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Hrvatska vojska i herojski Vukovar
neraskidivo su povezani

●● Dolazak postrojbe
Hrvatske vojske u grad simbol
Domovinskoga rata od višestruke
je koristi za Grad Vukovar.
Prvenstveno to znači sigurnost,
ali pridonosi i gospodarskome
razvoju grada
Razgovarala Mirjana Đermadi
mirjana.djermadi @hrv.hr

U vojarni 204. vukovarske
brigade od 10. studenoga
smještena je postrojba Hrvatske vojske. O značenju
ovoga strateškoga projekta
za Vukovar u sigurnosnom
i gospodarskom smislu za
Vukovarske novine govori
ministar obrane Republike
Hrvatske Damir Krstičević.
Gospodine ministre Hrvatska vojska prije dva
tjedna ponovno je u vojarni 204. vukovarske brigade. Kada je nastala ova
ideja?
Prije godinu dana na sjednici Vlade u Vukovaru obećao
sam da će postrojba Hrvatske vojske biti smještena
u ovom herojskom gradu.
Drago mi je što sam ispunio
obećanje i da smo 10. studenoga ove godine svečano otvorili vojarnu koja nosi
ime legendarne 204. brigade
Hrvatske vojske.
Uz potporu predsjednika
Vlade Andreja Plenkovića,
koji je povećao obrambeni
proračun i koji podupire naše
projekte, te uz potporu mog
tima u Ministarstvu obrane,
koji je u potpunosti realizirao ovaj projekt, uspjeli smo
izgraditi ovu suvremenu vojarnu. S obzirom na nove sigurnosne ugroze i rizike,
koje je prepoznala Strategija
nacionalne sigurnosti, izradili smo koncept novog operativnog rasporeda postrojbi
Hrvatske vojske i povratka

vojske u gradove Sinj, Vukovar, Varaždin i Ploče. Novi
razmještaj postrojbi u funkciji je odgovora na sigurnosne
izazove te u cilju povećanja standarda obuke i rada
pripadnika Oružanih snaga,
promicanja vojnog poziva i
vrijednosti Domovinskoga
rata. To će rezultirati i gospodarskim učinkom te dodatnim impulsom na lokalno
gospodarstvo, a omogućit
će pravodobno djelovanje u
uvjetima pomoći stanovništvu i civilnim institucijama
te stvaranju percepcije lokalnog stanovništva o prisutnosti Oružanih snaga kao
čimbenika sigurnosti i zaštite što je dio sustava domovinske sigurnosti.
Također, svjesni smo kako snažnog i motiviranoga
vojnika, dočasnika i časnika nema bez potpore obitelji i želimo da naša hrvatska
vojska živi i radi što bliže uz svoj narod i uz svoje
obitelji.
Što ovaj projekt znači za
Vukovar?
Hrvatska vojska i herojski
Vukovar neraskidivo su povezani. Dolazak Hrvatske
vojske u grad heroj poruka je kako nikada nećemo
zaboraviti heroje Vukovara. Simboličnim imenovanjem vojarne iskazali smo
poštovanje našim suborcima i braniteljima koji su
svoje živote dali za obranu
Vukovara. Također, čuvamo
uspomenu na naše temelje
- pobjednički Domovinski
rat i hrvatske branitelje. Do-

Danko Glavaš:
Vojska je trebala
doći puno prije, ali bolje ikad
nego
nikada.
Građani će se
sigurno osjećati
sigurnije kada
znaju da se u vojarni na Sajmištu
nalaze hrvatski
vojnici koji brinu
o našoj sigurnosti. Trebalo bi ih
doći još više.

rom iznaći će rješenje te ih
nastojati stambeno zbrinuti.
Zahvaljujem Gradu Vukovaru i gradonačelniku Ivanu
Penavi koji su podržali ovaj
važan projekt. Naravno, ništa se neće dogoditi preko
noći, ali naš je plan da ljudi,
koji rade u vukovarskoj vojarni, žive na području Grada Vukovara.

lazak postrojbe Hrvatske
vojske u grad simbol Domovinskoga rata od višestruke
je koristi za Vukovar. Prvenstveno to znači sigurnost, ali
pridonosi i gospodarskome
razvoju grada.
Ovom modernom i dobro
opremljenom vojarnom u
Vukovaru podižemo kvalitetu života i rada pripadnika
Hrvatske vojske jer naš vojnik, dočasnik i časnik treba
imati takve radne uvjete koji mu omogućuju ostvarenje
zahtjevnih profesionalnih
zadaća.
Upravo smo obilježili 26.
obljetnicu stradanja Vukovara u Domovinskome ratu 1991. I sami ste
tada bili hrvatski branitelj na prvoj crti obrane
naše Domovine. Kako ste
Vi, obzirom na tu činjenicu, doživljavali Vukovar
1991.?
Sažet ću osjećaje koji naviru
u nekoliko riječi – bol, prJordanka Duraj:
Drago mi je, trebali su doći puno
prije. To kažem
kao majka poginuloga hrvatskoga branitelja i
ranjenoga hrvatskoga branitelja.
Lijepo je da će
se doseliti s obiteljima. Vojarna
više nije prazna,
a grad ima više
stanovnika.

kos, ali i ponos. Da nije bilo
herojske obrane Vukovara, ni nas ne bi bilo. Trebalo
je u tim vremenima izdržati nevjerojatno zlo koje se
sručilo na Hrvatsku. Danas,
Vukovar je ona svijetla točka naše borbe za slobodu
koja obvezuje, koja zaslužuje naše poštovanje i koja
nam kazuje kako se bori za
budućnost Hrvatske.
Koja je uloga vojnika inženjeraca u ovoj vojarni?
Uz tradicionalne vojne zadaće pripadnici Inženjerijske postrojbe Hrvatske
kopnene vojske moći će
pružiti pomoć lokalnom stanovništvu u slučaju prirodnih katastrofa, poplava i
potresa. Također, inženjerijska postrojba provodi zadaće vezane za infrastrukturno
uređenje površina za potrebe Oružanih snaga, angažira se u uređenju prometnica
i uklanjanju ruševnih objekata. Vjerujem kako će

pripadnici pobjedničke Hrvatske vojske djelovanjem u
Vukovaru dati vidljiv doprinos životu u gradu heroju i
pomoći poboljšanju kvalitete života u gradu.
Koliko će vojnika biti trajno smješteno u vojarni?
Na samom početku riječ je o
stotinjak vojnika, dočasnika
i časnika, s time da će njihov broj rasti do dvjestotinjak pripadnika.
Hoće li oni s obiteljima živjeti u Vukovaru?
To i je naša ideja. Prilikom
popunjavanja
Inženjerijske satnije MORH će voditi računa o potrebama
pripadnika Oružanih snaga
koji gravitiraju tom prostoru
svojim mjestom prebivališta. Ako netko od djelatnika
izrazi želju da se s obitelji preseli u Vukovar, Ministarstvo obrane u suradnji
s Ministarstvom državne
imovine i Gradom Vukova-

Jerko Modrić:
Drago mi je što
se vojska vratila.
Trebali su doći i
puno ranije jer
Vukovar to zaslužuje. Značajno je
da uz vojsku dolaze i članovi njihovih obitelji što
je dodani plus
za Vukovar zbog
veće broja stanovnika i jačanja
gospodarstva.

Kakvo je zanimanje mladih, pa i Vukovaraca,
za školovanje na vojnoj
akademiji?
Ponosan sam što veliki broj
mladih ljudi prepoznaje naše vojne sveučilišne studijske programe na Hrvatskom
vojnom učilištu „Dr. Franjo
Tuđman“ kao mjesto stjecanja novih znanja i iskustava te prvi korak u stvaranju
profesionalne vojne karijere. Također, iznimno mi je
drago što prvi put ove godine imamo treći uputni rok
za dragovoljne ročnike. Ovi
pozitivni rezultati ohrabruju i pokazuju da mladi vole
svoju Hrvatsku vojsku.
Kako vidite život u Vukovaru u budućnosti?
Vukovar je simbol Domovinskoga rata. Ovaj divan
grad na Dunavu u budućnosti vidim kao ponosan
i prosperitetan grad. Vjerujem da ćemo, naporima
i potezima ove Vlade, ali i
motivima samih građana,
uspjeti od grada heroja napraviti mjesto poželjno za
život, Vukovar na koji smo
ponosni ne samo zbog teške
i slavne prošlosti, već zbog
budućnosti Vukovaraca.
Što biste povodom ovoga
povijesnoga čina za Vukovar poručili Vukovarcima?
Budite ponosni na prošlost,
na žrtvu za svoj Vukovar
i za našu Hrvatsku, ali isto
tako budite okrenuti budućnosti jer samo budući dani
mogu donijeti blagostanje i
uspjeh.
Krunoslav Petričević: Vojska
je tu trebala biti
i ranije, Vukovar
se nalazi istočnoj
hrvatskoj granici
i normalno je da
je vojska smještena u njemu.
Moj susjed je
general Hrvatske
vojske i doselit
će iz Zagreba u
Vukovar što me
dodatno veseli.

