
 

Odlukom gradskog vijeća Grada Ogulina proglašava se general-bojnik Mate 
Pañen počasnim grañaninom Grada Ogulina za istaknutu ulogu u organizaciji i 
voñenju obrane grada Ogulina i šire okolice, te posebno u pobjedi nad 
neprijateljem u Domovinskom ratu. Mate Pañen roñen je 1962. godine u 
Ogulinu gdje je završio osnovnu i srednju školu, a 1987. godine završio je vojno 
tehnički fakultet i stekao zvanje diplomiranog inženjera strojarstva. U 
Domovinski rat uključio se kao dragovoljac u ljeti 1991. godine i tijekom rata 
prelazi sve razine zapovijedanja do zapovjednika brigade, a od čina satnika 
1992. godine, promaknut je do čina general-bojnika 2013. godine. Neposredno 
nakon dragovoljnog pristupanja hrvatskoj vojsci Mate Pañen organizirao je i 
formirao topništvo koje po formiranju 143. brigade postaje Mješoviti artiljerijski 
divizion. 1992. iz brigade prelazi u Domobransku bojnu i svojim znanjem 
pomaže u osposobljavanju postrojbi i držanju crte bojišnice. U studenom 1993. 
postavljen je za zapovjednika 143. ogulinske brigade, čiji se uspjeh i u operaciji 
Oluja ogleda u njenoj osposobljenosti , spremnosti i provedbi borbenih 
djelovanja i kvaliteti svih njenih pripadnika, posebno zapovjednika. Nakon 
završetka rata kao pukovnik Hrvatske vojske rasporeñen je na rad u Ministarstvo 
obrane Republike Hrvatske koje ga upućuje u IFOR-ovo Zapovjedništvo za 
potporu i tako postaje prvi hrvatski predstavnik i sudionik NATO-ovih mirovnih 
snaga. 1997. odlazi na jednogodišnje školovanje na Sveučilište nacionalne 
obrane SAD-a u Washington i stječe zvanje magistra znanosti u strategiji 
nacionalnih resursa. Daljnju karijeru gradi u MORH-u kao načelnik Uprave za 
obrambenu politiku, u Glavnom stožeru OS RH na dužnosti zamjenika 
načelnika, a kasnije i načelnika Uprave za vojnu strategiju i obrambeno 
planiranje i načelnika Uprave za obrambeno planiranje i meñunarodnu vojnu 
suradnju.  2007. odlazi na dužnost vojnog izaslanika u SAD i Kanadu a po 
povratku 2012. imenovan je zamjenikom načelnika Glavnog stožera OS RH za 
operacije. General bojnik Mate Pañen odlikovan je Redom kneza Branimira s 
ogrlicom, Redom Josipa bana Jelačića , Redom hrvatskog trolista, Redom 
hrvatskog pletera, Spomenicom Domovinske zahvalnosti za 5 i 10 godina , 
Spomenicom Domovinskog rata, Medaljom za izuzetne pothvate i Medaljom 
Oluja. Genaral-bojniku Mati Pañenu dodjeljuje se Povelja počasnog grañanina 
Grada Ogulina. 


