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Državni tajnik u Ministarstvu obrane RH Zdravko Jakop, potpredsjednik Odbora za 

obranu Hrvatskog sabora Anđelko Stričak i zapovjednik Hrvatske kopnene vojske 

general-bojnik Siniša Jurković posjetili su u ponedjeljak, 19. studenog 2018. vojarnu 

u Varaždinu i obišli radove u objektima u koje je planiran smještaj 2. mehanizirane 

bojne Pume. 

 

 

 

Za mjesec dana, točnije 19. prosinca, u varaždinsku vojarnu u Optujskoj ulici vratit će se 

Hrvatska vojska. U vojarni koja će se zvati imenom 7. gardijske brigade Puma živjet će i 

raditi 600 pripadnika 2. mehanizirane bojne, slijednice tradicije legendarne varaždinske 
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brigade. 

 

Državni tajnik Jakop nakon viđenog je naglasio da se u samo dvije godine od ideje 

povratka Puma u Varaždin došlo do realizacije. Procijenjena vrijednost uređenja vojarne 

je 35 milijuna kuna, no angažiranjem Hrvatske kopnene vojske na dijelu poslova, za 

obnovu je ugovoreno nešto više od 12,7 milijuna kuna. 

– Svakako nam je čovjek najvažniji. Da bi on mogao dati maksimum od sebe, morate mu 

stvoriti uvjete. To nam je i cilj ovdje – stvoriti daleko bolje uvjete nego su imali dosad, ali 

postići i novu razinu. U međuvremenu smo ušli u EU i NATO i puno pričamo o tim 

standardima. Zato ljudima radimo uvjete koji zadovoljavaju da se pripreme za sve ono 

što nakon toga od njih tražimo. Pokušavamo vratiti ljude među obitelji. Kada može vidjeti 

obitelji u nekom razumnom vremenu, svakako vjerujemo da ćemo ga motivirati da 

kvalitetnije odradi zadaće ovdje u vojarni – izjavio je državni tajnik Jakop nakon obilaska 

radova. 

Zapovjednik HKoV-a Jurković izrazio je zadovoljstvo što se Pume vraćaju u svoj 

domicilni grad. 

– Ne samo da će se vratiti ljudi koji ovdje imaju obitelji, nego ćemo bojnu popuniti i 

ljudima koji žele doći u Varaždin. Hrvatskoj vojsci to je rješavanje koncepta putujuće 

vojske i poboljšavanje uvjeta i rada svakog pripadnika Hrvatske vojske. Na taj način 

postajemo brža i efikasnija organizacija koja može odgovoriti svim novim izazovima i 

zahtjevima – rekao je general-bojnik Jurković. 

 

Potpredsjednik saborskog Odbora za obranu Stričak zahvalio je premijeru Plenkoviću, 

ministru obrane Krstičeviću te državnom tajniku Jakopu na brzoj i kvalitetnoj realizaciji 

povratka vojske u Varaždin. 

– O povratku vojske smo prvi put razgovarali 6.12.2016., a za mjesec dana vojska se 

vraća u Varaždin. To je važno iz tri aspekta. Prvi je gospodarski. Kad je vojska odlazila iz 

Varaždina našao sam članak gdje izračun govori koliko Varaždin i okolica gube 

mjesečno. Godišnje je to 120 milijuna kuna, a u ovih deset godina koliko ih nije bilo 

ovdje, to je 1,2 milijarde kuna koje će vojnici sada trošiti ovdje i ostajat će na području 

Varaždina i Varaždinske županije. Drugi aspekt je sigurnosni. Svjedoci smo čestih 

elementarnih nepogoda, poplava, požara, i upravo je vojska bila ta koja je pravovremeno 

reagirala i uvijek pomogla unesrećenima. Treći je dio demografski, ovdje je 600 obitelji – 

kazao je Stričak i nastavio da je možda najvažnije da je obnovom vojarne prostor 



doveden svrsi nakon deset godina propadanja i sada će dio koristiti vojska, a dio civilne 

institucije. 

2. mehanizirana bojna nasljednik je 7. gardijske brigade Pume. To je manevarska bojna 

gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske kojoj su zadaće 

obrane suvereniteta Republike Hrvatske, obrana u pomoći saveznicima te pomoć 

institucijama. 

 

Pume će se u Varaždin vratiti šestodnevnom hodnjom od Našica, dugom 186 kilometara. 

– U prvih pet etapa, prvih pet dana, hodat će 40 pripadnika, jer smo ograničeni 

smještajnim kapacitetom za spavanje. Zadnji dan kompletna bojna ulazi u Varaždin. 

Zadnja dionica je Ludbreg-Varaždin od 27 kilometara. Sama hodnja zove se „Pumin skok 

18“, uz 21. obljetnicu najveće vježbe 7. gardijske brigade Puma. Svaka etapa nosi naziv 

po jednoj operaciji koju je uspješno provela 7. gardijska brigada – najavio je bojnik Zlatko 

Iživkić, zapovjednik 2. mehanizirane bojne Puma. 

Hrvatska vojska uz povratak u vojarnu u Optujskoj ulici građanima poklanja božićni 

koncert 19. prosinca u sportskoj dvorani u Varaždinu, a dan kasnije vojarna će 

građanima biti otvorena za razgled. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


