
U Zelendvoru obilježena 28. obljetnica postrojavanja 104. brigade Hrvatske 

vojske

31.8.2019.

Prije 28 godina, 31. kolovoza, u Zelendvoru se okupila i mobilizirala prva naoružana 

postrojba 104. brigade HV-a koja je zajedno sa specijalnom postrojbom policije „Rode“, 

temeljnom policijom PU varaždinske, 5. bojnom 1.A brigade, ONZ, naoružanom skupinom 

„Orion“, specijalnim postrojbama Ivanca i Novog Marofa, a pod vrlo uspješnim vođenjem i 

zapovjedanjem Kriznog stožera, uspješno zauzela varaždinsku vojarnu s naoružanjem i 

opremom 32. korpusa JNA koji je do tada bio izravna prijetnja gradu. 

Nakon predaje 32. korpusa ‘palo’ je posljednje uporište JNA u Varaždinu čime je Hrvatska 

vojska došla u posjed značajne količine naoružanja i vojne opreme što je uvelike 

promijenio tijek ratovanja u Domovinskom ratu.

Istaknuo je to predsjednik Udruge pripadnika 104. brigade ZNG Varaždin, Vjeran Rožić, 

koji se na obilježavanju tog datuma prisjetio dana kada je u pitanje dovedena sloboda i 

opstojnost hrvatskog naroda.



-Prije 28 godina na ovaj dan izvedeno je prvo okupljanje prve protudiverzantske čete i ova 

lokacija Zelendvora bila je svojevrsna baza u kojom su se okupljali pripadnici hrvatskih 

obrambenih snaga i tajno skladište oružja. Tako je u jednom trenutku bilo ovdje 1000 

protutenkovskih mina, 1000 automatskih pušaka i slično. Jasno se znalo da će do 

oružanog sukoba doći i krenulo se u nabavku oružja i opreme. 31. kolovoza 1991. 140 

ljudi se u prikrivnim odorama ovdje okupilo i naoružalo te krenulo u Varaždin gdje su 

zaposjeli određene punktove. Ondašnja JNA je to budno motrila i stekli su dojam da se 

pripremamo za ono što slijedi. Ni dva tjedna poslije, prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman 

izdao je zapovijed za blokadu vojarni. Ista postrojba okupila se opet ovdje i tijekom noći 

minirali prepreke koje su bile postavljene te blokirali lokacije koje su bile unaprijed 

određene. To su ljudi koji su izvršili vrlo delikatnu zadaću i poslije su im se na tim 

punktovima priključili djelatnici policije i napravili ono što je rezultiralo predajom naoružanja

i opreme čitavog korpusa. Tom prilikom zarobljeno je 84 tenka, 71 oklopni transporter, 

haubice, gvozdike i drugo – opisao je događaj Rožić.

Saborski zastupnik i predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Varaždinske županije, 

Anđelko Stričak, koji je bio na obilježavanju obljetnice zajedno s predsjednikom Skupštine 

Varaždinske županije Alenom Runcem kazao je kako je 104. brigada zasigurno jedna od 

najproslavljenijih brigada sa sjevera Hrvatske.

-Ona će ostati upamćena kao postrojba koja je 1991. godine branila i obranila Pakrac i 

Lipik, a potom i na kraju rata sudjelovala u najbitnijim vojno-redarstvenim akcijama Bljesak

i Oluja. Danas njezini pripadnici, okupljeni oko Udruge pripadnika 104. brigade ZNG 

Varaždin, obilježavaju sve važne obljetnice vezane uz njezin ratni put, ali i važne obljetnice

vezane uz Domovinski rat. Također, zajedno s policijom 104. brigada bila je uključena u 

Varaždinske dane rata i to je zasigurno jedna od najvažnijih pobjeda na samom početku 

Domovinskog rata gdje je zarobljen cijeli korpus neprijateljske vojske tzv. JNA - završio je 

Stričak.










