
Vukovarska bitka – bitka za Hrvatsku 

Vukovarska bitka, već najavljena pogibijom 12 redarstvenika u Borovu Selu 2. svibnja 1991., počela je     

24. kolovoza 1991., sveopćim napadom JNA na Vukovar. Trajala je do prestanka organiziranog otpora 

hrvatskih branitelja i okupacije grada 20. studenoga 1991. godine.  

Napadi srpskih pobunjenika na Vukovar počeli su 2. svibnja 1991. kada su u Borovu (Selu) u dobro 

pripremljenoj zasjedi ubijena dvanaestorica hrvatskih redarstvenika. Krajem lipnja i početkom srpnja JNA je 

na kopnenu granicu s Republikom Hrvatskom dovela jake snage, dok je obrana Vukovara u ranom razdoblju, 

a i duboko u ljeto 1991. godine, organizirana po tadašnjim mjesnim zajednicama. Krajem kolovoza u 

Vukovar su stigli Mile Dedaković (Jastreb), koji je postavljen na mjesto zapovjednika obrane te njegov 

zamjenik Branko Borković (Mladi Jastreb). Jedan od najžešćih pokušaja proboja u grad počeo je 14. rujna i 

trajao do 20. rujna. Primijenjeno pravilo Blage Zadre, zapovjednika obrane sjeverozapadnog dijela Vukovara 

(Borova naselja), koje je proizašlo iz Dedakovićeve zapovijedi: Pusti tenkove, tuci pješašatvo, učinit će 

Trpinjsku cestu grobljem tenkova. Obruč oko Vukovara stezao se sve više i 14. rujna zatvorena je linija oko 

grada, osim „kukuruznog puta“, nazvanog Put spasa. Po zapovijedi Glavnoga stožera HV-a, 26. rujna 

osnovana je 204. vukovarska brigada, a u obrani grada sudjelovale su i druge brigade, pripadnici MUP-a i 



HOS-a, kao i dragovoljci iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Padom strateški važnih Marinaca 1. listopada, 

grad je potpuno odsječen od ostatka Hrvatske. 

 

Opkoljeni je Vukovar izlagan neprekidnom topničkom razaranju i bombardiranju te je postupno pretvaran u 

ruševine; život stanovnika grada, kao i djelatnost razorene bolnice, odvijao se u podrumima. Oči, uši i glas 

opkoljenoga grada bio je Hrvatski radio Vukovar s legendarnim Sinišom Glavaševićem. Borbe vođene od 

sredine listopada pa do kraja bitke ubrajaju se u najteže i najkrvavije bitke Domovinskog rata. Na položaje 

branitelja, kao i na grad, sveukupno je palo dva milijuna projektila raznih kalibara. Zbog humanitarnoga 

konvoja koji nije došao do grada, pokušaj deblokade Vukovara 13. listopada je prekinut, a poginula su 43 

branitelja. U borbama 16. listopada u Borovu naselju poginuo je Blago Zadro. Dana 19. listopada 1991. 

zadnjim konvojem iz vukovarske bolnice spašena su 102 teška ranjenika. Padom Lušca (2. studenoga) i 

Bogdanovaca (10. studenoga), opasnost od pada Vukovara postala je sve vjerojatnijom. Nakon tri mjeseca 

grčevitih borbi, Vukovar je između 18. i 20. studenoga u cijelosti okupiran od strane tzv. JNA i srpskih 

postrojbi. U tom je trenutku u gradu bilo približno 15 000 ljudi. 

 



U obrani Vukovara sudjelovalo je oko 2 500 branitelja. Ubijeno je, poginulo i nestalo više od 4 000 osoba:   

2 500 ubijenih i poginulih, 1 500 nestalih. Danas se traga za još 386 nestalih osoba. Tijekom srpske agresije 

poginuo je 921 branitelj i oko 1 200 civila. Kroz srpske koncentracijske logore prošlo je nekoliko tisuća 

ljudi, a oko 22 000 Vukovaraca protjerano je iz grada u višegodišnju prognaničku neizvjesnost u 560 mjesta 

diljem Hrvatske, a mnogi su otišli i u druge države. 

 

 

 

 

 

 

 


