
U ljudskoj je prirodi imati povjerenja u onog tko 
je spreman sve poduzeti da te zaštiti, pa ma-
kar morao žrtvovati i vlastiti život. Nema ništa 
plemenitije od činjenice da je netko spreman 
žrtvovati vlastiti život za osobu koju uopće ne 
poznaje. Upravo su takvi bili hrvatski branitelji. 
Mnogi hrvatski vojnici žrtvovali su svoje živote 
u Domovinskom ratu za slobodu i opće dobro 
cijelog naroda. Današnje hrvatske vojnike od-
gajamo na temeljima i vrijednostima Domovin-
skog rata što se najbolje očitovalo za vrijeme 
razornih potresa kad se moglo vidjeti s kolikom 
željom, motivacijom i energijom hrvatski vojnici 
pristupaju izvršavanju svojih zadaća

na vjernoj službi, na  
profesionalnosti  

i požrtvovnosti
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U prigodi obilježavanja 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske 
vojske, razgovarali smo s ministrom obrane RH Mariom 
Banožićem, koji je na poseban način istaknuo vrijednosti 
Domovinskog rata koji su u temeljima i moderne Hrvatske 
vojske. Kako ministar naglašava, pandemija koronavirusa i 
razorni potresi usporili su, ali nisu zaustavili projekte moder-
nizacije i opremanja koji će biti definirani Dugoročnim planom 
razvoja i kojim će se nastojati obuhvatiti sve ono što ranije 
nije učinjeno u pogledu opremanja i razvoja Hrvatske vojske.

PRIPADNICI HRVATSKE VOJSKE U TRIDESET GODI-
NA SVOJEG POSTOJANJA PROŠLI SU TRNOVIT PUT 
OD VOJSKE KOJA JE TIJEKOM DOMOVINSKOG RATA 
IMALA ZADAĆU OBRANITI DOMOVINU, DO RES-
PEKTABILNE SILE KOJU DANAS UVAŽAVAJU I CIJENE 
NJEZINI PARTNERI. ŠTO BISTE NA POSEBAN NAČIN 
IZDVOJILI IZ SPOMENUTOG RAZDOBLJA?

Domovinski rat obilježio je našu noviju povijest. Bez 
pobjede u Domovinskom ratu današnja Hrvatska, a 
ni život kakav danas poznajemo ne bi bio moguć. 
Pobjedu su nam omogućili hrvatski branitelji koji 
su se devedesetih godina slabo naoružani i slabo 
opremljeni suprotstavili nadmoćnijem neprijatelju. 
Danas je malo primjera u svijetu da se neka oružana 
sila može pohvaliti pobjedničkim ratnim iskustvom 
stečenim u oslobodilačkom i obrambenom ratu. To 
jako dobro znaju naši saveznici i partneri i zato nas 
posebno uvažavaju. Moram spomenuti da je prekret-
nica u razvoju Hrvatske vojske bio ulazak Republike 
Hrvatske u NATO savez. Hrvatska vojska s oružanim 
snagama ostalih zemalja članica Saveza danas čini 
najmoćniji vojni savez u povijesti čovječanstva. To 
se golemo postignuće devedesetih godina, kad je 
cijela sudbina našeg naroda bila upitna, činilo gotovo 
nemogućim.
Treća stvar koju bih istaknuo jest uloga Hrvatske 
vojske tijekom elementarnih nepogoda i nedaća koje 
su u zadnje vrijeme zadesile našu domovinu. Hrvat-
ska vojska pokazala je da se vrlo brzo i lako može 
prilagoditi novim situacijama te da će biti na raspo-
laganju hrvatskom narodu kad god je to potrebno.

SVIH OVIH TRIDESET GODINA PERCEPCIJA JAVNOSTI 
UVIJEK JE IŠLA U PRILOG ČINJENICI DA SE NAJVIŠE 
POVJERENJA IMA U VOJSKU. ŠTO MISLITE ZAŠTO JE 
TO TAKO?

U ljudskoj je prirodi imati povjerenja u onoga tko je 
spreman sve poduzeti da te zaštiti, pa makar morao 
žrtvovati i vlastiti život. Nema ništa plemenitije od 
činjenice da je netko spreman žrtvovati vlastiti život 
za osobu koju uopće ne poznaje. Upravo su takvi bili 
hrvatski branitelji. Mnogi hrvatski vojnici žrtvovali su 
svoje živote u Domovinskom ratu za slobodu i opće 
dobro cijelog naroda. Današnje hrvatske vojnike odga-
jamo na temeljima i vrijednostima Domovinskog rata. 
Za vrijeme razornih potresa moglo se vidjeti s kolikom 
željom, motivacijom i energijom hrvatski vojnici pri-

Kad je riječ o zadaćama 
pomoći civilnim institucijama, 
pokazali smo svoje 
sposobnosti i spremnost 
tijekom pandemije 
koronavirusa i razornih 
potresa. A spremnost za 
provedbu naše primarne 
zadaće – obrane Republike 
Hrvatske – demonstrirali 
smo na međunarodnoj vježbi 
Immediate ResponseMoram spomenuti 

da je prekretnica u 
razvoju Hrvatske 
vojske bio ulazak 
Republike 
Hrvatske u NATO 
savez. Hrvatska 
vojska s oružanim 
snagama ostalih 
zemalja članica 
Saveza danas čini 
najmoćniji vojni 
savez u povijesti 
čovječanstva. To se 
golemo postignuće 
devedesetih godina, 
kad je cijela sudbina 
našeg naroda bila 
upitna, činilo gotovo 
nemogućim

stupaju izvršavanju svojih zadaća. Hrvatski narod to 
vidi i cijeni, tako da je sasvim opravdano i očekivano 
povjerenje koje naš narod ima u Hrvatsku vojsku. 

KAKO U SITUACIJI BORBE S PANDEMIJOM KORONA-
VIRUSA I VELIKIH IZDATAKA KOJE DRŽAVA MORA 
ULOŽITI U OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENOG ZA-
GREBAČKOG PODRUČJA I POTRESA NA BANOVINI, 
SAČUVATI PRORAČUN MORH-A, ODNOSNO OSTVA-
RITI ZADANE CILJEVE?

Hrvatska vojska bila je i uvijek će biti solidarna te 
će dijeliti sudbinu zajedno s hrvatskim narodom. 
Pandemija koronavirusa utjecala je na gospodarstvo 
i prihode ne samo kod nas, nego i kod ostalih zema-
lja diljem svijeta. U toj situaciji sasvim je očekivano 
smanjenje proračuna. S tim se nose i bogatije zemlje 
u NATO savezu. Ne zaboravimo i to da su zagrebač-
ko i petrinjsko područje pogodili i jaki potresi. Ova 
Vlada ulaže velike napore i financijska sredstva u 
očuvanje radnih mjesta i oporavak gospodarstva. 
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HRVATSKA VOJSKA OPREMLJE-
NA JE BROJNIM PROIZVODIMA 
HRVATSKIH PROIZVOĐAČA. ŠTO 
TAKVA SURADNJA ZNAČI PROI-
ZVOĐAČIMA VOJNE OPREME S 
JEDNE STRANE, A ŠTO MORH-U 
S DRUGE STRANE?

Ministarstvo obrane i Hrvat-
ska vojska imaju izvrsnu su-
radnju s tvrtkama specijalizi-
ranim za proizvodnju opreme 
i naoružanja. Ta je suradnja 
započela u vrijeme Domovin-
skog rata i jednako kao što je 
bila važna tad za opremanje i 
jačanje Hrvatske vojske, važna 
je i danas. Bez suradnje nema 
ni jake Hrvatske vojske, a ni 
jake obrambene industrije. 
Ponosimo se činjenicom da je 
hrvatski vojnik u potpunosti 
opremljen hrvatskom opre-
mom i naoružanjem. To što 
se Hrvatska vojska koristi pro-
izvodima domaće obrambene 
industrije mnogo znači našim 
tvrtkama koje se natječu na 
svjetskim tržištima. Ni jedna 
strana vojska ne bi kupila 
proizvode od naših tvrtki da 
se njima ne koristi Hrvatska 
vojska. Ove godine zaživjet će 

straža dobila je jedno takvo mo-
derno sredstvo koje joj uvelike 
olakšava provedbu zadaća, a u 
nadolazećem razdoblju izgradit 
će se još četiri takva broda. U 
Ministarstvu obrane i Hrvatskoj 
vojsci trenutačno radimo na 
izradi Dugoročnog plana razvoja 
Oružanih snaga koji će sadrža-
vati konkretne projekte s točno 
definiranim rokovima realizacije, 
nositeljima i određenim izvori-
ma financiranja. Od kapitalnih 
projekata modernizacije koji 
se odnose na Hrvatsku ratnu 
mornaricu, a koji će biti sadrža-
ni u novom Dugoročnom planu 
razvoja, istaknuo bih nabavu 
minolovca te višenamjenskog 
izvanobalnog ophodnog broda 
čime bi Hrvatska ratna morna-
rica dobila nove sposobnosti i 
mogućnost još snažnijeg anga-
žmana u međunarodnim opera-
cijama i misijama.

KAKVO JE VAŠE MIŠLJENJE 
O RAZINI OBUČENOSTI 
HRVATSKOG VOJNIKA? JE 
LI I KOLIKO PANDEMIJA 
KORONAVIRUSA, ZBOG 
NEMOGUĆNOSTI ODRŽA-
VANJA SVIH PLANIRANIH 
VJEŽBOVNIH AKTIVNOSTI, 
UTJECALA NA BOJNU SPRE-
MNOST HRVATSKE VOJSKE?
Pandemija koronavirusa odgodi-
la je brojne vježbovne aktivno-
sti, u Hrvatskoj i u inozemstvu, 
no nije utjecala na spremnost 
Hrvatske vojske. Hrvatski voj-
nici u potpunosti su spremni 
za provedbu svih Ustavom de-
finiranih zadaća. Pridonosimo 
izgradnji i očuvanju mira i si-
gurnosti diljem svijeta. Upravo 
prije nekoliko dana povećali smo 
našu prisutnost u misiji KFOR na 
Kosovu. Kad je riječ o zadaćama 
pomoći civilnim institucijama, 
pokazali smo svoje sposobnosti 
i spremnost tijekom pandemije 
koronavirusa i razornih potresa. 
A spremnost za provedbu naše 
primarne zadaće – obrane Re-
publike Hrvatske – demonstrira-
li smo na međunarodnoj vježbi 
Immediate Response.

Dolaskom cjepiva i masovnim cijepljenjem našeg stanovništva nazire 
se kraj pandemije. Predstoji nam vrlo izazovno razdoblje, posebno s 
ekonomske strane, ali iskreno se nadam da će se gospodarstvo ubrzo 
vratiti na stope rasta otprije pandemije koronavirusa. Tad ćemo imati i 
više sredstava u obrambenom proračunu te ćemo moći realizirati projekte 
ključne za daljnji razvoj i jačanje Hrvatske vojske. Prvi je korak k tom cilju 
donošenje novog Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga kojim ćemo 
nastojati obuhvatiti sve ono što ranije nije učinjeno u pogledu opremanja 
i razvoja Hrvatske vojske.

JESU LI, PREMA VAŠEM MIŠLJENJU, UVJETI SMJEŠTAJA ZA ŽIVOT I 
RAD PRIPADNIKA HRVATSKE VOJSKE NA DOVOLJNOJ RAZINI? ŠTO 
SE PLANIRA DODATNO UČINITI KAKO BI SE ONI PODIGNULI NA JOŠ 
VIŠU RAZINU? 

Naravno da uvijek može bolje. U prethodnom razdoblju prioritet je bio 
obnova i izgradnja objekata u gradovima u koje se Hrvatska vojska vratila 
nakon dugo vremena. Znatna su financijska sredstva uložena u vojarne 
u Sinju, Varaždinu, Pločama, Vukovaru, Puli i Zagrebu. Baš sam nedavno 
obišao objekte u završnoj fazi izgradnje u vojarni “204. brigade HV” u 
Vukovaru. Premještanjem Inženjerijske bojne u Vukovar, završit će se 
projekt započet 2016. godine. Očekujem da bi radovi u vojarni u Vukovaru 
trebali biti gotovi do 15. lipnja što je u skladu i s potpisanim aneksom 
ugovora. U vojarni se očekuje smještaj 250 hrvatskih vojnika. Osim što 
se povratkom vojske pridonosi ekonomskom razvoju gradova, povratak u 
gradove dio je koncepta novog operativnog razmještaja postrojbi Hrvatske 
vojske s namjerom povećanja sigurnosti svih područja Republike Hrvatske, 
poboljšanja standarda života, rada i obuke pripadnika Hrvatske vojske 
te promicanja vojnog poziva i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata.
Jeste li kao ministar obrane zadovoljni procesima opremanja i moderni-
zacije Hrvatske vojske. Je li se učinilo sve što se moglo ili se nešto moglo 
učiniti brže i kvalitetnije?
Naravno da bih htio da se neke stvari rješavaju brže te da imamo više 
financijskih sredstava, ali u ovom trenutku to nije realno. Unatoč situa-
ciji i ograničenjima koja imamo, napravili smo značajne iskorake kad je 
riječ o modernizaciji i opremanju. Tako su nastavljeni projekti izgradnje 
četiriju obalnih ophodnih brodova, pripremamo infrastrukturu, pilote i 
tehničare za dolazak novih helikoptera Black Hawk, a nastavili smo i s 
projektom borbeno-oklopnih vozila Patria. Tu je svakako i projekt nabave 
višenamjenskih borbenih aviona koji su nam nužni za cjelovitost Hrvatske 
vojske i sigurnost hrvatskih građana. Nabava aviona bit će na ponos Hr-
vatskoj vojsci i svim njezinim građanima. Moram istaknuti kako su nam 
prioritet i ljudi. Ključno je zadržati dostignuta materijalna prava vojnika 
te im osigurati pristojne uvjete za rad i mogućnost da se usavršavaju i 
nadograđuju vlastita znanja. Tehniku je uvijek lakše nadoknaditi i kupiti 
nego stvoriti kvalitetne, obrazovane i motivirane ljude.

Europski obrambeni fond u kojem će do 2027. godine biti dostupno oko 7,9 
milijardi eura. Jedan od uvjeta da bi uopće konkurirala za navedena sredstva 
jest da je podupire ministarstvo obrane zemlje iz koje tvrtka dolazi. Mi smo 
spremni maksimalno poduprijeti hrvatske tvrtke kako bismo povukli određena 
financijska sredstva za istraživanje i razvoj te proizvodnju novih i unapređenje 
postojećih oružanih sustava koji će, jednom kad prođu sve faze testiranja i 
certificiranja unaprijediti sposobnosti Hrvatske vojske, ali i osigurati dodanu 
vrijednost za naše gospodarstvo.

HRVATSKA RATNA MORNARICA TREBALA BI DOBITI ČETIRI NOVA OBAL-
NA OPHODNA BRODA ZA POTREBE OBALNE STRAŽE ŠTO ĆE UVELIKE 
POMOĆI DA SE OSNAŽI SPOSOBNOST HRM-A. JE LI OSIM SPOMENUTIH 
BRODOVA ZA POTREBE HRM-A PLANIRANA NABAVA I DRUGE OPREME 
ILI DODATNA MODERNIZACIJA?

Da bismo provodili zadaće definirane Zakonom o Obalnoj straži Republike 
Hrvatske, potrebni su nam novi brodovi sa suvremenim sustavima i tehno-
logijom. Izgradnjom i uvođenjem prototipa u operativnu uporabu, Obalna 
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Ponosimo se činjenicom da je hrvatski vojnik 
u potpunosti opremljen hrvatskom opremom i 
naoružanjem. To što se Hrvatska vojska koristi 

proizvodima domaće obrambene industrije mnogo 
znači našim tvrtkama koje se natječu na svjetskim 

tržištima. Ni jedna strana vojska ne bi kupila proizvode 
od naših tvrtki da se njima ne koristi Hrvatska vojska

Svim pripadnicama i pripadnicima Hrvatske vojske čestitam 
tridesetu obljetnicu Hrvatske vojske i Dan Hrvatske vojske. 

Budite ponosni što ste pripadnici Hrvatske vojske i što 
ste nasljednici hrabrih hrvatskih branitelja. Tijekom vašeg 

životnog puta nikad nemojte zaboraviti naše temelje, 
Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja. Čuvajte i njegujte 

sve one vrijednosti i kvalitete koje su ugrađene u trideset 
godina stvaranja i razvoja Hrvatske vojske
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DO SADA SMO SE NAVIKNULI 
DA SE OBLJETNICE, POGOTO-
VO OVAKVE JUBILARNE, ODRŽA-
VAJU U SINERGIJI S HRVATSKIM 
NARODOM KOJI BI SE MOGAO 
I OSOBNO UVJERITI U RAZINU 
OBUČENOSTI, OSPOSOBLJENO-
STI I OPREMLJENOSTI HRVATSKE 
VOJSKE. NA KOJI ĆE SE NAČIN 
OVE GODINE, S OBZIROM NA 
TRENUTAČNU EPIDEMIOLOŠKU 
SITUACIJU, OBILJEŽITI OVA VRI-
JEDNA OBLJETNICA?
Ove godine obilježavamo mnoge 
tridesete obljetnice vezane uz našu 
domovinu i Hrvatsku vojsku, a 28. 
svibnja obilježit ćemo tridesetu obljet-
nicu ustrojavanje Zbora narodne gar-
de iz kojeg se poslije razvila Hrvat-

ska vojska. Unatoč situaciji, smatram kako 
ćemo Dan Hrvatske vojske i Dan Hrvatske 
kopnene vojske obilježiti na svečan i dosto-
janstven način. Istaknuo bih dva događaja, 
prvi je međunarodna vojna vježba Immediate 
Response 21 gdje smo s našim saveznici-
ma prikazali sposobnosti Hrvatske vojske. 
Središnja svečanost obilježavanja održat će 
se na stadionu u Kranjčevićevoj gdje je sve 
i započelo prije trideset godina kad su prve 
postrojbe prisegnule i kad je prvi predsjednik 
dr. Franjo Tuđman uručio zastave postrojbi. 
Kako zbog poštivanja epidemioloških mjera 
ne bismo uskratili našim građanima prisjeća-
nje na slavne i ponosne dana iz Domovinskog 
rata, imat ćemo sadržajan program s prigod-
nim emisijama, dokumentarnim filmovima te 
gostovanjima bivših i sadašnjih pripadnika 
Hrvatske vojske.

ŠTO BISTE PORUČILI PRIPADNICIMA HRVATSKE 
VOJSKE U PRIGODI OBILJEŽAVANJA TRIDESETE 
OBLJETNICE NJIHOVA OSNUTKA?

Svim pripadnicama i pripadnicima Hrvatske 
vojske čestitam tridesetu obljetnicu Hrvatske 
vojske i Dan Hrvatske vojske. Budite ponosni 
što ste pripadnici Hrvatske vojske i što ste na-
sljednici hrabrih hrvatskih branitelja. Tijekom 
vašega životnog puta nikad nemojte zaboraviti 
naše temelje, Domovinski rat i žrtvu hrvatskih 
branitelja. Čuvajte i njegujte sve one vrijednosti 
i kvalitete koje su ugrađene u trideset godina 
stvaranja i razvoja Hrvatske vojske. Kao i do 
sada, budite i dalje čuvari opstojnosti i sigur-
nosti naše države i hrvatskog naroda. Hvala 
vam na vjernoj službi, na profesionalnosti i 
požrtvovnosti.

Poštovane pripadnice i pripadnici  
Oružanih snaga Republike Hrvatske,

poštovane djelatnice i djelatnici Ministarstva obrane,
poštovani hrvatski branitelji,

s osobitim ponosom čestitam vam  
30. obljetnicu utemeljenja Hrvatske vojske.

Prije puna tri desetljeća održano je povijesno postrojavanje Zbora na-
rodne garde pred prvim hrvatskim predsjednikom i vrhovnim zapovjed-
nikom dr. Franjom Tuđmanom.
Odlučna i hrabra hrvatska mladost, u nametnutom ratu, u borbi za slo-
bodu i neovisnost, u kratkom je vremenu izrasla u respektabilnu vojnu 
silu sposobnu braniti i osloboditi sve okupirane dijelove Lijepe Naše.
S ponosom se prisjećamo slavnih završnih operacija Domovinskog 
rata, posebice Bljeska i Oluje, kad je Hrvatska vojska donijela pobjedu i 
osigurala mir i slobodu hrvatskom narodu.
Nastala na temeljima najuzvišenijih ideala i vrijednosti, Hrvatska vojska 
nastavila je svoj razvoj prateći suvremene sigurnosne trendove s ciljem 
zaštite suvereniteta Republike Hrvatske i pomoći hrvatskom narodu.
Uspješno integrirana u Sjevernoatlantski savez aktivno pridonosi osi-
guranju mira širom svijeta, a naši pripadnici ostvaruju izvrsne rezultate 
u provedbi zadaća.
Iznimno ponosan na postignuća koja naši vojnici, dočasnici i časnici 
ostvaruju u domaćim i međunarodnim okvirima, zahvaljujem svakoj 
pripadnici i pripadniku Hrvatske vojske na časnoj i profesionalnoj službi. 
Ovo je također prilika kad se s posebnim pijetetom i zahvalnošću u svo-
jim molitvama prisjećamo svih naših branitelja koji su položili živote za 
slobodu naše domovine.
Neka im je vječna hvala i slava!
Vojnici, dočasnici i časnici Hrvatske vojske, nastavimo zajedno čuvati 
nasljeđe koje su nam oni ostavili.
Budite ponosni što ste pripadnici Hrvatske vojske i što ste nasljednici 
hrabrih hrvatskih branitelja.
Čuvajte i njegujte sve one vrijednosti i kvalitete koje su ugrađene u 30 
godina stvaranja i razvoja Hrvatske vojske. 
Kao i dosad, budite i dalje čuvari opstojnosti i sigurnosti naše države i 
hrvatskog naroda.
Hvala vam na vjernoj službi, profesionalnosti i požrtvovnosti.
Nikad nemojmo zaboraviti svoje temelje. Budimo ponosni na svoju po-
vijest, na Domovinski rat i usmjereni na budućnost, na dobro hrvatskog 
naroda i domovine.

Sretan vam 30. rođendan! 
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