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RUDI  STIPČIĆ, Mihovil, brigadni general u miru 

 

Brigadni general Rudi Stipčić rođen je 10. veljače 1940. godine u gradu Korčula, općina 

Korčula. po narodnosti je Hrvat.  

 

Poslije kapitulacije Italije u rujnu 1943. godine, zajedno s majkom, prebačen je u izbjeglički 

logor u pustinji El Shatt, gdje se zadržao do početka svibnja 1945. godine i povratka u Hrvatsku. 

Niže razrede osnovne škole počeo je pohađati u Rijeci (1946.), a ostatak osnovne škole i višu 

gimnaziju s velikom maturom završava u Puli (1959.). 

 

Vojnu akademiju JNA (XV klasa) završio je u Beogradu 1. studenog 1962. godine i proizveden u 

čin pješadijskog potporučnika i primljen u aktivnu vojnu službu JNA. Tijekom službe promican 

je u činove: poručnika (1965.), kapetana veze (1968.), kapetana I. klase veze (1971.), majora 

veze (1975.), potpukovnika veze - prijevremeno (1978.) i pukovnika veze (22. prosinca 1984.). 

Tijekom službe u JNA završio je školovanje na: Komandno štabnoj akademiji KoV – 28. klasa 

1975. godine (broj diplome 588, od 20. 07. 1977. - priznaje se kao postdiplomski studij za 

stjecanje akademskog stupnja specijaliste) i Školi narodne obrane – 5.klasa 1981., broj diplome 

423, od 20. 07.1981. godine.  Od stranih jezika govori talijanski i engleski. 

 

Demokratske promjene u RH zatekle su ga na službi u Varaždinu u činu pukovnika, gdje je 

obnašao dužnost načelnika veze u komandi 32.mehaniziranog korpusa. Početkom agresije na 

Republiku Sloveniju, kao časnik koji je završio visoke vojne škole otvoreno je izrazio svoje 

neslaganje s takvim načinom rješavanja nastalih problema, stupio je u kontakt sa generalom 

Špegeljom i kriznom štabom Varaždina, te tako pripomogao u pregovorima o predaji vojarne. 

Otpočinjanjem agresije na Republiku Hrvatsku smatrao je svojom dužnošću priključiti se Zboru 

narodne garde i dati svoj doprinos oslobađanju Republike Hrvatske.  

 

U Zbor narodne garde stupio je dragovoljno 26.rujna 1991. godine, kada se prijavio u 

Zapovjedništvo ZNG (na adresi Tuškanac), gdje je odmah primljen i raspoređen u odjel veze i 

kripto zaštite GSHV. Kao specijalist veze sudjeluje u zauzimanju vojarne u Bjelovaru i 



organiziranju veza za potrebe novoustrojenog Zapovjedništva Operativne zone Bjelovar od 

29.rujna do 5. listopada 1991., kada se vraća u Zagreb.   

 

Kao dobar poznavalac stanja u vojarni u Samoboru sudjeluje u njenom zaposjedanju i 

preuzimanju vojarne u Samoboru po zapovjedi GSHV. Kl: 803-05/91-05/05. Ur. Br: 5120-01-

91-1. od 6.listopada 1991. godine. Na toj dužnosti proveo je ukupno tri dana (6. do 8. listopad 

1991.)  gdje je, poučen iskustvom iz Bjelovara, organizirao, u suradnji sa zapovjedništvom 

operativne zone Zagreb, izvlačenje materijalnih sredstava na sigurne lokacije ili neposredno u 

postrojbe.  

 

Dana 08.10.1991. godine u 13.00 sati pozvan je u Glavni stožer Hatske vojske, gdje mu je 

uručena pismena zapovijed Načelnika GSHV(Republika Hrvatska, Glavni stožer Hrvatske 

vojske  Zagreb, Zapovijed o postavljenju pukovnika Rudi Stipčića  za Zapovjednika OG 

″Posavina″ Novska Kl: 112-12/91-01/85 ; Ur.br.: 5120-33-91-2  Zagreb 08.listopad 1991.)  o 

postavljenju na dužnost zapovjednika OG “Posavina” sa sjedištem u Novskoj.  

 

Na sastanku kod Načelnika GSHV izložena mu je situacija u Novskoj i odluka o ustroju OG 

″Posavina″, koja ima zadaću upornom obranom, svim raspoloživim snagama spriječiti dalji 

prodor agresora na pravcu Novska – Kutina –Zagreb i pomoćnim snagama prodor pravcem Nova 

Gradiška – Slavonski Brod, koja je dostavljena kriznim štabovima Nove Gradiške, Novske, 

Kutine i Ivanić Grada, svim zapovjedništvima  samostalnih  bataljuna i brigadama te  policijskim 

postajama, koje su se nalazile na prostoru tih općina. Za zapovjednika OG ″Posavina″ određen 

je, obzirom na vojničko iskustvo na zapovjednim dužnostima (zapovjednik pukovnije) i završene 

škole (Komandno štabnu akademiju KoV i Školu narodne obrane – ratna škola) u JNA. 

Operativna grupa "Posavina" je bila privremen sastav osnovan sa zadaćom učinkovitijeg vođenja 

i zapovjedanja raznim hrvatskim postrojbama na novljanskom i novogradiškom području. Od 

ostalih operativnih grupa koje su tih dana osnivane OG "Posavina" se razlikovala po tome što 

nije imala fizički spoj između snaga na zapadnom i istočnom pravcu, što je značajno otežavalo 

zapovjedanje.  

 

Pošto je tjekom 8. listopada primio zadaću i predao dužnost, 9. listopada u jutarnjim 

satima javio se u Policijsku upravu Kutina gdje je načelniku PU i zapovjedniku sanga 1. A 

br ZNG (koji se tamo nalazio) predočio zapovjed Načelnika GSHV, koji su ga odmah 

upoznali sa stanjem postrojbi i stanjem na terenu.   

 

Brojno stanje postrojbi, angažiranih u obrani Novske činilo je 1.570 ljudi i to: 

1 br ZNG Tigrovi – 460 ljudi; 62.sb ZNG – 64 čovjeka, ostali su izvan uporabe; Grupa HOS – 

80 ljudi; Snage PS Novska – 140 ljudi; Snage spec. satnije PU Kutina – 60 ljudi; 56. sb ZNG 

Kutina– 150 ljudi; Narodna zaštita Novska – oko 350 ljudi; Satnija željezničara – 30 ljudi; htb 

155/62. sb – oko 60 ljudi; b LRL 128 mm 16 ljudi; 15. mpoad Križevci – 161 branitelj. U obrani 

Nove Gradiške brojno stanje postrojbi, činilo je 4230  ljudi i to: 121. br HV N.Gradiška – 1260 

ljudi; dio 108. br HV Sl. Brod  – 850 ljudi; 99. br HV Zagreb - 1260 ljudi; 1/149.br HV – 450 

ljudi; Snage policije N.Gradiška – 60 ljudi; Narodna zaštita  – oko 350 ljudi. 

 

Opća karakteristika ljudi i postrojbi ogleda se u nedovoljnoj obučenosti i opremljenosti 

intendantskim materijalnim sredstvima, slabim naoružanjem (osobnim, zajedničkim te 



nedovoljnom količinom streljiva), nedostatkom zapovjednog kadra (zapovjednici desetina, 

vodova, satnija i bojni). Osnovna negativna karakteristika bila je nedostatak vojničke stege 

i  zapovjedništva koje bi objedinilo sve postrojbe i uspješno organiziralo njihovu uporabu. 

Unatoč navedenim slabostima postrojbe HV u Novskoj držale su položaje na kojima su 

zaustavile daljnji prodor agresora.  

 

Po dolasku u Novsku 09.listopada u popodnevni satima, odmah se javio u Ured obrane, 

gdje je upoznat sa stanjem u Novskoj, kao i o stanju 62. sb ZNG,  tijeku mobilizacije 125.br 

HV i mogućnosti mobilizacije zapovjedništva OG, kojom prilikom je utvrđeno da je 

potrebno iz Zagreba osigurati osobu sposobnu za vođenje i zapovijedanje brigadom. 

Tijekom 10.listopada zajedno sa zapovjednikom sanga 1. A br ZNG izvršen je nadzor 

postrobi na položajima u seloma: Trebež, Puska, Krapje, Drenov Bok, Bročice, Stari 

Grabovac, Kurjakana, Novi Grabovac, Janja Lipa. Obilaskom su na licu mjesta otklanjane 

uočene slabosti i zakazana referiranja na zapovjednom mjestu OG "Posavina" koje 

određeno u selu Brastača. 

 

Pored otklanjanja uočenih slabosti, od 10.10. do 19.10.91. godine vođeni su obrambeni bojevi i 

borbe postrojbi u sklopu obrambene operacije OG ″Posavina″,  uz primjenu aktivnih djelovanja 

(14.10.91. oslobođeno je prvo naselje u povijesti HV – Bujavica), kojom prilikom je neprijatelju 

zadat snažan udarac. Istovremeno je izvršena mobilizacija 125.br HV,  kao i zapovjedništva OG, 

te je zapovjedno mjesto premješteno u Lipovljane. Najžešća obrambena borba vođena je 

18.10.91., kada je definitivno slomljena napadna moć agresora na pravcima prema Novskoj i 

Zagrebu, kao i prema Novoj Gradiškoj, te oslobođeno mjesto Lovska. Time je OG ″Posavina″ 

pod zapovijedanjem generala (tada pukovnika) Rudija Stipčića, u cijelosti izvršila dobivenu 

zadaću: upornom obranom, svim raspoloživim snagama spriječiti dalji prodor agresora na pravcu 

Novska – Kutina –Zagreb i pomoćnim snagama prodor pravcem Nova Gradiška – Slavonski 

Brod.  

 

Ocijenivši da je agresor posustao u svojim napadima i da vrši pregrupiranje svojih 

postrojbi,  zapovjednik OG ″Posavina″ Rudi Stipčić procijenio je da su se stekli uvjeti za 

preuzimanje inicijative na ratištu i planira napadnu operaciju "ORKAN 91", s ciljem: sjedinjenim 

napadnim djelovanjem postrojbi sa pravca Novske i Nove Gradiške, uz sudjelovanje sa 

postrojbama OG ″PAKRAC″, presjeći komunikaciju Lipik – Okučani u rajonu Bijele stijene, 

rasjeći borbeni poredak neprijatelja i osloboditi Jasenovac i  Okučane, a zatim u drugoj fazi 

odbaciti neprijatelja preko r. Save. Pripreme i planiranje napadne operacije ″ORKAN – 91″, 

Zapovjedništvo OG ″Posavina″, pod vođenjem zapovjednika Rudijaa Stipčića, vršilo je od 19.10. 

do 26.10.91.godine.  

 

Plan napadne operacije ″ORKAN – 91″ odobren je od Načelnika GSHV 25. listopada 

1991., a zapovijed za napadnu operaciju izdana je postrojbama 26. listopada 1991.  

 

Napadna operacija  ″ORKAN – 91″, otpočela je 29.listopada 1991.godine i traje do 03.siječnja 

1992. kada je potpisano primirje u Sarajevu. 

 

Razdoblje od 29. listopada do Sarajevskog primirja 3. siječnja 1992. godine za OG 

″Posavina″   predstavlja vrijeme u kojem su vođena prva  napadna djelovanja u povijesti HV i 



postignuti   značajni uspjesi u ratu za oslobođenje Lijepe naše domovine Hrvatske. Realizacija 

napadne operacije ″ORKAN – 91″ odvijala se prema planu s manjim izmjenama, a trajala je  86 

ratnih dana u kojima je neprijatelj 23 puta tražio primirje. U tih 86 ratnih dana postrojbe u sklopu 

OG ″Posavina″, razbile su četnička uporišta i oslobodili od agresora 22 naseljena mjesta i 750 

km² prostora Lijepe naše.   

 

Uspjeh koji je OG ″Posavina″ polučila napadnom operacijom ″ORKAN – 91″ omogućio je 

uspješno izvođenje bojevih djelovanja sjeverne grupacije HV (operacije ″OTKOS 10″ i 

″PAPUK″).  

 

General Antun Tus daje ocjenu da je:  »Operacija “Orkan 91” u Zapadnoj Slavoniji 

prva  napadna operacija Hrvatske vojske operativnog nivoa; sve dotadašnje bile su taktičkog 

nivoa”. Operativni Plan iz 1991. godine po kome je bojna djelovanja uspješno izvodila OG 

"Posavina" za operaciju „BLJESAK“ samo je dorađen i prilagođen tadašnjim uvjetima i stanju 

neprijateljskih snaga i snaga HV».  

 

Postrojbe HV u sklopu OG "Posavina", su jedine koje su u jesen i zimu 1991. godine, izvodile 

napadna bojna oslobodilačka djelovanja i koje su svoj ratni put ovjenčale slavom pobjede nad 

agresorskom  tzv. JNA.  

 

JNA i pobunjeni Srbi u Zapadnoj Slavoniji doživjeli su 1991. godine najteži poraz na hrvatskom 

ratištu, od mlade novoosnovane, slabo naoružane Hrvatske vojske.  

 

O tome svjedoči i ploča ugrađena u spomenik HRVATSKE POBJEDE OLUJA'95 u Kninu na 

kojoj piše: 

 
OPERACIJE: "ORKAN", "OTKOS" I "PAPUK": OD KRAJA LISTOPADA 1991. DO POČETKA 

SIJEČNJA 1992. OSLOBODILE SU VEĆI DIO OKUPIRANOG TERITORIJA ZAPADNE 

SLAVONIJE (VIŠE OD 2200 KM²). 
 

OG Posavina je protiv sebe imala protivnika iz 5.K (16.pmtbr, 5.pbr,12.partbr i 392.okbr) pod 

zapovijedanjem JNA. Ovaj protivnik je po brojnom stanju bio na razini OG Posavina, a po 

oružju i opremi je daleko bio jači, u borbama je bilo angažirano 99 tenkova T-55, 26 tenkova M-

84, 17 tenkova T-34 i 23 bojna vozila pješaštva. 

 

Uspjesi u napadima OG Posavina postignuti su u borbama s JNA, vrlo dobro organiziranim 

vođenjem i zapovijedanjem, pravilno odabranim udarnim postrojbama (1. brigada ZNG), 

pravilnom uporabom topničke potpore napada, pravilnom uporabom i organiziranom 

protuoklopnom borbom i pravovremeno logističkog osiguranja, u čemu to do tada nijedna 

operativna skupina HV nije pokazala.  

 

S dužnosti Zapovjednika OG ″Posavina″ Odlukom Predsjednika Republike Br.1349/91 od 

30.prosinca 1991. imenovan je general Rudi Stipčić za Zapovjednika 3.Operativne zone (OZ) 

Zagreb, koju je obnašao do 4. lipnja 1992.godine. Kao zapovjednik 3.Operativne zone Zagreb 

zapovijedao je svim postrojbama Grada Zagreba, Obrani Grada Zagreba, OG ″Posavina″ i OG 

"Sisak i Banija", te 103. br HV Krapina. Zapovjedništvo 3.Operativne zone (OZ) u 1992., svojim 



glavnim snagama drži obrambenu crtu na lijevoj obali rijeke Kupe od Jasenovca do Karlovca, 

vrši kontrolu teritorija i pripreme za oslobođenje ovog djela naše domovine. 

 

Po zapovjedi Personalne uprave GSHV postavljen je za Načelnika odjela za bojevu spremnost i 

operativne pripreme u miru Operativne uprave GSHV (Zapovijed  Kl: 119-01/92-02/02 Ur.br.: 

5120-12-92-473). Na zahtjev generala Petra Stipetića upućen je na Slavonsko bojište na dužnost 

Načelnika operativnog organa u Zapovjedništvu Slavonskog bojišta (Zapovijed Kl: 035-01/92-

01/20 Ur.br.1076/5-01-92-1 od 04.srpanj 1992.). Kao operativac sudjeluje u 

zapovjednom izviđanju na prostoru Korača, Modriče, Ođaka i Obodnog kanala i Bosanskom 

brodu.  

 

Na toj dužnosti se razbolio i krajem srpnja (31.srpanj 1992.) podnio zahtjev za  starosnu 

mirovinu zbog bolesti u kojoj je i danas.  

 

U čin brigadira HV preveden je Ukazom  o prevođenju broj PA6 – 13/1-92 od 10. ožujka 1992. 

Za uspješno vođenje i zapovijedanje postrojbama HV  u Domovinskom ratu odlikovan je:  

Spomenicom Domovinskog rata 1990.-1992. (21.siječanj 1994.); Spomenicom domovinske 

zahvalnosti ( 24.svibanj 2000.); Redom  Nikole Šubića Zrinskog ( 24.svibanj 2000.);  Redom 

Josipa Bana Jelačića (29.11.2013.). 

 

Promaknut u čin brigadnog generala pješaštva Odlukom predsjednika RH broj 01-041-00-197/2-

B30 od 25.svibnja 2000.godine. 

 

Za svekoliki doprinos u organizaciji obrane i suvereniteta Republike Hrvatske od lokalne 

samouprave dodijeljena su mu priznanja: Nagrada Grada Kutine za životno djelo; Zlatni grb 

Grada Nove Gradiške; Plaketa Grada Novske; Zahvala VP 2226 Ivanić-Grad; Zahvala VP 3010 

Zagreb; Zlatna značka Udruge roditelja poginulih branitelja čiji je i sam počasni član; Plaketa 1. 

Zbornog područja oružanih snaga Republike Hrvatske; Zahvalnica Grada Novske i građana 

Novske; te odlukom Grada Novske dodijeljena mu je povelja počasnog građanina Novske. 

 

 

Brigadni general Rudi Stipčić živi u gradu Zaprešiću. Dao je veliki doprinos za slobodnu 

Hrvatsku, a time i za naš grad Zaprešić. Iako je u mirovini aktivno je uključen u 

promicanje vrijednosti Domovinskog rata, te aktivno sudjeluje kao predavač “Sat povijesti 

o Domovinskom ratu” u osnovnim i srednjim školama u Zaprešiću i okolici. 

 

 

Iz gore navedene zaista bogate biografije, molimo Odbor za javna priznanja da predloži 

Gradskom vijeću generala Rudija Stipčića za jednu od tri gore navedene nagrade grada 

Zaprešića. 
 

Zaprešić, 17. rujna 2019. godine 

 



       Predlagatelj: 

 

 

- Smiljan Tomašević 

Gradski vijećnik i dragovoljac Domovinskog 

rata 


