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Organizacijska shema zapovijedanja postrojbama na prostoru Bosanske 
Posavine tijekom ratnih sukoba zijekom 1992. godine.

Snage angažirane na prostoru Bosanske Posavine:
1. Snage bosanskih Hrvata – organiziranih u brigade HVO Istočne Posavine
2. Dijelovi hrvatske vojske bilo kao cjelovite brigade ili manji dijelovi ustrojbenog

oblika razine bojne ili satnije.

Uspostavljena zapovjedna struktura :
1. Zapovjedništvo operativne grupe “Istočna Posavina” sa sjedištem u Slavonskom

Brodu, Republika Hrvatska, zapovjednik operativne grupe, pukovnik Vinko Štefanek.

2. Zapovjedništvo slavonskog vojišta, sjedište u Đakovu, kao zapovjednik imenovan 
tada general Petar Stipetić. U zapovjednom lancu nadređeno je zapovjedništvu 
operativne grupe “Istočna Posavina”.

3. Zapovjedni lanac završava na razini Glavnog stožera Hrvatske Vojske, Zagreb, na 
čijem je čelu tada general Antun Tus.   

4. Dio obaveza u zapovjednom lancu preuzima i zapovjedništvo operativne zone Osijek 
na čijem je čelu tada brigadir Vinko Vrbanac. Ovo zapovjedništvo nema zapovjedne 
ovlasti prema OG “Istočna Posavina”podređeno je zapovjedništvu slavonskog bojišta, 
uglavnom odgovorno za pripremu i uput svojih postrojbi kao pomoć postrojbama 
HVO pruža i logističku i drugu potporu u granicama mogućnosti.

5. Zapovjedni lanac je u potpunosti uspostavljen od taktičke, operativne do strategijske
razine. Snage HVO “Istočna Posavina” u potpunosti su ukomponirane u zapovjedni 
sustav Hrvatske vojske. Snage HVO Istočne Posavine nisu razvile i uspostavile bilo 
kakvo operativno zapovjedništvo, zapovjednici brigada HVO vezani su izravno na 
zapovjedništvo OG “Istočna Posavina” koje je u zapovjednom lancu HV-e.

6. Zapovjedništvo OG “Istočna Posavina” zadaće iz svoje nadležnosti izvršava na 
osnovu zadataka zapovjedništva slavonskog vojišta. Zapovjednik OG “Istočna 
Posavina” podređenim snagama HVO i HV zapovijedao je u okviru dodjeljenih 

    ovlasti nadređenog zapovjedništva i za svoj rad, stanje na bojišnici, stanje u 
potčinjenim i pridodavanim postrojbama, odgovoran je prvo nadređenom 
zapovjedništvu.                                                            
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7. Postavlja se pitanje što se u zapovjednom lancu odigrava na samoj bojišnici, da li taj 
zapovjedni lanac postoji i kako funkcionira, odnosno, kako na njega utječe nadređeno 
zapovjedništvo bilo u Slavonskom Brodu ili u Đakovu.

ŠTA KAŽU NEKI OD BROJNIH DOKUMENATA ?

a) 28.06.1992. Zapovjedništvo OG “Istočna Posavina” U SVOM IZVJEŠĆU IZM 
    Đakovo pod brojem klasa 81/92-02, Ur. Broj: OG-17/92-149 za Derventsko ratište  

konstatira; “Linija zapovijedanja postrojbama u ovom dijelu ratišta gotovo da ne  
funkcionira”. Budući da se radi o izvješću, za ovako stanje znaju i u Slavonskom  

    Brodu, Đakovu. Što su uradili, da li je to njihova linija zapovjedanja. 
Konstatirajmo – ubrzo su pali Modriča i Derventa. 

b) 29.06.1992. godine OG “Istočna Posavina” izvješćem koje upućuje IZM Đakovo,  
klasa: 81/92-02, Ur. Broj: OG-17/92-150 a vezano za izvlačenje bataljuna 127.  
brigade HV u točkama 3 i 4 navodi; “Početak izvalačenja ..... Nije nam poznat, a nitko  
nam se nije ni javio. Ne znamo gdje se postrojba nalazi“.

c) 02.07.1992. godine u izvješću upućenom IZM Đakovo stoji; “I dalje po zapovijedi o  
angažiranju svježih snaga nema realizacije, a na osnovu naših saznanja niti će biti   
realizovane zapovijedi o angažiranju 132. br, 106. br, 107. br.” znači da oba  
zapovjedništva znaju da njihove zapovijedi neće biti realizovane.

d) 03.07.1992. godine u izvješću upućenom na IZM Đakovo, Klasa: 81/92-02, Ur. Broj:  
OG-17/92-179, a odnosi se na Derventsko ratište stoji; “ Linija zapovijedanja je  
totalno narušena“.

4) Tempo osvajanja prepuštenog teritorija od strane neprijatelja je dosta slab. Napreduju
oprezno, tako da je većina prepuštenog teritorija još uvijek prazna, ali snage 103.  
brigade nisu u stanju da se vrate na polazne pozicije. “ Ovako je pala Derventa, bez  
bilo kakve reakcije na zapovjedništva OG “Istočna Posavina” ni zapovjedništva  
slavonskog vojišta. 

5) Dokumenti od 13.07.1992. godine u formi izvješća , Klasa: 81/92-02. Ur. Broj: OG-
17/92-292 pod Odžak stoji ; “Totalni kaos – naše jedinice se izvlače”. Postavlja se  
pitanje zašto nijedno zapovjedništvo nije (OG ili ZSV) ništa uradilo na poboljšanju  
zapovjedne linije u vrijeme od izvješća pod 7d (03.07.92.) do ovoga od 13.07.92. 
Očigledno se oba zapovjedništva ponašaju neodgovorno, činovnički provocirajući u 

    svojim uredima daleko od mjesta događanja, bezbroj zapovijedi koje nema tko  
sprovoditi. Ovakvim ponašanjem došlo se konačno i do 06.10.1992. godine kada pada  
i Bosanski Brod.

6) U dokumentu, Klasa: 81/92-02, Ur. Broj: OG-17/92-814 od 06.10.1992. godine u  
10:00 sati stoji; “ Napuštanjem linije fronta od strane 3 A. Brigade, neprijatelj došao  
do same periferije grada”.
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7) U dokumentu sačinjenom u 13:00 sati, istoga dana, Klasa: 81/92-02, Ur. Broj: OG-
17/92-816 stoji ; “ Linija fronte više ne postoji, snage obrane BiH se povukle u 
Slavonski Brod”. 

8) Pravo stanje može se sagledati u izvješću zapovjedništva slavonskog bojišta, Klasa:  
032-10/92-01, Ur. Broj: 1076/5-01-92-205 od 12.10.1992. godine, poglavito treba  
analizirati zaključke.

9) U svim propisima i aktima zapovijedanja stoji:

a)  Pravo zapovijedanja postrojbama je u nadležnosti zapovjednika, njega pripada ali i  
odgovornost, ovo svakako se odnosi i na zapovjednika OG “ Istočna Posavina”

b)  Uputstva i pravila kažu da zapovjednik određene razine može ovlastiti nižu razinu za 
sveukupno zapovijedanje na dijelu bojišta ili pak na cijelom bojištu, ali pravila kažu 

      da nadređeni i dalje snosi odgovornost za sveukupno stanje stanje na toj bojišnici pa 
tako i zapovjedništvo slavonskog vojišta kao nadređeno zapovjedništvu OG 
“Istočna Posavina”. 
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Izvlačenje snaga – uloga generala Praljka

1. Zapovjedništvo OG “ Istočna Posavina” pisanim dokumentom – izvješćem Klasa: 
81/92-01, Ur. Broj OG-01/92-252 od 10.07.1992. godine, izvjestio je generala Praljka 
o angažiranju HV u interesnoj zoni. Po ovom izvješću, navedene su postrojbe HV: 
TG-153, 1/127.br., 157. br., 139. br., 106. brigada, 107. brigada i 136. brigada.

2. U dokumentu Klasa: 81/92-02, Ur. Broj: OG-17/92-279 od 11.07.1992. godine, daje
se obrazloženje odluke za izvlačenje snaga na obrambenu liniju obodnog kanala na 
ratištu Bosanskog Broda. U točki 1. stoji; “ Zbog nemogućnosti kvalitetnog 
pokrivanja linije, donešena je odluka o izvlačenju na obrambenu liniju obodnog 
kanala”. U točki 2. stoji; “ 2. brigada ZNG izvučena je i upućena u garnizon po 
zapovijedi generala Praljka. Satnija 109. brigade HV napustila je položaj bez 
odobrenja”. 

3. Kada se sagleda izvješće, Klasa: 81/92-161, Ur. Broj: 06-11/92-214 od 06.07.1992. 
godine, uočava se u tom dokumentu da je uvedena jedna satnija 2. A brigade
(očigledno nije upućena cijela 2. A brigada).   

4. Po dokumentu Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-161 od 11.07.1992. 
godine, neosporno je da zapovijed za izvlačenje satnije 2. A brigade izdaje pukovnik 
Vinko Štefanek.

5. Po dokumentu Klasa: 81/92-01, Ur. Broj: OG-01/92-277 od 11.07.1992. 
godine, pukovnik Vinko Štefanek zapovjedno izvlači i 1/127. brigade sa ovoga ratišta. 
Dokument se potpisuje u ime Vinka Štefaneka i u točki 4 stoji “ne znamo gdje se 
postrojba sada nalazi...”. Postavlja se pitanje da li zapovjedništvo OG “ Istočna 
Posavina “uopće zna gdje su joj postrojbe, jer zna se 1/127. brigade su joj postrojbe 
izvukao 29.06.1992. godine. Koga to Vinko Štefanek zapovjedno izvlači 11.07.1992. 
godine ? Ovdje je zanimljivo pogledati i dokument Klasa: 81/92-02, Ur. Broj: OG-
01/92-141 od 27.06.1992.godine gdje se kaže: “Bataljun 127. brigade HV nije 
sukladno izdanoj zapovijedi ušao u sastav 3. A brigade ZNG i opća je ocjena da se taj 
bataljun uopće neće moći angažirati na ovom ratištu. Dokaz katastrofalnog stanja u 
sustavu koji kaže da 3. A brogada ZNG HV pod zapovjedanjem I. Basarca napušta 
zonu odgovornosti ... I vraća se na lijevu obalu r. Save. 1/127. brgade HV nije posjeo 
liniju za obranu po zapovijedi.  

6. Vidljivo je da su ovi dokumenti kontradiktorni, vidljivo je da zapovjedna struktura ne 
zna gdje su joj postrojbe, operativni časnik ne zna tko je naredio povlačenje, ne zna 
se da li su postrojbe uopće došle na ratište. 

7. Iz ovih dokumenata uočljivo je da Praljak nije izdao naređenja za izvlačenje već netko  
drugi. Zapovjedna struktura koja u stvarnosti ne poznaje situaciju, koja nigdje i 
nikada nije ispoljila svoj utjecaj ne znajući šta je i kada zapovjeda, očito traži način da 
se opere od odgovornosti.
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Prijepis dokumenta s prethodne stranice 

Klasa: 8/92-01/01
Ur. Broj: 1076/5-01-92-154
Datum : 13.07.1992. god

OSIJEK

Suspenzija Zapovjednika 
157 brigade HV Zapovjedniku 157 brigade HV

Zbog lošeg stanja bojeve spremnosti, neizvršavanja u više navrata .... zapovijedi zbog koji su 
nastale ..... po obranu u Posavini, drastičnog pada bojevog morala ...., te nemogućnosti daljeg 
uspješnog rukovođenja  i zapovijedanja brigadom  

ZAPOVJEDAM

1. Suspendira se sa dužnosti zapovjednika 157. br. HV pukovnik Petrić Ivo i stavlja se na 
raspolaganje OG “Istočna Posavina” do konačnog rješenja njegovog statusa.

2. Za zapovjednika 157. br. HV određujem bojnika Halkijević Boru, operativac u OG “Istočna 
Posavina”. Personalna služba OZ Osjek, pripremit će prijedlog za postavljenje na dužnost 
zapovjednika 157. br. HV u sukladnosti sa zakonskim nadležnostima za postavljenje 
zapovjednika brigade u HV.

3. Ovu zapovijed realizirati odmah.

Dostaviti:

- MO Personalana uprava Zapovjednik
- GS HV Slavonskog bojišta
- OZ Osjek general bojnik
- OG “Istočna Posavina” Petar Stipetić
- Zapovjedniku 157. br. HV
- Operativcu OG “Istočna Posavina”
- Arhiv, ovdje
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