
Sjećanje na Oluju: general Željko Dvekar 
 
02.08.2018. 

 
Još jedno prisjećanje na Oluju, još jedno slavlje Dana pobjede i domovinske 

zahvalnosti. Dvadeset tri godine nakon tih slavnih dana, sjećanja ne blijede. Na 

dvadeset treću obljetnicu vojno redarstvene operacije OLUJA general Željko Dvekar 

prisjeća se uloge Varaždinske 7.Gbr PUMA u toj, za Hrvatsku, odlučujućoj 

oslobodilačkoj operaciji kada je slomljena vojna moć okupatorske oružane sile. 

 

 

 

- „U javnosti je poznato kako je operacija Oluja počela 4. kolovoza 1995. godine no 

malo je poznato kako je Oluja u stvarnosti samo završni udar na okupatorska uporišta 

koji je rezultirao oslobađanjem 10 400 kilometara okupiranog teritorija RH i vraćanje 

istog u međunarodno priznate granice. Oluja je službeno počela 4. kolovoza 1995., ali 

pripreme za akciju počele su daleko ranije . 

U zoni djelovanja 7. Gbr Puma, Oluja je nastavak operacije Ljeto 95.  koja je otpočela 

25. srpnja silovitim napadom  smjerom Livanjskog polja i visova Dinare pravcem 

Bosanskog Grahova. Oslobađanjem Bosanskog Grahova snage 7. GBR PUMA ne 

prestaju borbeno djelovati nego rotiraju smjer djelovanja u pravcu poligona Crvena 

zemlja i dalje Knin vršeći progon razbijenih neprijateljskih snaga ne dozvoljavajući im 

konsolidaciju snaga i uspostavu čvrste obrambene crte. Sve do 3. kolovoza vode se 

borbe u međuprostoru između Bosanskog Grahova i Knina, a snage 7.Gbr napreduju 



do samog ulaska na poligon Crvena zemlja. S 3. na 4. kolovoz, noću dobivamo 

zapovijed za napad na Knin i oslobađanje istog. 4. kolovoza u 5 sati ujutro postrojbe 

7.Gbr vrše silovit napad na neprijateljske snage da bi već oko podneva 1. Pješačka 

bojna ojačana drugom tenkovskom satnijom iz sastava oklopne bojne uz topničku 

potporu probila neprijateljsku crtu i nastavila silovito napredovati prema Kninu uklinivši 

se u dubinu neprijateljskog rasporeda. Oko 16,00 sati zapovijeđu nadređenog 

zapovjedništva morali smo zaustaviti daljnje napredovanje s ciljem da se dozvoli 

izvlačenje srpskih civila ali i razbijenih vojnih formacija neprijatelja.  

Tijekom noći s 4. na 5. kolovoz, kroz borbeni raspored 7.Gbr Puma na desni bok uvode 

se snage 4. Gbr i u ranim jutarnjim satima 5. kolovoza nastavljamo napadno djelovanje 

u smjeru Knina. U 8,00 sati istog dana 1. pješačka bojna sa svojim pojačanjima već 

ulazi u Knin da bi se oko 10 sati na kninskoj tvrđavi zavijorila hrvatska zastava. Sa 

ponosom mogu reći kako je u Oluji 1. pješačka bojna 7. Gbr, ojačana drugom 

tenkovskom satnijom iz sastava OKB 7.Gbr prva postrojba HV koja je prvi dan 

operacije u kratkom roku probila neprijateljsku crtu i prva postrojba koja je idući dan 

izvršila zadaću već do deset sati, odnosno prva ušla u Knin. 

Cijena ovakvog uspjeha 7. Gbr Puma u oslobađanju Knina, na žalost, je vrlo visoka. 

Poginula su trojica naših suboraca a četrdesetak ih je ranjeno. Zato dragi branitelji, 

sretan vam Vaš dan! On je sjećanje na krunu onoga za što ste se borili“- zaključio je 

general Dvekar. 

 

General Željko Dvekar pristupio je kao dragovoljac 1. rujna 1991. godine 3. Gbr „Kune“ 

s kojom sudjeluje u obrani istočne Hrvatske, a po osnivanju 7. Gbr „Pume“ prelazi u 

njezin sastav i s njom nastavlja svoj ratni put. Tijekom Domovinskog rata u sastavu 

gardijskih brigada prošao je sve dužnosti, od zapovjednika desetine, voda, izvidničke 

satnije, pješačke bojne, brigade, a svoju vojnu karijeru završava na mjestu načelnika 

pješaštva u Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske. Odlikovan je s devet visokih 

vojnih odličja od strane prvog Hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. 


