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PRIČA O BRODU KOJI JE 5.10.1991. GODINE SRUŠIO DVA ZRAKOPLOVA JUGO VOJSKE
DRAGUTIN BAUMAN, autor knjige “Prva hrvatska ratna lađa PB91. i Sisački mornari”

jekom Dunav prema Zemunu. Zbog kvara na glavnom lije-
vom pogonskom motoru broda „Slavonac”, 29. lipnja 1991. 
godine od sidrišta u Zemunu, nastavljena je plovidba broda 
zajedno s tri teglenice uzvodno rijekom Savom do Slavon-
skog Broda u vuči motornog broda „Bilogora”. U posli-
jepodnevnim satima 2. srpnja 1991. godine, na sidrištu u 
Slavonskom Brodu, vuču tankerske teglenice i broda „Sla-
vonac” od motornog  broda „Bilogora” preuzima samohod-
ni motorni tanker „Opatovac” s 860 t benzina. Istog dana, 2. 
srpnja 1991. godine na vezu u Slavonskom Brodu, dužnost 
zapovjednika samohodnog motornog tankera „Opatovac” 
preuzeo je u svojstvu djelatnika „Dunavskog Lloyda Sisak“ 
Vladimir Posavec, kapetan unutarnje plovidbe. Drugo jutro, 
3. srpnja 1991. godine, zaplovili su uzvodno rijekom Savom 
s teglenicom više ne praznom, već s 850 t dizelskog goriva i 
uz desni bok samohodnog motornog broda „Opatovac“ pri-
vezanim brodom „Slavonac”. Posada broda „Slavonac” bila 
je u sastavu, kapetan Ivan Kovačić, zapovjednik, inače dje-
latnik kapetanije Vukovar i  Josip Slovenec, upravitelj stro-
ja, djelatnik kapetanije Sisak. Noću sa 3. na 4. srpnja 1991.
godine, brod je bio na sidrištu pored željezničkog mosta u 
Jasenovcu. Ranom zorom 4. srpnja 1991. godine nastavlje-
na je plovidba prema Sisku u kojeg je uplovio istog dana u 
poslijepodnevnim satima, točnije u 15.00 sati na istovarno 
mjesto pored rijeke Kupe, u naftnu luku Crnac (Caprag). 
Tijekom narednih dana obavljen je istovar goriva - ratnih 
rezervi  agresorske srbočetničke jugo vojske u hrvatske auto 
cisterne. 

Odmah po dolasku u Sisak počelo se s preuređenjem 
motornog broda „Slavonac” u Prvu hrvatsku ratnu lađu, 
patrolni brod „PB 91”, u „Brodoremontu” Galdovo i u ra-
dionici „Dunavski Lloyd” Sisak za potrebe Kriznog štaba 
za Sisak i Baniju. Obnovljeni su pogonski motori, brod je 
obojan u maskirne boje što je trajalo od 29. kolovoza do 9. 
rujna 1991., a 17. rujna 1991. godine na krmi broda ugrađen 
je protuzračni top cal. 20 mm. Dva dana kasnije, 19. rujna 
1991. na pramcu broda ugrađen je protuzračni top cal. 40 
mm, nakon čega je brod „Slavonac” i zvanično postao Prvi 
hrvatski patrolni brod „PB 91”. 

U ime Prvog mornaričkog odreda Zbora narodne garde 
Republike Hrvatske, kojem je prvi zapovjednik bio kape-
tan Janko Brnardić, sve radove rekonstrukcije, preuređenja 
i naoružavanja vodio je Nikola Brnardić, dipl. ing. brodo-
gradnje, inače djelatnik Hrvatskog registra brodova. Među 
utemeljiteljima Prvog mornaričkog odreda Zbora narodne 
garde Republike Hrvatske bili su i  Josip Slovenec i Vladi-
mir Posavec  tadašnji djelatnici Kapetanije pristaništa Sisak 
i prva posada PB 91, koju su sačinjavali :
• Crnolatec Nikola – zapovjednik broda
• Dinčir Stjepan – mornar
• Busija Vlado – strojar
• Šestak Zlatko – zapovjednik brodske artiljerije 
• Valentić Joso – artiljerac krmenog topa 20 mm
• Marciuš Zvonko – nišandžija pramčanog topa 40 mm
• Horvat Mario – nišandžija pramčanog topa 40 mm
• Markulin Miro – artiljerac na pramčanom topu 40 mm
• Puzak Zlatko – rukovaoc protuavionskog mitraljeza 12,7 mm
• Velnić Dražen – brodski radio - telegrafista 

U to vrijeme utemeljena je i prva dragovoljačka postrojba 
57. SAMB čiji je prvi zapovjednik bio Antun Bobetko, koji 
je dao veliki doprinos preuređenju i naoružavanju PB 91. 
Idejni tvorac i potpora opremanja PB 91 bio je zapovjednik 
logističkog voda 57. SAMB-a  Ivan Antolčić, a potporu u 
opremanju PB 91 su dali zapovjednik Operativne grupe za 
Sisak i Baniju pukovnik Božo Budimir, Đuro Brodarac, Jo-
sip Brajković, Josip Šikić, Boris Jalšovec, Branko Werft… 

5.10.1991. SRUŠILI SU DVA ZRAKOPLOVA 
AGRESORSKE JUGOVOJSKE IZNAD 
BRODOREMONTA GALDOVO

NST: Što je značilo osnivanje prvog hrvatskog patrol-
nog broda i 1. Riječne flotile Sisak za obranu Siska u to 
vrijeme kada je Sisak svakodnevno od jugosrpskog agre-
sora napadan minobacačima, topovima, iz zrakoplova? 

DRAGUTIN BAUMAN: „PB 91” je 20. rujna 1991. 

godine krenuo u prvu plovidbu s naoružanjem spreman za 
borbene zadatke. Već 5.10.1991. godine ostvario je svoj po-
vijesni borbeni uspjeh. U brodskom dnevniku zapisano je: 

„Pramčanim topom cal. 40 mm na „PB 91” (ugrađenim  
19. 9. 1991. godine, zabilježeno u brodskom dnevniku) dana 
5.10.1991. u 13,00 sati srušena su dva zrakoplova agresor-
ske jugo vojske u naletu iznad Brodoremonta Galdovo. Vi-
jest o tome odmah je u eter emitirao Radio Sisak. Bila je to 
vijest dana koja se munjevito proširila sisačkom bojišnicom, 
a Siščani su danima poslije s oduševljenjem prepričavali 
uspjeh posade Prve hrvatske ratne lađe „PB 91”. Nakon tog 
događaja, smanjio se intenzitet naleta zrakoplova agresorske 
jugovojske duž crte sisačke bojišnice, posebno na mjestima 
skelskih mjesta prijelaza na sunjskom području”.   

Stoga, uz sve slavne događaje iz nedavne prošlosti grada 
Siska vezane za Domovinski rat, za očekivati je da svaki Si-
ščanin zna da je patrolni brod „PB 91”, simbol grada Siska, 
legendarna prva hrvatska ratna lađa u Hrvatskoj u Domovin-
skom ratu. 

JEDNAKO SU ZASLUŽNI SVI PRIPADNICI 
POSADE LEGENDARNOG SISAČKOG 
BRODA

NST: Što je danas, 30 godina poslije, ostalo od te lađe i 
postrojbe? Druge postrojbe iz Domovinskog rata osno-
vale su i osnivaju svoje udruge da se ljudstvo zadrži na 
okupu i da se ne zaboravi, stvaraju muzejske postave, 
organiziraju obilazak takvih objekata, osobito mladih.

DRAGUTIN BAUMAN: U ovoj knjizi je obuhvaće-
no vrijeme tijekom 1991. godine; od trenutka utemeljenja 
Prvog mornaričkog odreda Zbora narodne garde Republi-
ke Hrvatske do 26. siječnja 1992. godine, kada su ispred 
Malog kaptola svečanu Prisegu Domovini dali pripadnici 
Riječne flotile. 

Prva hrvatska ratna lađa PB 91 i danas je u operativnoj 
uporabi u sustavu Hrvatske vojske, plovi pod drugom ozna-
kom i po drugim rijekama Lijepe naše, no u mojoj knjizi, 
kao što sam naprijed spomenuo, opisujem događaje i plo-
vidbu PB 91 rijekom Kupom pod sisačkom utvrdom i rije-
kom Savom do sunjskog džepa tijekom početka Domovin-
skog rata 1991. godine do 26. siječnja 1992. godine kada su 
pripadnici Riječne flotile dali svečanu Prisegu Domovini.

Udruga Domovinskog rata „Sisački mornari“ registrira-
na je 19. ožujka 2019. godine.

NST. Koga treba od zasluženih ljudi istaknuti u ovoj 
prigodi, koji nisu dali i ne daju da se zaboravi prva Si-
sačka lađa i Riječna flotila Sisak? 

DRAGUTIN BAUMAN: Odgovor na ovo pitanje nala-
zi se u ulomku iz knjige: Sloga i zajedništvo posade „PB 
91”

U priči o Prvoj hrvatskoj ratnoj lađi, patrolnom brodu 
„PB 91” i „Sisačkim mornarima” nitko od članova posade 
broda nije posebno izdvojen po doprinosu i važnosti bor-
benih zadaća koje je obnašao na brodu tijekom Domovin-
skog rata, jer sloga i zajedništvo posade „PB 91”, „Sisačkih 
mornara”, u tako opasnim okolnostima ugroze njihovih ži-
vota za vrijeme naleta zrakoplova agresorske jugovojske 
tijekom Domovinskog rata, bilo je, danas je, i dovijeka će 
biti, temeljno načelo kojim se ponose svi mornari koji su 
bili članovi posade legendarne Prve hrvatske ratne lađe 
„PB 91”.

KNJIGOM JE VALORIZIRAN ZNAČAJ PRVOG 
MORNARIČKOG ODREDA ZNG TIJEKOM 
DOMOVINSKOG RATA

NST: S obzirom na veliki vremenski odmak od tri de-
setljeća od tih događaja, trebalo je rekonstruirati au-
tentične događaje, pronaći, obraditi i analizirati doku-
mente, konzultirati sudionike, sve to složiti u smislenu 
zaokruženu cjelinu. Kako je bilo raditi na toj knjizi? Je 
li vrijedilo?

DRAGUTIN BAUMAN: Moja četvrta knjiga koju sam 
imao čast predstaviti 5. listopada 2021. godine, u mome 
Sisku, pod naslovom Prva hrvatska ratna lađa “PB 91“ i 
„Sisački mornari“, posebna je knjiga, meni osobito draga, 
knjiga na kojoj sam radio dvije godine, uz svesrdnu pomoć 
suradnika kapetana Janka Brnardića i sretan sam da danas 
tu radost mogu podijeliti i s čitateljima NST-a. 

Knjigu sam napisao temeljem izvornih vjerodostojnih 
dokumenata i foto zapisa i osobnih sjećanja s ciljem oteti 
zaboravu događaje koji su obilježili noviju hrvatsku povi-
jesti vodeći se načelom: „Što nije zapisano tekstom i foto 
zapisom, nije se ni dogodilo!“ 

Moram istaknuti da je pisanje ove knjige bilo izuzetno 
složeno, bilo je zahtjevno kronološkim slijedom uskladiti 
dokumente, Zapovijedi i Izvješća Operativne grupe za Si-
sak i Baniju Zbora narodne garde Republike Hrvatske, Mi-
nistarstva prometa i veza i bilješke iz Brodskog dnevnika 
motornog broda „Slavonac“, nakon preuređenja i naoruža-
vanja patrolnog broda PB 91, Prve hrvatske ratne lađe, koja 
je zajedno sa Sisačkim mornarima inicijalna jezgra buduće 
Hrvatske ratne mornarice i to je neprijeporna istina, ne zato 
što ja to smatram i što sam to napisao, već zato što je to 
razvidno iz izvorne, vjerodostojne dokumentacije i foto za-
pisa objavljenih u ovoj knjizi. 

Osim toga, u sjeni slavnih događaja tijekom Domovin-
skog rata u gradu Sisku, osnutka prve dragovoljačke po-
strojbe 57. SAMB-a (samostalnog mješovitog bataljuna), 
prve u Hrvatskoj osvojene kasarne agresorske jugovojske 
“Barutane“, prvih oklopnjaka izgrađenih u Sisku, ostala je 
činjenica, da do sada nije bilo u mjeri koju zaslužuju, valo-
riziran značaj PB 91 i Prvi mornarički odred Zbora narodne 
garde Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata, ka-
snijim ustrojem Riječna flotila, Prvi zdrug riječni Sisak sve 
do završetka Domovinskog rata. 

Nadam se, da će ova knjiga o Prvoj hrvatskoj ratnoj 
lađi PB 91 i Sisačkim mornarima-lađarima biti doprinos 
novijoj hrvatskoj povijesti na temu Domovinskog rata, 
jer: „Oba su pala i u Sisku!“ , zato PB 91 zaslužuje biti 
simbol Grada Siska, Grada hrvatskih pobjeda. Nadajmo  
se da će nakon umirovljenja biti ispred Malog kaptola, uz 
Granik, trajni muzejski artefakt, na uspomenu budućem hr-
vatskom naraštaju. 

Ponosan sam što sam 1991. godine pomogao opremanje 
tog broda.

Izuzetno sam ponosan na ovu knjigu, posebno što će moje 
unuke reći: “ To je napisao naš dida“. Da se ne zaboravi! 

Željko MALJEVAC

Dragutin Bauman


