
Stanoje Antić. Kirurški zahvat za njegovo spašavnje urađen je u Ratnoj bolnici, koja je 
istog dana bila ustrojena u Korčuli u hotelskom kompleksu Bon Repos. 


Prvi okršaj sa neprijateljem imali smo 16.11.1991. Tada su su topnici obrane općine 
Korčula razbili dio brodova jugo-flote, koji su se nakon poraza u splitskom kanalu, bili 
skupili u Neretvanskom i Korčulanskom kanalu. Tom pobjedom razbijena je 3.                 
( posljednja)  pomorska blokada Jadrana. Nekoliko mjeseci  nakon naše pobjede flota 
JRM mirno se povukla iz Hrvatskog dijela Jadranskog mora 


 





