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lito, ovvero. lo shopping a Trieste
Milanović critica lo
«sfratto»
del busto. Ma
tra gli antifascisti c' e chi
si distanzia dal leader
jugoslavo
ZAGABRIA
accennano a placarsi le
polemiche suscitate dalla
decisione del presidente
della Repubblica di Croazia,
Kolinda Grabar Kitarović, di
eliminare il busto di Josip Broz
Tito daU' atrio del suo Ufficio
al Pantovčak. C' e chi plaude
all' iniziativa annunciata gia
durante la campagna elettorale,
chi sottolinea che c' e voluto del
coraggio per prendere una simile
decisione visto che il mito di
Tito da queste parti, almeno in
determinati ambienti, e ancora
solidissimo. Ma c' e anche chi 6
andato su tutte le furie, come
l' Unione
degli ex combattenti
antifascisti. Il centrosinistra non
digerisce pure la decisione del
capo dello Stato. Dell' argomento
si
discusso pure alla riunione
a porte chiuse del Comitato
centrale dell' SDP Nel corso
dell' incontro svoltosi lo scorso
fine settimana il presidente
dell' SD? il primo ministro Zoran
Milanović, avrebbe criticato
apertamente la decisione del

Non

capo dello Stato, sostenendo che

Kolinda Grabar Kitarović non
comprende la storia croata. "Se
non fosse stato per gli 800mila
partigiani che hanno preso parte
alla Seconda guerra mondiale,
forse sarebbero arrivati i carri
armati russi che sarebbero rimasti
a dominarci anche dopo il '45.
In quel caso fino al 1990 non
si sarebbe potuto viaggiare a
Trieste per acquistare gomme
da masticare e jeans" avrebbe
affermato Milanović. Durante la
seduta, incentrata sui preparativi
legati alle prossime elezioni
parlamentari (probabilmente si
svolgeranno a ottobre, la data
esatta dovrebbe essere resa
nota entro la fine dell' estate),
Milanović avrebbe, inoltre,
sollecitato i socialdemocratici
a rilevare i successi ottenuti
dal governo e a non lasciarsi
coinvolgere in dispute sul ruolo
dei partigiani e degli ustascia nel
Secondo conflitto mondiale.
La decisione di Kolinda Grabar
Kitarović di donare la collezione
di circa 150 opere d' arte e
cimeli appartenuti a Josip e
Jovanka Broz, custodita finora al
Pantovčak, ai Musei dello Zagoije
(il busto del Maresciallo Tito
scolpito nel marmo dallo scultore
Antun Augustinčić, pu6 gia essere
ammirato nella časa natale di
Broz nel Complesso memoriale
di Kumrovec) e indubbiamente

Nell' aula

consiliare della municipalita zagabrese

una delle ragioni che ha spinto

regime collaborazionista (quello

Juraj Hrženjak a promuovere
la Lega antifascista. Alla seduta
costitutiva dell' associazione,
svoltasi lo scorso week end a
Zagabria, ha partecipato pure
l' ex
presidente della Repubblica,
Ivo Josipović. Eex capo dello
Stato ha ribadito di non aver
sbagliato, nonostante le critiche
subite, nel denunciare le
iniziatige tese al revisionismo
storico, ossia il tentativo di
far passare per patriottico un

ustascia).

Slavko Goldstein sorprende

si e

tutti

Alle persone intervenute dell' Aula
consiliare della Citta di Zagabria
si e rivolto pure Slavko Goldstein.
Nel corso del proprio intervento
ha puntualizzato che Tito e
stato la guida del movimento
antifascista piu efficiente
dell' Europa occupata dai nazisti,
l' unico ad aver
saputo confrontarsi
non solo con Hitler, ma anche

tenuta assemblea costitutiva della Lega antifascista

con Stalin. Hittavia, lo storico
ha sorpreso non poco i soci

fondatori della Lega Antifascista
sostenendo che l' antifascismo non
puo essere ušato per difendere
Tito. "Tito e stato il leader del
movimento antifascista per
quattro anni, poi ha introdotto
lo stalinismo che e in contrasto
con l' antifascismo" ha notato
Goldstein, sottolineando che il
periodo stalinista rappresenta
un neo nella biografia del
Maresciallo Tito.

5

Hrvatska

Stranica/Termi

21.3.2015 Dubrovački vjesnik

2

Naslov: PROTEKLI TJEDAN
Autor:
Rubrika/Emisija: /

Žanr: izvješće

397,02

Površina/Trajanje:

Naklada: 10.000,00

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA

OOOOOOO
Petak,
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13.

ožujka

Ponedjeljak,

Vlada je odustala od monetizacije
autocesta - odlučila je udjele ponuditi
mirovinskim fondovima građanima.
Ako ne ubrza reforme, Hrvatskoj prijete
sankcije EK. Carina je zaplijenila 45 tisuća
šteka cigareta vrijednih 19 milijuna kuna.
Bivši vukovarski gradonačelnik Sabo
zbog podmićivanja HDZovih vijećnika
ide u zatvor. Vlada će najvjerojatnije odustati
i od poreza na nekretnine.
i

u

Srijeda, 18. ožujka

Dio prosvjednika iz Savske došao
je pred stan premijera Milanovića kao
odgovor na antiprosvjed Occupy Croatia.
HDZ je ocijenio kako je odustankom
od monetizacije autocesta Vlada napravila
štetu zemlji i obeshrabrila investitore.
Predsjednica Grabar Kitarović gostovala
je na prisezi ročnika u Požegi. Nakon
utakmice Hajduka i Dinama huligani su u
Splitu zapalili policijski automobil.

varijabilni

dio plaće javnoj upravi. "Šatoraši"
su zbog Lore prozvali državnog odvjetnika
Bajića za veleizdaju.

Četvrtak,

Građani sa 100 kuna mogu sudjelovati
u spašavanju Imunološkog zavoda
od privatizacije. Ekološke udruge od premijera
Milanovića traže da se provede
o istraživanju nafte u Jadranu.
U navijačkim izgredima u Splitu oštećeno
referendum

dva su policajca ozlijeđena.
Uz Međunarodni dan potrošača udruge
su ocijenile kako su hrvatski potrošači
dobro zaštićeni.

je 10 vozila,

Tvornica brodske opreme iz Matulja
TIBO 3. maj od jutros je u štrajku: 85
radnika traži četiri zaostale plaće i hitnu
privatizaciju tvrtke. Predsjednica Grabar
Kitarović uklonila je Titovu bistu koja je s
Pantovčaka preseljena u Muzeje Hrvatskog
zagorja. Ministar Lalovac najavio

ožujka

15.

ožujka

sljedeće tri godine.

Subota, 14. ožujka

Nedjelja,

16.

Glogoškom Klemmu uručena je
prekršajna prijava zbog prosvjeda pred
stanom premijera Milanovića, dokonu
za organizaciju prosvjeda u Savskoj nisu
preuzeli. U Hrvatskoj je organiziran prvi
tečaj za buduće schengenske evaluatore.
Premijer je obišao novu Atlanticovu
tvornicu energetskih pločica. Ministrica
Opačić najavila reformu socijalne zaštite
i

a

19.

ožujka

Milan Bandić ostaje u Remetincu,
a 5 milijuna kuna jamčevine odlazi u
proračun. Lani je u turizmu zabilježeno
40 tisuća novozaposlenih. Ministar
okoliša Zmajlović najavio je prekid loše
1

državni

prakse zbrinjavanja otpada koju na 300
odlagališta zamjenjuje reciklažna ekonomija.
SDP okuplja izborni stožer, a
izbori mogli bi se dogoditi u
listopadu. Odlazi čelnik HBORa Vladimir
parlamentarni

Kristijan.

Utorak,

17.

ožujka

Predsjednica GrabarKitarović
u službenom se posjetu

Njemačkoj sastala
predsjednikom Joachimom
Gauckom

s

i kancelarkom

Angelom Merkel.
Njemačka

je,

nakon

BiH,

druga zemlja koju službeno
posjećuje. Ministar
branitelja Matić tvrdi da
bi se za ispunjenje želja

udruga branitelja iz Savske
iz državnog proračuna
trebalo izdvojiti 20

milijardi kuna, umjesto
sadašnjih 6 milijardi.
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Najnovije vijesti

VIDEO Sergio Ramos spustio prozor

EX CATHEDRA

Što je U čemu je problem

Eutanazija druga Tita ili zašto se
Tuđman nije odmah riješio biste

Država svjesno lihvari najsiromašnije
procedurom koja nema smisla

Svoju vezu s Titom Tuđman je očito koristio da bi u svjetskoj
javnosti otklonio svaku eventualnu povezanost novoproglašene
države s Pavelićevom NDH

VIDEO ova seksi

uzdahe sviđa

ring djevojka mami

li vam se

Autor Jure Zovko

Datum objave 22.03.2015 08 27

Opasni proizvodi još uvijek vladaju na

Odluka predsjednice države Kolinde Grabar Kitarović da neposredno na početku svoga
mandata spomeničku baštinu Druga Tita iz Predsjedničkih dvora dodijeli kumrovečkom

tržištu većinom iz Kine

muzeju očekivano je izazvala podijeljene reakcije u hrvatskim političkim i intelektualnim

krugovima.

VIDEO Arheolozi duboko u prašumi

Predsjedničin je potez velik doprinos razvoju demokracije koja se u vremenu tranzicije ipak odvijala u

pronašli tajno skrovište nacista

sjeni kulta partijskih ličnosti što je dijelom uvjetovano izostankom lustracije detitoizacije u Hrvatskoj.
i

U vremenu demokratske tranzicije ostali smo

i

dalje zapleteni u kučine titoističkoga posttotalitarizma.

Sporno je što Franjo Tuđman kao prvi demokratski izabrani hrvatski predsjednik nije dopuštao da se

U nedjelju 29. ožujka počinje

u Hrvatskoj provede ikonoklazam nad likom djelom utemeljitelja socijalističke Jugoslavije. Budući da

računanje vremena

i

ljetno

je izostala očekivana detitoizacija razumljivo je da su u većini gradova ostali nepromijenjeni nazivi
ulica s Titovim imenom a jedan od najljepših trgova u Zagrebu još uvijek nosi neobičan naziv Trg

maršala Tita

Grčić Vlada poslala prvi nacrt

reformskih mjera Europskoj komisiji
Titulu Maršal Jugoslavije jedan od najvećih ratnih zločinaca u 20. stoljeću dobio je na drugom
zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije 30. studenog 1943. u Jajcu.

Odluku napisanu ćiriličnim pismom potpisali su predsjednik AVNOJa dr. Ivan Ribar njegov
i

sekretar Rodoljub Čolaković. Pristaše zagovornici ostanka naziva Trga maršala Tita u Zagrebu

Vito Tolj ubio je odvjetnika koji ga je

i

trebali bi imati na umu da u spornom nazivu trga još uvijek živi spomen na totalitarnu zajednicu

zastupao

a potom

i sebe

jugoslavenskih naroda narodnosti kao na zločine koje je počinila Titova takozvana
i

i

narodnooslobodilačka vojska Za poslijeratne Titove marifetluke poput Bleiburga Gologa otoka
očito je zainteresiran samo jedan dio hrvatske populacije. Začuđuje ipak da je najmlađi Titov general
i

Tuđman koji je nedvojbeno najzaslužniji za raspad Titove Jugoslavije zatvarao oči pred totalitarnim

VIDEO Amerikanci misle da je bivši
igrač Cedevite premijer Jugoslavije

djelom diktatora s Dedinja.
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Očito je Tuđmanu kratki dio iz njegove biografije sadržan u čuvenoj formulaciji Tuđmanu ne

pakovati

kojom ga se zaštitilo od političkih progona nakon ugušivanja Hrvatskog proljeća 1972.

Milanović zatvara oči pred gubitkom
osam općina i gradova

godine bio važniji od brutalnog gušenja MASPOK-a. Svoju vezu s Titom Tuđman je očito koristio da
bi u svjetskoj javnosti otklonio svaku eventualnu povezanost novoproglašene države Republike

Hrvatske s Pavelićevom NDH. U tom kontekstu Tuđman je isticao Titove zasluge u stvaranju

cjelovitosti Socijalističke Republike Hrvatske kojoj su po završetku Drugog svjetskog rata pripojeni
Istra

i

Baranja. Prešućivalo se pri tome činjenice da su izvan SR Hrvatske ostali veliki dijelovi teritorija

koji su ranije pripadali Banovini Hrvatskoj. Koliko god se hvalilo povijesne odluke ZAVNOH-a u

Više od ovog autora

pogledu zagovaranja integriteta Hrvatske ne smije se ispustiti iz vida da je na trećem zasjedanju

Hoće li stručni i kompetentni jednoga
dana vladati Hrvatskom

ZAVNOH-a 8.-9. svibnja 1944. u Topuskom ipak donesena povijesna odluka o ponovnoj integraciji
Hrvatske u jugoslavensku državnu federaciju.

Zbog pošalica o Karamarku Milanović bi
mogao Vladu preseliti u Kerempuh

Micanjem Titovih umjetnina iz Predsjedničkih dvora s Pantovčaka otvoreno je novo razdoblje u

Umjesto u talionici biste

hrvatskoj politici koje možemo okarakterizirati kao vrijeme detitoizacije

Diktatora s Dedinja završile su u zagorskim prigorskim muzejima. Razdoblje jednog nekritičkog
i

idolopoklonstva otišlo je nepovratno u prošlost a počinje vrijeme sustavnog vrjednovanja

Oklahoma teatar u zagrebačkoj Gavelli

Očajnički spin Skupa inauguracija i
jeftina populistička demagogija

i

proučavanja svega što je vezano uz ime Josipa Broza Tita. Kao jedan od prvih koraka u procesu

Najpopularniji beskičmenjak Josipović u
maniri balkanskog turbofolka

detitoizacije svakako je početak revizije povijesnih udžbenika u kojima bi trebalo povijesne događaje
u Hrvatskoj poslije 1945. nazvati pravim imenom dakle sine ira et studio.
Na ruševinama lika djela jednog od najvećih zločinaca koji je potekao iz hrvatskog naroda
i

povremeno će svoje nekritičke žalopojke artikulirati i osobe poput dvojice bivših predsjednika države
Stjepana Mesića i Ive Josipovića. Jednoga će dana sve to biti okarakterizirano kao jednostrani i
nekritički pristup suvremenoj hrvatskoj povijesti. Žalobno je da se tome krugu političkih gubitnika

pridružio i gospodin Milanović za kojega ipak očekujemo da će i nakon gubitka sljedećih
parlamentarnih izbora ostati na političkoj sceni kao političar patriotske orijentacije.
Razmišljajući o eutanaziji Druga Tita velik dio nas trebao bi se prisjetiti da smo u vrijeme

komunističkog totalitarizma bili Titovi pioniri i omladinci. Bilo je to sve nekako po inerciji i u duhu
postojećega konvencionalizma. Sretni smo da danas možemo slobodno bez straha za vlastitu
i

egzistenciju reći što mislimo o Drugu Titu. Odlaskom Titove spomeničke baštine iz nekadašnje

njegove vile u Zagrebu koja je pretvorena u Predsjedničke dvore svjesni smo činjenice da smo
nekako svi skrenuli s Titova puta iako smo svojedobno svečano uz pjesmu obećavali da to nećemo
učiniti

Druže Tito mi ti se kunemo

Vezane vijesti

Partizanska ljubav
Jugonostalgičari hrle u Kumrovec
bez Tita u muzeju

da sa tvoga puta ne skrenemo.

i

Milanović je titoist totalitarist
sitna duša izgubljen slučaj za
politiku
i

Josipović o micanju Tita Ja
mislim drugačije svi su
razumjeli poruku

U svakom slučaju riječ je o jednom olakšanju da će Tito sve

manje biti zastupljen u našem svakodnevnom političkom

diskursu.
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Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u ponedjeljak kako bi njezina
suradnja s Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv premijera Zorana
Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje polaganje računa o stanju u državi
te da Vlada kaže koje se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno
stanje.
U emisiji Hrvatskoga radija 'S predsjednicom izvan protokola' Grabar-Kitarović izrazila je
nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji, siromaštvom građana te rekla da još nije
dobila odgovor na zahtjev za sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom, ali da bi ta suradnja mogla
biti puno bolja.
'Svi moramo nadići svoje stranačke okvire… i moramo sjesti i razgovarati jer suradnjom
možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana i s premijerom
otvoreno razgovarati', rekla je.
Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na
kojoj, kako je rekla, u ime hrvatskih građana želi da Vlada 'položi račune kakvo je točno
stanje u Hrvatskoj'.
'Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije i stranaca, da kažu koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje i koje se mjere
namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize i smanjila nezaposlenost',
naglasila je.
Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na
nekretnine te do monetizacije autocesta, ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer
nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.
Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju i naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost
države i nestabilnost i nepredvidljivost i to je zamjerka koju najčešće slušam, istaknula je
Grabar-Kitarović.
'Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo
mijenja svoje mišljenje, poreznu politiku, zakone i stječe se dojam da mi ne znamo kuda
idemo i kuda bismo uopće željeli ići', ustvrdila je.
Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj,
ali i opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom
Angelom Merkel, odnosno da je prekršila 'državničku abecedu', za što ju je prozvao
Milanović.
U javnosti sam iznijela, i to samo manji dio, onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju
izaslanstva, objasnila je Grabar-Kitarović.
'Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu, ono što sam rekla, da je Hrvatska na
žalost u krizi, da je sustav nepredvidljiv i nestabilan. Moramo pogledat istini u oči i nastavit
raditi da bismo otklonili devijacije', naglasila je.
Poručila je da će i dalje govoriti, a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti u
kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj, 'jer samo tako možemo privući nove
investicije, i jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize'.
'Htjela bih organizirati jedan skup, domaći prije svega, ali i s međunarodnom sadržajnicom,
da razgovaramo o zapošljavanju, poduzetništvu i kako promijeniti klimu – s vrlo konkretnim
zaključcima', istaknula je.
Govoreći o preseljenju Ureda, kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju
zbog izoliranosti lokacije.
'Htjela bih više biti među građanima i da sjedište bude njima bliže. Međutim, ta odluka ne
ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija
države odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo identitet', naglasila je.
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Povjerenstvo koje je osnovala, kazala je, treba dati prijedlog o tome koja je lokacija najbolja za
Ured predsjednice, a 'onda neka politika, političko vodstvo cijele države odluči o sjedištu'. 'Jer to
je, kao što sam rekla, strateška odluka', dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja,
Grabar-Kitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.
'Držim da je to puno bolje nego da je bista tu, u uredu predsjednice države koja je nastala
osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture i raspada jednog definitivno
totalitarističkog režima', kazala je.
Ponovila je i kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se njegovo
ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog
rata.
Istaknula je i da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana, a za vraćanje
Rijeke i Istre matici Hrvatskoj.
'Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu, ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što
su radili, pa čak i to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi, s onim što se događalo nakon
1945. godine', rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti, ali povijest ostaviti
povjesničarima.
(Hi
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Predsjednica Republike Kolinda GrabarKitarović izjavila je

u

ponedjeljak
kako bi njezina suradnja s Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek
čeka poziv premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na
kojoj očekuje polaganje računa o stanju u državi te da Vlada kaže koje se
mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje.
i

građana

U emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola GrabarKitarović
izrazila je nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji

Tema

siromaštvom građana te rekla da još nije dobila odgovor na zahtjev za
sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.

Predsjednica
Republike
IMOVINSKA
KARTICA
PREDSJEDNICE

Stan u Zagrebu
dva automobila štednja...

Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom ali da bi ta
suradnja mogla biti puno bolja.
Svi moramo nadići svoje stranačke okvire

i

moramo sjesti razgovarati
i

jer suradnjom možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti
glas građana s premijerom otvoreno razgovarati rekla je.
i

FOTO Koncert

Sunčana strana
dlana za osobe
sa

sindromom

Down
FOTO KONCERT
ZA ŽIVOT

Filharmonija u
sjećanje na
Šuteja Anu Rukavinu
i

FOTO
PREDSJEDNICA U
GRADU Kava s

Anom curom
Tomislava Karamarka

nacrt mjera Europskoj
komisiji
IMOVINSKA KARTICA
PREDSJEDNICE Stan u
Zagrebu dva automobila

štednja...
OGOVARANJE
VRIJEĐANJE RUGANJE
Među djecom prevladava

nefizičko nasilje
FOTO UBIJEN VIDAKOVIĆ

Rezultati očevida upućuju
na ubojstvo i samoubojstvo

Svijet
Najnovije Najgledanije

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na
tematsku sjednicu na kojoj kako je rekla u ime hrvatskih građana želi da
Vlada položi račune kakvo je točno stanje u Hrvatskoj
Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije stranaca da kažu
i

koje se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno
stanje koje se mjere namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz
krize smanjila nezaposlenost naglasila je.
i

i

1 5

Prosvjed protiv
kapitalizma u
Frankfurtu

i

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja
poreza na nekretnine te do monetizacije autocesta ali je pritom naglasila
kako je monetizacija primjer nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju
mnogi upozoravaju.

Posljednji ispraćaj
Borisa Njemcova u

Moskvi

Pogledaj dalje

Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju naglo odustajanje
pokazuje neozbiljnost države nestabilnost nepredvidljivost to je zamjerka
i

i

Tema

Kolinda

GrabarKitarović

i

i

koju najčešće slušam istaknula je GrabarKitarović.
Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad
Vlada tako brzo mijenja svoje mišljenje poreznu politiku zakone stječe se

Sjećanje na Nemcova
u Rusiji

i

IMOVINSKA
KARTICA

dojam da mi ne znamo kuda idemo kuda bismo uopće željeli ići

PREDSJEDNICE

je.

Stan u Zagrebu

i

ustvrdila
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dva automobila štednja...
IMOVINA
PREDSJEDNICE

Pogledajte što
sve ima Kolinda
Grabar Kitarović

Sunčana strana
dlana za osobe
sa

i

to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na
sastanku dvaju izaslanstva objasnila je GrabarKitarović.

U javnosti sam iznijela

FOTO Koncert

sindromom

Down

Dogovoren prekid
vatre za istočnu
Ukrajinu

Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom
posjeta Njemačkoj ali opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti
razgovora u četiri oka s kancelarkom Angelom Merkel odnosno da je
prekršila državničku abecedu za što ju je prozvao Milanović.
i

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je
Hrvatska na žalost u krizi da je sustav nepredvidljiv nestabilan. Moramo
pogledat istini u oči nastavit raditi da bismo otklonili devijacije naglasila
i

Spektakularne
proslave nove godine
diljem svijeta

TV

1 5

i

FOTO KONCERT
ZA ŽIVOT

Filharmonija u
sjećanje na
Šuteja Anu Rukavinu
i

Pogledaj dalje

Najnovije

je.

Najgledanije

Poručila je da će dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu
da će se krenuti u kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj
jer samo tako možemo privući nove investicije jedino na taj način
možemo izvući Hrvatsku iz krize
i

i

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s
međunarodnom sadržajnicom da razgovaramo o zapošljavanju
poduzetništvu kako promijeniti klimu s vrlo konkretnim zaključcima
istaknula je.
i

i

Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao

Ella Henderson Hold
on we are going home
Nije još izdala ni jedan album
a već je zvijezda. Proslavio ju
je prije dvije godine nastup u
britanskom X factoru. Iako je
bila favorit na kraju je završila
tek šesta. No publika je i

riba u akvariju zbog izoliranosti lokacije.

Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim
i

ta odluka ne ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti
država jer sjedišta institucija države odražavaju se na image zemlje. Njima
gradimo identitet naglasila je.

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je
lokacija najbolja za Ured predsjednice a onda neka politika političko
vodstvo cijele države odluči o sjedištu
Jer to je kao što sam rekla
strateška odluka dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog
Zagorja GrabarKitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u
Uredu predsjednice.

Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države
koja je nastala osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture
raspada jednog definitivno totalitarističkog režima kazala je.

i

Ponovila je kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek
odbijati da se njegovo ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom
pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog rata.
i

Istaknula je da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv
Talijana a za vraćanje Rijeke Istre matici Hrvatskoj.
i

i

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad
izjednačavali to što su radili pa čak to što su tada nosili crvenu zvijezdu na
kapi s onim što se događalo nakon 1945. godine rekla je te poručila kako
je potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti
i

IMOVINSKA
KARTICA
PREDSJEDNICE
Stan u Zagrebu

dva automobila

štednja...

ZADOVOLJAN
REZULTATIMA

FOTO UBIJEN

OGOVARANJE

VEĆINA

VIDAKOVIĆ

VRIJEĐANJE
RUGANJE Među

NAPADAČA NIJE

Rezultati očevida
upućuju na
ubojstvo
samoubojstvo
i

RANKO OSTOJIĆ

Milanović SDP
pobjednik izbori
nepotrebni

lokalnim
izborima SDP
uspio u glavnim
ciljevima

KOMENTAR HGK

KOMENTAR HGK

Na

djecom
prevladava
nefizičko nasilje

NIKAD
OTKRIVENA

Kronologija
napada na
odvjetnike

IMOVINA
PREDSJEDNICE

TURISTIČKA
REKLAMA U

Pogledajte što
sve ima Kolinda
Grabar Kitarović

Parizu
predstavljen
časopis
Destination
Croatie

Vlast je slast

Javni natječaji
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Želim da Vlada položi račune kakvo je točno
stanje u Hrvatskoj
Zagreb 23.03.2015. 16 45

dnevnik.hra

Najčitanije

Najbolje
Najbolje ocijenjeno
ocijenjeno

Najkomentiranije
Najkomentiranije

Objavljeno je što sve posjeduje
predsjednica Grabar Kitarović

komentara

Grabar Kitarović je kazala da ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku
sjednicu na kojoj u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune kakvo je točno
stanje u Hrvatskoj

VIDEO Je li ovo najomiljeniji hrvatski
biskup Pogledajte kako je nasmijao

vjernike
Andro Vlahušić je gradonačelnik
Dubrovnika
doznajte ostale
rezultate
i

Ovdje

Odlično zvuči  Hrvatskoj 80 milijardi
kuna za izlazak iz krize

Vatreni prizor na zagrebačkoj
zaobilaznici
se prikolica
kamiona
Zapalila

FOTO

Kolinda Grabar Kitarović Foto Goran Stanzl Pixsell

zaboravljen
Najbolja vježba za važni
mišić koji žene ignoriraju
Napet

Predsjednica Republike Kolinda GrabarKitarović izjavila je u ponedjeljak
kako bi njezina suradnja s Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek
čeka poziv premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj
očekuje polaganje računa o stanju u državi te da Vlada kaže koje se mjere

VEZANI ČLANCI

i

Nekad i sad Bomba u
vrućim hlačicama i u
većem konfekcijskom

broju

poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje.
i

U emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola

GrabarKitarović

izrazila je nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji
siromaštvom građana te rekla da još nije dobila odgovor na zahtjev za

GrabarKitarović o
odnosima s Rusijom
Nema voj...

sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom ali da bi ta
suradnja mogla biti puno bolja.
Svi moramo nadići svoje stranačke okvire
moramo sjesti razgovarati jer
suradnjom možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti
glas građana s premijerom otvoreno razgovarati rekla je.
i

i

i

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na
tematsku sjednicu na kojoj kako je rekla u ime hrvatskih građana želi da

Pismo pišem tinta mi
se proli primite se
posla...

Vlada položi račune kakvo je točno stanje u Hrvatskoj
Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije stranaca da kažu
koje se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno
i

i

stanje koje se mjere namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz
krize smanjila nezaposlenost naglasila je.
i

i

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja

poreza na nekretnine te do monetizacije autocesta ali je pritom naglasila
kako je monetizacija primjer nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju

mnogi upozoravaju.

Kritike izrečene
četiri oka ga ne
zanimaju

u

TEME

Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju naglo odustajanje pokazuje Kolinda Grabar Kitarović
i
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neozbiljnost države nestabilnost nepredvidljivost to je zamjerka koju
i

i

i

Zoran Milanović

najčešće slušam istaknula je GrabarKitarović.

Objavljeno je što sve posjeduje predsjednica Grabar Kitarović
Kitarović

Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad
Vlada tako brzo mijenja svoje mišljenje poreznu politiku zakone stječe se
i

dojam da mi ne znamo kuda idemo kuda bismo uopće željeli ići ustvrdila
i

je.

Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom
posjeta Njemačkoj ali opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti
razgovora u četiri oka s kancelarkom Angelom Merkel odnosno da je
prekršila državničku abecedu za što ju je prozvao Milanović.
i

U javnosti sam iznijela

i

to

samo manji dio onoga što je Merkel govorila na

sastanku dvaju izaslanstva objasnila je GrabarKitarović.
Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je

Hrvatska na žalost u krizi da je sustav nepredvidljiv nestabilan. Moramo
i

pogledat istini u oči nastavit raditi da bismo otklonili devijacije

naglasila je.

i

Poručila je da će dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da
će se krenuti u kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer
i

samo tako možemo privući nove investicije
izvući Hrvatsku iz krize

i

jedino na taj način možemo

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s međunarodnom
sadržajnicom da razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu kako
promijeniti klimu s vrlo konkretnim zaključcima istaknula je.
i

i

Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao
riba u akvariju zbog izoliranosti lokacije.
Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim
i

odluka ne ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti
država jer sjedišta institucija države odražavaju se na image zemlje. Njima
ta

gradimo identitet naglasila je.

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je
lokacija najbolja za Ured predsjednice a onda neka politika političko
vodstvo cijele države odluči o sjedištu Jer to je kao što sam rekla
strateška odluka dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog
Zagorja GrabarKitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu

predsjednice.
Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države
koja je nastala osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture

i

raspada jednog definitivno totalitarističkog režima kazala je.

Ponovila je kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek
i

odbijati da se njegovo ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom

pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog rata.

Istaknula je da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv
i

Talijana a za vraćanje Rijeke Istre matici Hrvatskoj.
i

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad
izjednačavali to što su radili pa čak to što su tada nosili crvenu zvijezdu na
kapi s onim što se događalo nakon 1945. godine rekla je te poručila kako
je potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti povjesničarima. Hina
i

DNEVNIK.hr pratite putem iPhone iPad Android Twitter Facebook
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Želim da Vlada položi
račune kakvo je točno

Policija traži pomoć
Prepoznajete li ovog

Ministrica kulture
trebala bi dati ostavku

Sindikat strojovođa
predlaže Ili mirenje ili
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Sisački župan uputio ogorčeno pismo

Milanoviću Vi me premijeru ignorirate
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Stožer za obranu hrvatskog Vukovara
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PREDSJEDNICA ISKRENO Suradnja s Milanovićem

trebala bi biti puno bolja

PREDSJEDNICA ISKRENO Suradnja s Milanovićem
Još uvijek čekam premijerov poziv
Autor hina

Datum ponedjeljak 23. ožujka 2015.

u

Još

vidjeli ovog pedofila

FOTO

uvi

trebala bi biti puno bolja
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Svi moramo nadići svoje stranačke okvire... i moramo sjesti i razgovarati jer suradnjom
možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana i s
premijerom otvoreno razgovarati rekla je.

IZDVOJENO

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović izjavila je u ponedjeljak kako bi njezina
suradnja s Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv premijera Zorana
Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje polaganje računa o stanju u državi te da
Vlada kaže koje se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje.
U emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola Grabar Kitarović izrazila je
nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji siromaštvom građana te rekla da još nije dobila
odgovor na zahtjev za sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
i

HDZ NAKON DUGO GODINA UZIMA VLAST U

ZAGREBU

Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom ali da bi ta suradnja mogla biti
puno bolja.

Svi moramo nadići svoje stranačke okvire... i moramo sjesti i razgovarati jer suradnjom
možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana i s premijerom

S kim ćemo izaći na izbore to ćemo

još vidjeti
HDZ je poželjna udavača

napraviti. Ne želimo nered

svi

u

gledaju što ćemo
Gradu Zagrebu jer znamo

koliko su svaki ponovljeni izbori trošak koji pada na leđa
građana. Bit ćemo konstruktivni stabi
i

otvoreno razgovarati rekla je.

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na kojoj
kako je rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune kakvo je točno stanje u
Hrvatskoj

Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije i stranaca da kažu koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje koje se mjere namjeravaju
poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize smanjila nezaposlenost naglasila je.
i

ANKETE

Treba li ministar Hajdaš Dončić dati ostavku

i

Da

i

Ne

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na nekretnine te
do monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer nepredvidljivosti
funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.

OPREZ SVE JE SPREMNO Ovako izgleda
Vidi rezultate
Komentiraj anketu
primanje Žiga Zvijeri s osmijehom VIDEO
Podržavate li nastavak braniteljskog prosvjeda u

Savskoj

Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju i naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost
države i nestabilnost i nepredvidljivost i to je zamjerka koju najčešće slušam istaknula je
Grabar Kitarović.

Ne nasjedajte na propagandu

Da

u

potpunosti

Podržavam prosvjed branitelja ali ne i one koji ga vode
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Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo
mijenja svoje mišljenje poreznu politiku zakone stječe se dojam da mi ne znamo kuda idemo
kuda bismo uopće željeli ići ustvrdila je.

Ne

Hrvatska ima i većih problema

i

Vidi rezultate

Komentiraj anketu

i

Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj ali
opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom Angelom
Merkel odnosno da je prekršila državničku abecedu za što ju je prozvao Milanović.
i

U javnosti sam iznijela i to samo

Vjerujete li da gospodarski program HDZ-a može
izvući Hrvatsku iz sedmogodišnje krize
Vjerujem
Ne vjerujem

manji dio onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju

izaslanstva objasnila je Grabar Kitarović.

Vukojević
Zoran Mamić me za mjesto u prvoj
Samo nam Nebo može pomoći
momčadi tražio 400.000 eura

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je Hrvatska na žalost
u krizi da je sustav nepredvidljiv i nestabilan. Moramo pogledat istini u oči i nastavit raditi da
bismo otklonili devijacije naglasila je.

Vidi rezultate

Poručila je da će i dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti u
kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo tako možemo privući nove
investicije jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize

Komentiraj anketu

Kojeg
se političara
najradije
odrekli u
Kad se bi
ljetos
iz Kijeva vratio
u Dinamo Ognjen Vukojević

korizmi
je najavljen kao

novi vođa najjače plave momčadi

u

posljednjih 10 godina. No trener Mamić ubrzo ga je
zaledio na klupi
21 prvoligaške
Zorana Milanovića
od

Stipe Mesića

i

Tomislava Karamarka

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s međunarodnom sadržajnicom da
razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu i kako promijeniti klimu s vrlo konkretnim
zaključcima istaknula je.
i

Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba
izoliranosti lokacije.

u

Vesne Pusić

Milorada Pupovca
Svih pa barem 40 dana

akvariju zbog

Vidi rezultate

Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim ta odluka ne ovisi o
meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija države
odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo identitet naglasila je.
i

Komentiraj anketu

Kome više vjerujete u aferi Patria
Odlaskom Josipovića počela istraga u PVP-u

Hrvatskom pravosuđu
cijelom ovom jadu dobra je vijest da se Odbor za
zaštitu
dostojanstvo
Finskom
pravosuđu vojnih osoba Glavnog stožera
Oružanih snaga RH napokon zainteresirao za slučaj
U

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je lokacija najbolja za
Ured predsjednice a onda neka politika političko vodstvo cijele države odluči o sjedištu Jer
to je kao što sam rekla strateška odluka dodala je.

i

Stjepanu Mesiću
pukovnije

Ne vjerujem nikome

Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja GrabarKitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.

Vidi rezultate

Komentiraj anketu

Gdje treba biti Ured predsjednice RH

Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja je nastala
osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture i raspada jednog definitivno
totalitarističkog režima

kazala je.

Na Pantovčaku

Ponovila je i kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se
njegovo ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog
svjetskog rata.

U

Visokoj ulici

Banskim dvorima
KOJI JE ZLOČIN AC VEĆI Tito je odgovoran za
Svejedno
smrt
milijunmože
ljudii u ivlastitom
smije sestanu
veličati u Hrvatskoj

Pavelića ide se u zatvor
Komentiraj anketu

Istaknula je i da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana a za

a narezultate
spomen
Vidi

vraćanje Rijeke Istre matici Hrvatskoj.

Ne postoji
nijedna ozbiljnija
država na svijetu koja ima
Hoće
li Hrvatska
imati prijevremene

i

rodnu kuću nekog zločinca iz toga još radi
parlamentarne
izbore

muzej

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što
su radili pa čak i to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi s onim što se događalo nakon
1945. godine rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti

povjesničarima.

i

i

MiIanovićeva vlast to neće dopustiti
HDZ

i

nova Predsjednica bi morali ustrajati na

prijevremenim izborima
Ne zanima me politika ali to ništa ne bi promijenilo

Autor hina
Photo STR-1111 PIXSELL
Datum ponedjeljak 23. ožujka 2015.

i

turističku ponudu. U Hrvatskoj je moguće slaviti čovjeka
koji ima milijun ljudi na duši
Trebaju nam pod hitno

u
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Tweet

Vidi rezultate

Komentiraj anketu

najpoznatijih
Tjedan
Mjesec
hrvatskih Udbaša Znate li ove SDS-ovce
SVI
NA JEDNOM MJESTU Popis
24h
NAJČITANIJE
HRVATSKA

23.03.2015

Povratak Ivića Pašalića jednog od najbogatijih političkih

Josip
Jurčević u svojoj knjizi Slučaj Perković Spašavanje
moćnika
zločinačke budučnosti imenovao je pripadnike SDS-a sa
svih područja Hrvatske.
HRVATSKA

HDZ NAKON DUGO GODINA UZIMA VLAST U ZAGREBU

22.03.2015
S

kim

ćemo izaći na izbore to ćemo još vidjeti

HRVATSKA

23.03.2015

MINISTRICA POSRNULA IZVLAČEĆI LOVU Doznajte tko će

zamijeniti Andreu Zlatar Violić
HRVATSKA

22.03.2015

Jadranka Kosor protiv Stožera za obranu Vukovara
ZADNJE VIJESTI

Licemjerje je vrhunac zla

16

Hrvatska

Stranica/Termi

23.3.2015 www.index.hr
Naslov: Kolinda: Suradnja s Milanovićem trebala bi biti puno bolja
Autor: Hina
Rubrika/Emisija:
Površina/Trajanje:

Žanr: Internetsko izvješće
1.871,10

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
http://www.index.hr/vijesti/clanak/kolinda-suradnja-s-milanovicem-trebala-bi-biti-puno-bolja/809104.aspx
Naslovnica
VIJESTI

Vijesti

Hrvatska

Rouge

Black

Sport

Zagreb

Regija

Nightlife

Forum beta

Crna kronika

Svijet

Forum

Komentari
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Upišite tekst za pretragu...

Novac

Kolinda Suradnja s Milanovićem trebala bi biti
puno bolja
Piše Hina
Objavljeno prije 10 minuta

Podijeli

Tekst

0

VEZANO
VIJESTI

TAGOVI

Objavljeno prije

2

sata

U imovinskoj kartici GrabarKitarović izostali
podaci o primanjima u NATOu
nedjelja 22.3.2015. 20 59

Objavljena imovinska kartica Evo što sve imaju
predsjednica njezin suprug
i

nedjelja 22.3.2015. 11 25

Josipović u mandatu na odlikovanja potrošio 2
milijuna kuna podijelio ih dvostruko više od
Mesića

NAJPOPULARNIJE
DANAS

TJEDAN

JUČER

Objavljeno prije 3 sata
Pucnjava u Osijeku ubijen

odvjetnik Vlatko Vidaković iz
Sudnice ubojica mu je bio

klijent
Objavljeno prije 2 sata
Ovako je nekad govorio

Foto Hina

Glogoški Za ovu državu ne
vrijedi se boriti

PREDSJEDNICA Republike Kolinda GrabarKitarović izjavila je u ponedjeljak kako bi njezina
suradnja s Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv premijera Zorana Milanovića za
tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje polaganje računa o stanju u državi te da Vlada kaže koje
se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje.

Objavljeno prije

3

sata

Spremali slavlje a doživjeli
debakl Završen je
pobjednički niz
Karamarkovog HDZa

i

U emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola GrabarKitarović izrazila je
Objavljeno prije

nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji siromaštvom građana te rekla da još nije dobila
odgovor na zahtjev za sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom ali da bi ta suradnja mogla biti
puno bolja.

Objavljeno prije

i

i

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na kojoj kako
je rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune kakvo je točno stanje u Hrvatskoj
Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije stranaca da kažu koje se mjere poduzimaju
kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje koje se mjere namjeravaju poduzeti kako bi
i

se Hrvatska izvukla iz krize

i

i

smanjila nezaposlenost

4

sata

NAJNOVIJE

Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra

i

sata

Arheolozi vjeruju da su
duboko u argentinskoj
prašumi pronašli utočište
nacista

Svi moramo nadići svoje stranačke okvire
moramo sjesti razgovarati jer suradnjom možemo
više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana s premijerom otvoreno
razgovarati rekla je.
i

3

Ubijenom Vidakoviću iz
Glavaševih krugova prijetili
smrću u Osijeku 91

Objavljeno prije 10 minuta

Kolinda Suradnja
puno bolja

s

Milanovićem trebala bi biti

Objavljeno prije 25 minuta

Policija traži pomoć Prepoznajete li pedofila koji
je spolno zlostavljao dijete u Zagrebu

naglasila je.
Objavljeno prije 30 minuta

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na nekretnine te do
monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer nepredvidljivosti
funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.

Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost države
i

Objavljeno prije 45 minuta
Karlovac prvi u RH dobio punilicu vreća za borbu
protiv poplava

i

nestabilnost nepredvidljivost to je zamjerka koju najčešće slušam istaknula je GrabarKitarović.
i

EU prošle godine zabranila više od 2.500
proizvoda najčešće kineskih

i

Objavljeno prije 45 minuta

Index anketa Najbitniji engleski informatika
vjeronauku pridana najmanja važnost
i

Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo mijenja
svoje mišljenje poreznu politiku zakone stječe se dojam da mi ne znamo kuda idemo kuda bismo
uopće željeli ići ustvrdila je.
i

i

Moramo pogledat istini u oči
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Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj ali
opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom Angelom
Merkel odnosno da je prekršila državničku abecedu za što ju je prozvao Milanović.

i

to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju
izaslanstva objasnila je GrabarKitarović.
U javnosti sam iznijela

i

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je Hrvatska na žalost u
krizi da je sustav nepredvidljiv nestabilan. Moramo pogledat istini u oči nastavit raditi da bismo
otklonili devijacije naglasila je.
i

i

Poručila je da će dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti u
kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo tako možemo privući nove
investicije jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize
i

i

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s međunarodnom sadržajnicom da
razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu kako promijeniti klimu s vrlo konkretnim zaključcima
istaknula je.
i

i

Htjela bih više biti među građanima
Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba
izoliranosti lokacije.

u

akvariju zbog

Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim ta odluka ne ovisi o
meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija države odražavaju
se na image zemlje. Njima gradimo identitet naglasila je.
i

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je lokacija najbolja za Ured
predsjednice a onda neka politika političko vodstvo cijele države odluči o sjedištu
Jer to je kao
što sam rekla strateška odluka dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja GrabarKitarović
je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.

Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja je nastala
osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture raspada jednog definitivno
totalitarističkog režima kazala je.
i

GrabarKitarović Povijest ostaviti povjesničarima
Ponovila je kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se njegovo
ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog rata.
i

Istaknula je da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana
Rijeke Istre matici Hrvatskoj.
i

a za

vraćanje

i

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što su
radili pa čak to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi s onim što se događalo nakon 1945.
godine rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti povjesničarima.
i

Podijeli

KOMENTARI

0

5

Komentari na forumu objavljuju se u realnom vremenu i Index.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je
vrijeđanje psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama.

Ideologija_razvaline

Objavljeno prije 57sec

Predsjednica izdominirala Bravo

somborac555

Objavljeno prije minutu

Ja najviše volim Milanku

kara_mrak

Objavljeno prije minutu

Kobilinda dalje jadna misli da je Zoki dužan njoj polagati račune A da malo uzme Ustav
u ruke Na tečaju kafeku arice u NATOu to nisu učili
i
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Naslovnica Vijesti Hrvatska
KOLINDA OTKRILA ŠTO NAM ZAMJERA NJEMAČKA Neozbiljna smo

Novac

Dobra hrana

Život i stil

Doktor

Za djecu s Downom

Fotogalerije

Zagreb
životinje

GDJE SAM

i

Kolinda Grabar-Kitarović

Zagreb

nepredvidljiva zemlja

INTERVJU S PREDSJEDNICOM

KOLINDA OTKRILA ŠTO NAM ZAMJERA
NJEMAČKA Neozbiljna smo nestabilna i

nepredvidljiva zemlja

NAJČITANIJE

TOP PREPORUKE

LIKVIDIRAN ODVJETNIK I
SUDAC IZ RTL-ove
SUDNICE Ubojica počinio
suicid Slično je jednom
htio napraviti i meni oteo

Ovi izbori su prvi ozbiljan
uspjeh vladajućih
POTRESNO PISMO Moj je
sin

stopostotni invalid.

Ja

bih se mijenjao s
Glogoškim. Mom Hrvoju
država daje 1250 kn na

me...
INVAZIJA ZMIJA Puna ih
je kuća provlače se kroz
prozore vise s greda. Prva
ih je vidjela kći to je bio
vrisak sva se tresla

mjesec
ANTE TOMIĆ Gospa iz

Međugorja autentična je
koliko diploma ekonomije
u Mostaru tvrdi Papa
i

RUKOMETNI DERBI
PRERASTAO U KAOS
Huligani upali u teren i ubili

ZAUVIJEK ZAJEDNO U
TAMI I NA SVJETLU
Nakon seksa dečku je
rekla da će oslijepiti
njegova reakcija i nju
iznenadila

boga u gostujućim
igračima
DRUGA STRANA
DELOŽACIJE Kupac kuće

obitelji Cvjetković prijavio
je merčepovce za
ubojstvo obitelji Zec
Damjan Tadic CROPIX

Autor Hina

Objavljeno prije

1

min

ZAGREB
Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u
ponedjeljak kako bi njezina suradnja s Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek
čeka poziv premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj
očekuje polaganje računa o stanju u državi te da Vlada kaže koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje.
Predsjednica

i

Vijesti
NEKRETNINE AUTI NOVAC

Doznajte što sve posjeduje
predsjednica Republike
Kolinda Grabar Kitarović
70 GODINA NAKON POBJEDE

Savez antifašista zbog Titove
biste odbio pokroviteljstvo
Kolinde Grabar-Kitarović

Kolindu za pokroviteljicu 70.
obljetnice pobjede nad
antifašizmom
KOLINDA OSNIVA
POVJERENSTVO Skupina od
11 ljudi odlučivat će o sjedištu
Uredu predsjednice

s

vidjeocima

posjeduje predsjednica
Republike Kolinda Grabar
Kitarović

ARHIVA ČLANAKA
PON

UTO

Ožujak

SRI

ČET

PET

SUB

NED

2015

ONLINE KUPLERAJ

Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s
premijerom ali da bi ta suradnja mogla biti puno bolja.
Svi moramo nadići svoje stranačke okvire
moramo
sjesti razgovarati jer suradnjom možemo više napraviti
nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana s
premijerom otvoreno razgovarati rekla je.
i

ANTIFAŠISTE RAZBJESNILA
PREDSJEDNICA Ne želimo

kohabitaciju
Gospe

NOVAC Doznajte što sve

23

protokola Grabar-Kitarović izrazila je nezadovoljstvo
gospodarskim stanjem u zemlji siromaštvom građana
te rekla da još nije dobila odgovor na zahtjev za
sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.

kao netko tko će iz
oportuniteta odabrati
li Papa

NOVI DETALJI ISTRAGE O
FACEBOOK PROSTITUCIJI
Za ludi seks podno
Sljemena pjevač je
iskeširao 200 eura

NEKRETNINE AUTI

U emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan

VEZANE VIJESTI

PIŠE DENIS KULJIŠ Izgleda

i

i

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica
Vlade već na tematsku sjednicu na kojoj kako je rekla
u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune
kakvo je točno stanje u Hrvatskoj

Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije i
stranaca da kažu koje se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i
socijalno stanje i koje se mjere namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz
krize i smanjila nezaposlenost naglasila je.

NOVI DETALJI
ISTRAGE O
FACEBOOK

PROSTITUCIJI Za
ludi seks podno
Sljemena pjevač
je iskeširao 200

eura
KAKO JE OTKRIVEN
MLADI SVODNIK
Maloljetnicama nudio na
Facebooku da rade kao

prostitutke

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na
nekretnine te do monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je monetizacija
primjer nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.
Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju naglo odustajanje pokazuje
neozbiljnost države nestabilnost nepredvidljivost to je zamjerka koju najčešće
slušam istaknula je Grabar-Kitarović.
i

i

i

i

Ovi izbori su prvi ozbiljan

uspjeh vladajućih
Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada
tako brzo mijenja svoje mišljenje poreznu politiku zakone stječe se dojam da mi
ne znamo kuda idemo kuda bismo uopće željeli ići ustvrdila je.
i

i

TRAŽI STRANAČKA ŠEFICA
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Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta
Njemačkoj ali opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka
s kancelarkom Angelom Merkel odnosno da je prekršila državničku abecedu za
što ju je prozvao Milanović.
i

to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na
sastanku dvaju izaslanstva objasnila je GrabarKitarović.

U javnosti sam iznijela

i

JOŠ JEDAN

MINISTAR
NAPUSTIT ĆE
VLADU Vesna
Pusić planira

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je
Hrvatska na žalost u krizi da je sustav nepredvidljiv nestabilan. Moramo pogledat
istini u oči nastavit raditi da bismo otklonili devijacije naglasila je.
i

i

Poručila je da će dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se
krenuti u kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo tako
možemo privući nove investicije jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz
krize
i

razriješiti

ministricu Zlatar
Violić

i

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s međunarodnom
sadržajnicom da razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu kako promijeniti
klimu s vrlo konkretnim zaključcima istaknula je.
i

i

Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u
akvariju zbog izoliranosti lokacije.

ČETVERO HNSovih
MINISTARA TROŠILO KAO
OSTALIH 16 ZAJEDNO
Ovako se peglaju službene
kartice

LOVILI SMO RIBU

A

ONDA NAS JE NEŠTO
POVUKLO NEVIĐENOM

Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim ta
odluka ne ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer
sjedišta institucija države odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo identitet
naglasila je.
i

SNAGOM Koćaricu umalo

potopila ruska
podmornica

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je lokacija
najbolja za Ured predsjednice a onda neka politika političko vodstvo cijele države
odluči o sjedištu Jer to je kao što sam rekla strateška odluka dodala je.

ONLINE KUPLERAJ

Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja
GrabarKitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.

Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja je
nastala osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture raspada jednog
definitivno totalitarističkog režima kazala je.
i

Ponovila je kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati
da se njegovo ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom
koalicijom iz Drugog svjetskog rata.
i

NOVI DETALJI
ISTRAGE O
FACEBOOK

Istaknula je da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana
a za vraćanje Rijeke Istre matici Hrvatskoj.
i

i

PROSTITUCIJI Za
ludi seks podno
Sljemena pjevač
je iskeširao 200

eura
Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad
izjednačavali to što su radili pa čak to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi
onim što se događalo nakon 1945. godine rekla je te poručila kako je potrebno
učiti iz povijesti ali povijest ostaviti povjesničarima.
i

s

KAKO JE OTKRIVEN
MLADI SVODNIK
Maloljetnicama nudio na
Facebooku da rade kao

prostitutke
Broj preporuka 0

Pošalji mailom

Ispiši

Prijavi sličnu priču

Facebook

Twitter

Više o...
Kolinda GrabarKitarović
FACEBOOK KOMENTARI

Još iz rubrike
DANAS JOJ JE ZADNJI
DAN ZA PRETRAGU

INVAZIJA ZMIJA Puna ih
je kuća provlače se kroz

DRUGA STRANA

NEKRETNINE AUTI

Imam leukemiju moram

KAŽU DA JE GRATIS ALI

BOLEST KOJA HRVATE

prozore vise s greda.
Prva ih je vidjela kći to
je bio vrisak sva se
tresla

DELOŽACIJE Kupac kuće

NOVAC Doznajte što sve

SAMO KAŽU Tajna

NAJVIŠE UBIJA Izaziva je

obitelji Cvjetković
prijavio je merčepovce
ubojstvo obitelji Zec

posjeduje predsjednica
Republike Kolinda Grabar
Kitarović

na PET CT a čekat ću do
lipnja jer se privatnik i

inspekcija hrvatskih
trgovina razotkrila veliku
prevaru
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Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je kako bi njezina suradnja s
Vladom trebala biti puno bolja Istaknula je da još uvijek čeka poziv premijera Zorana
Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje polaganje U emisiji Hrvatskoga
radija "S predsjednicom izvan protokola" Grabar-Kitarović izrazila je nezadovoljstvo
gospodarskim stanjem u zemlji, siromaštvom građana te rekla da još nije dobila odgovor na
zahtjev za sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom, ali da bi ta suradnja mogla
biti puno bolja.
"Svi moramo nadići svoje stranačke okvire… i moramo sjesti i razgovarati jer suradnjom
možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana i s premijerom
otvoreno razgovarati", rekla je.
Tematska sjednica Vlade
Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na
kojoj, kako je rekla, u ime hrvatskih građana želi da Vlada "položi račune kakvo je točno
stanje u Hrvatskoj".
"Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije i stranaca, da kažu koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje i koje se mjere
namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize i smanjila nezaposlenost",
naglasila je.
Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na
nekretnine te do monetizacije autocesta, ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer
nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.
Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju i naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost
države i nestabilnost i nepredvidljivost i to je zamjerka koju najčešće slušam, istaknula je
Grabar-Kitarović.
"Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo
mijenja svoje mišljenje, poreznu politiku, zakone i stječe se dojam da mi ne znamo kuda
idemo i kuda bismo uopće željeli ići", ustvrdila je.
Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj,
ali i opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom
Angelom Merkel, odnosno da je prekršila 'državničku abecedu', za što ju je prozvao
Milanović.
U javnosti sam iznijela, i to samo manji dio, onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju
izaslanstva, objasnila je Grabar-Kitarović.
"Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu, ono što sam rekla, da je Hrvatska na
žalost u krizi, da je sustav nepredvidljiv i nestabilan. Moramo pogledat istini u oči i nastavit
raditi da bismo otklonili devijacije", naglasila je.
Neće šutjeti
Poručila je da će i dalje govoriti, a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti u
kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj, "jer samo tako možemo privući
nove investicije, i jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize".
"Htjela bih organizirati jedan skup, domaći prije svega, ali i s međunarodnom sadržajnicom,
da razgovaramo o zapošljavanju, poduzetništvu i kako promijeniti klimu - s vrlo konkretnim
zaključcima", istaknula je.
Govoreći o preseljenju Ureda, kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju
zbog izoliranosti lokacije.
"Htjela bih više biti među građanima i da sjedište bude njima bliže. Međutim, ta odluka ne
ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija
države odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo identitet", naglasila je.
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Povjerenstvo koje je osnovala, kazala je, treba dati prijedlog o tome koja je lokacija najbolja za
Ured predsjednice, a "onda neka politika, političko vodstvo cijele države odluči o sjedištu". "Jer to
je, kao što sam rekla, strateška odluka", dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja,
Grabar-Kitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.
"Držim da je to puno bolje nego da je bista tu, u uredu predsjednice države koja je nastala
osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture i raspada jednog definitivno
totalitarističkog režima", kazala je.
Mišljenje o Titu
Ponovila je i kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se njegovo
ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog
rata.
Istaknula je i da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana, a za vraćanje
Rijeke i Istre matici Hrvatskoj.
"Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu, ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što
su radili, pa čak i to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi, s onim što se događalo nakon
1945. godine", rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti, ali povijest ostaviti
povjesničarima.
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Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je kako bi njezina suradnja s
Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv premijera Zorana Milanovića za
tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje polaganje računa o stanju u drža Predsjednica
Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je kako bi njezina suradnja s Vladom trebala biti
puno bolja te da još uvijek čeka poziv premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu
Vlade na kojoj očekuje polaganje računa o stanju u državi te da Vlada kaže koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje.
Dobrano prekoračila ovlastiNajnoviji potez Grabar
Kitarović naljutio Vladu, optužbe pljušte sa svih strana Nema vremena za gubljenje
PREDSJEDNIČIN POUČAK Hrvati se moraju naviknuti da su u EU-uNije mu mjesto u
predsjedničkim dvorima GRABAR-KITAROVIĆ U BERLINU: 'Tito je bio diktator. Njegova
bista bit će smještena na prikladno mjesto'
U emisiji Hrvatskoga radija S
predsjednicom izvan protokola Grabar-Kitarović izrazila je nezadovoljstvo gospodarskim
stanjem u zemlji, siromaštvom građana te rekla da još nije dobila odgovor na zahtjev za
sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom, ali da bi ta suradnja mogla
biti puno bolja.
"Svi moramo nadići svoje stranačke okvire... i moramo sjesti i razgovarati jer suradnjom
možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana i s premijerom
otvoreno razgovarati", rekla je.
Želi na tematsku sjednicu
Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na
kojoj, kako je rekla, u ime hrvatskih građana želi da Vlada "položi račune kakvo je točno
stanje u Hrvatskoj".
"Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije i stranaca, da kažu koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje i koje se mjere
namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize i smanjila nezaposlenost",
naglasila je.
Neozbiljnost države
Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na
nekretnine te do monetizacije autocesta, ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer
nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.
Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju i naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost
države i nestabilnost i nepredvidljivost i to je zamjerka koju najčešće slušam, istaknula je
Grabar-Kitarović.
"Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo
mijenja svoje mišljenje, poreznu politiku, zakone i stječe se dojam da mi ne znamo kuda
idemo i kuda bismo uopće željeli ići", ustvrdila je.
Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj,
ali i opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom
Angelom Merkel, odnosno da je prekršila 'državničku abecedu', za što ju je prozvao
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Milanović.
'Moramo pogledat istini u oči'
U javnosti sam iznijela, i to samo manji dio, onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju
izaslanstva, objasnila je Grabar-Kitarović.
"Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu, ono što sam rekla, da je Hrvatska na žalost u
krizi, da je sustav nepredvidljiv i nestabilan. Moramo pogledat istini u oči i nastavit raditi da bismo
otklonili devijacije", naglasila je.
Poručila je da će i dalje govoriti, a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti u
kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj, 'jer samo tako možemo privući nove
investicije, i jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize'.
"Htjela bih organizirati jedan skup, domaći prije svega, ali i s međunarodnom sadržajnicom, da
razgovaramo o zapošljavanju, poduzetništvu i kako promijeniti klimu - s vrlo konkretnim
zaključcima", istaknula je.
Govoreći o preseljenju Ureda, kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju zbog
izoliranosti lokacije.
Izbor lokacije - strateška odluka
"Htjela bih više biti među građanima i da sjedište bude njima bliže. Međutim, ta odluka ne ovisi o
meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija države
odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo identitet", naglasila je.
Nekretnine, auti i ušteđevinaOBJAVLJENA IMOVINSKA KARTICA Evo što sve ima
predsjednica Grabar-Kitarović Nema vremena za gubljenje PREDSJEDNIČIN POUČAK Hrvati se
moraju naviknuti da su u EU-uŽivi bili pa vidjeli DOBRO ZA HRVATSKU Grabar-Kitarović
podržava kandidaturu Pusić za glavnu tajnicu UN-a
Povjerenstvo koje je osnovala,
kazala je, treba dati prijedlog o tome koja je lokacija najbolja za Ured predsjednice, a "onda neka
politika, političko vodstvo cijele države odluči o sjedištu". "Jer to je, kao što sam rekla, strateška
odluka", dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja,
Grabar-Kitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice. 'Držim da je to
puno bolje nego da je bista tu, u uredu predsjednice države koja je nastala osamostaljenjem
nakon raspada te bivše državne strukture i raspada jednog definitivno totalitarističkog režima',
kazala je.
Diktator Tito
Ponovila je i kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se njegovo
ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog
rata.
Istaknula je i da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana, a za vraćanje
Rijeke i Istre matici Hrvatskoj.
"Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu, ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što
su radili, pa čak i to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi, s onim što se događalo nakon
1945. godine", rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti, ali povijest ostaviti
povjesničarima.
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Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom ali
da bi ta suradnja mogla biti puno bolja.

Svi moramo nadići svoje stranačke okvire
moramo sjesti razgovarati jer suradnjom možemo više
napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana s premijerom otvoreno razgovarati rekla
i

i

i

je.

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na kojoj kako je
rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune kakvo je točno stanje u Hrvatskoj
Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije stranaca da kažu koje se mjere poduzimaju kako
i

bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje koje se mjere namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska
i

i

izvukla iz krize smanjila nezaposlenost
i

naglasila je.

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na nekretnine te do

monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer nepredvidljivosti funkcioniranja
države na koju mnogi upozoravaju.
Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost države
i

nestabilnost

i

i

nepredvidljivost to je zamjerka koju najčešće slušam istaknula je Grabar-Kitarović.
i

Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo mijenja svoje
mišljenje poreznu politiku zakone stječe se dojam da mi ne znamo kuda idemo kuda bismo uopće željeli
i

ići

i

ustvrdila je.
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Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj ali opovrgnula
i

da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom Angelom Merkel odnosno da je

prekršila državničku abecedu za što ju je prozvao Milanović.
to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju izaslanstva
objasnila je Grabar-Kitarović.

U javnosti sam iznijela

i

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je Hrvatska na žalost u krizi da
je sustav nepredvidljiv

i

nestabilan. Moramo pogledat istini u oči nastavit raditi da bismo otklonili
i

naglasila je.

devijacije

Poručila je da će dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti u kampanju
koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo tako možemo privući nove investicije jedino na
i

i

taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s međunarodnom sadržajnicom da
i

razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu kako promijeniti klimu
istaknula je.
i

s vrlo konkretnim zaključcima

Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju zbog izoliranosti

lokacije.
Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim ta odluka ne ovisi o meni kao
pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija države odražavaju se na image
i

zemlje. Njima gradimo identitet

naglasila je.

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog

o

tome koja je lokacija najbolja za Ured

predsjednice a onda neka politika političko vodstvo cijele države odluči
sam rekla strateška odluka dodala je.

o

sjedištu

Jer to je kao što

Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja Grabar-Kitarović je

ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice. Držim da je to puno bolje nego da je bista
tu u uredu predsjednice države koja je nastala osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne
strukture raspada jednog definitivno totalitarističkog režima
i

kazala je.

Ponovila je kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se njegovo ime
i

izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog rata.
Istaknula je da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana a za vraćanje Rijeke
i

i

Istre matici Hrvatskoj.

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što su radili
pa čak to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi s onim što se događalo nakon 1945. godine
i

rekla

je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti povjesničarima.
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Kolinda Grabar Kitarović kritizirala Zorana Milanovića i
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premijerom trebala bi biti puno bolja.
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poštuje ovu vlast

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović izjavila je u ponedjeljak
kako bi njezina suradnja s Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek
čeka poziv premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj
očekuje polaganje računa o stanju u državi te da Vlada kaže koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje.

REAKCIJA
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pozdravlja uklanjanje Titove

biste
JAVNA STVAR
Vesna Pusić Kolinda Grabar
Kitarović podržava moju

emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola Grabar Kitarović izrazila je
nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji siromaštvom građana te rekla da još nije
dobila odgovor na zahtjev za sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
U

Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće

s

premijerom ali da bi ta suradnja

mogla biti puno bolja.
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Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na
kojoj kako je rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune kakvo je točno
stanje u Hrvatskoj
Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije i stranaca da kažu koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje i koje se mjere
namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize i smanjila nezaposlenost

naglasila je.

nekretnine te do monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je monetizacija
primjer nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.
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Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju i naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost
države i nestabilnost i nepredvidljivost i to je zamjerka koju najčešće slušam istaknula je
Grabar Kitarović.
Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako
brzo mijenja svoje mišljenje poreznu politiku zakone i stječe se dojam da mi ne znamo

kuda idemo i kuda bismo uopće željeli ići

ustvrdila je.

Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta
Njemačkoj ali i opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s
kancelarkom Angelom Merkel odnosno da je prekršila državničku abecedu za što ju je
prozvao Milanović.
javnosti sam iznijela i to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na sastanku
dvaju izaslanstva objasnila je Grabar Kitarović.
U

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je Hrvatska na

žalost u krizi da je sustav nepredvidljiv i nestabilan. Moramo pogledat istini u oči i
nastavit raditi da bismo otklonili devijacije naglasila je.
Poručila je da će i dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se
krenuti u kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo tako
možemo privući nove investicije i jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali i s međunarodnom
sadržajnicom da razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu i kako promijeniti klimu
vrlo konkretnim zaključcima istaknula je.

s

Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju
zbog izoliranosti lokacije.

Htjela bih više biti među građanima i da sjedište bude njima bliže. Međutim ta odluka
ne ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta
institucija države odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo identitet naglasila je.
Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je lokacija
najbolja za Ured predsjednice a onda neka politika političko vodstvo cijele države
odluči o sjedištu
Jer to je kao što sam rekla strateška odluka dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja
Grabar Kitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.
Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja je
nastala osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture i raspada jednog
definitivno totalitarističkog režima kazala je.
Ponovila je i kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se
njegovo ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz
Drugog svjetskog rata.

Istaknula je i da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji
za vraćanje Rijeke i Istre matici Hrvatskoj.

su se

borili protiv Talijana

a

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali
to što su radili pa čak i to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi s onim što se
događalo nakon 1945. godine rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti ali

povijest ostaviti povjesničarima.
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Htjela bih organizirati jedan skup, domaći prije svega, ali i s međunarodnom sadržajnicom,
da razgovaramo o zapošljavanju, poduzetništvu i kako promijeniti klimu, rekla je
predsjednica. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u ponedjeljak
kako bi njezina suradnja s Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv
premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje polaganje računa
o stanju u državi te da Vlada kaže koje se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško
gospodarsko i socijalno stanje.
U emisiji Hrvatskoga radija 'S predsjednicom izvan protokola' Grabar-Kitarović izrazila je
nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji, siromaštvom građana te rekla da još nije
dobila odgovor na zahtjev za sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom, ali da bi ta suradnja mogla
biti puno bolja.
'Svi moramo nadići svoje stranačke okvire… i moramo sjesti i razgovarati jer suradnjom
možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana i s premijerom
otvoreno razgovarati', rekla je.
Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na
kojoj, kako je rekla, u ime hrvatskih građana želi da Vlada 'položi račune kakvo je točno
stanje u Hrvatskoj'.
'Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije i stranaca, da kažu koje se mjere
poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje i koje se mjere
namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize i smanjila nezaposlenost',
naglasila je.
Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na
nekretnine te do monetizacije autocesta, ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer
nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.
Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju i naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost
države i nestabilnost i nepredvidljivost i to je zamjerka koju najčešće slušam, istaknula je
Grabar-Kitarović.
'Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo
mijenja svoje mišljenje, poreznu politiku, zakone i stječe se dojam da mi ne znamo kuda
idemo i kuda bismo uopće željeli ići', ustvrdila je.
Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj,
ali i opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom
Angelom Merkel, odnosno da je prekršila 'državničku abecedu', za što ju je prozvao
Milanović.
U javnosti sam iznijela, i to samo manji dio, onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju
izaslanstva, objasnila je Grabar-Kitarović.
'Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu, ono što sam rekla, da je Hrvatska na
žalost u krizi, da je sustav nepredvidljiv i nestabilan. Moramo pogledat istini u oči i nastavit
raditi da bismo otklonili devijacije', naglasila je.
Poručila je da će i dalje govoriti, a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti u
kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj, 'jer samo tako možemo privući nove
investicije, i jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize'.
'Htjela bih organizirati jedan skup, domaći prije svega, ali i s međunarodnom sadržajnicom,
da razgovaramo o zapošljavanju, poduzetništvu i kako promijeniti klimu - s vrlo konkretnim
zaključcima', istaknula je.
Govoreći o preseljenju Ureda, kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju
zbog izoliranosti lokacije.
'Htjela bih više biti među građanima i da sjedište bude njima bliže. Međutim, ta odluka ne
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ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija države
odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo identitet', naglasila je.
Povjerenstvo koje je osnovala, kazala je, treba dati prijedlog o tome koja je lokacija najbolja za
Ured predsjednice, a 'onda neka politika, političko vodstvo cijele države odluči o sjedištu'. 'Jer to
je, kao što sam rekla, strateška odluka', dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja,
Grabar-Kitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.
'Držim da je to puno bolje nego da je bista tu, u uredu predsjednice države koja je nastala
osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture i raspada jednog definitivno
totalitarističkog režima', kazala je.
Ponovila je i kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se njegovo
ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog
rata.
Istaknula je i da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana, a za vraćanje
Rijeke i Istre matici Hrvatskoj.
'Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu, ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što
su radili, pa čak i to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi, s onim što se događalo nakon
1945. godine', rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti, ali povijest ostaviti
povjesničarima.
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ZAGREB
Republike Kolinda GrabarKitarović
izjavila je u ponedjeljak kako bi njezina suradnja s
Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv
premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu Vlade
na kojoj očekuje polaganje računa o stanju u državi te da
Vlada kaže koje se mjere poduzimaju kako bi se riješilo
teško gospodarsko i socijalno stanje.
Predsjednica

U emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola Grabar-Kitarović
izrazila je nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji siromaštvom građana
te rekla da još nije dobila odgovor na zahtjev za sazivanjem sjednice Vlade na tu

temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće
suradnja mogla biti puno bolja.

s
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premijerom ali da bi ta

Svi moramo nadići svoje stranačke okvire... moramo sjesti razgovarati jer
suradnjom možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas
građana s premijerom otvoreno razgovarati rekla je.
i

i

Piacere Milano
Stanovnici Milana
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Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku
sjednicu na kojoj kako je rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi
račune kakvo je točno stanje u Hrvatskoj
Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije i stranaca da kažu koje
se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje i
koje se mjere namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize i
smanjila nezaposlenost naglasila je.

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na
nekretnine te do monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je
monetizacija primjer nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju mnogi
upozoravaju.
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Povratak Ive Sanadera

Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju naglo odustajanje pokazuje
neozbiljnost države nestabilnost nepredvidljivost to je zamjerka koju najčešće
slušam istaknula je Grabar-Kitarović.
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Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad
Vlada tako brzo mijenja svoje mišljenje poreznu politiku zakone stječe se
dojam da mi ne znamo kuda idemo kuda bismo uopće željeli ići ustvrdila je.
i
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Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta
Njemačkoj ali opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri
oka s kancelarkom Angelom Merkel odnosno da je prekršila državničku
abecedu za što ju je prozvao Milanović.
i

Šaljivdžije na
Facebooku skupljaju
novac za Sanadera
ZAGREB
je
pokrenulo sedam
anonimnih Splićana s
brutalnim smislom za
Akciju

to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na
sastanku dvaju izaslanstva objasnila je Grabar-Kitarović.

U javnosti sam iznijela

i

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je
Hrvatska na žalost u krizi da je sustav nepredvidljiv nestabilan. Moramo
pogledat istini u oči nastavit raditi da bismo otklonili devijacije naglasila je.

Odgođen početak
suđenja Zsoltu
Hernadiju

Sapunaru potvrđena
kazna za izvlačenje
novca preko Fimi
medije

humor.

i

i

Poručila je da će dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će
se krenuti u kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo
tako možemo privući nove investicije jedino na taj način možemo izvući
Hrvatsku iz krize
i

i

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s međunarodnom
sadržajnicom da razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu kako promijeniti
klimu s vrlo konkretnim zaključcima istaknula je.
i

i
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Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u
akvariju zbog izoliranosti lokacije.
Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim ta
odluka ne ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer
sjedišta institucija države odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo
identitet naglasila je.
i

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je
lokacija najbolja za Ured predsjednice a onda neka politika političko vodstvo
cijele države odluči o sjedištu Jer to je kao što sam rekla strateška odluka
dodala je.

Nekretnine

Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog
Zagorja GrabarKitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu
predsjednice.

Deset kandidata za
kupnju zemljišta za
LNG terminal

Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja
je nastala osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture raspada
jednog definitivno totalitarističkog režima kazala je.

Objavljena

i

Ponovila je kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek
odbijati da se njegovo ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom
pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog rata.
i

Istaknula je da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv
Talijana a za vraćanje Rijeke Istre matici Hrvatskoj.
i

i

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad
izjednačavali to što su radili pa čak to što su tada nosili crvenu zvijezdu na
kapi s onim što se događalo nakon 1945. godine rekla je te poručila kako je
potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti povjesničarima.
i

Sviđa mi se

osoba označuje sa Sviđa mi se
sviđa vašim prijateljima.
2

Sve traženiji

poslovni prostori na
Novom Beogradu
BEOGRAD  Čestih
promena zakupaca
prostora na Novom
Beogradu nema. Tamo je
trenutno prazno svega pet
odsto poslovnog prostora.

internetska karta
bivših napuštenih
vojnih objekata u
Hrvatskoj
Mišković gradi

Crowne Plazu u
Ljubljani

Registriraj se kako biste vidjeli što se

Tehnologija

Igor Poznić pojačao
digitalni tim
Universal McCanna
Sharp otpušta 6.000
radnika

Ericsson NT
nadograđuje

informacijski sustav
zemljišnih knjiga i
katastra

Samsung predstavio
luksuznu pseću

kućicu

ZAGREB
u
iznosu od 26 milijuna
kuna financiran je
sredstvima Svjetske
banke predstavlja
nastavak prethodnog
ugovora usmjerenog na
razvoj širenje sustava
čime ZIS postaje jedini
cjeloviti alat koji integrira
digitalizirane podatke iz
zemljišnih knjiga
katastra za područje
cijele Hrvatske.
Projekt

i

i

i

You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.
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RSS
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U TISKANOM

IZDANJU

MA KOJA KALIFORNIJA AMERIKANKA TRACEY
ALLISON DOSELILA SE U KLIS GUŠTA U NOVOM
ŽIVOTU
I

Imam pogled za milijun dolara
BABY BOOM

Novosti

Dalmacija

Sport

Scena

U

DALMATINSKOJ ZAGORI

U Rakićima od 22 stanovnika
djece

Osmrtnice DUBOKO
Profil
Misija
GRLO U MUP-U

Prilozi

jedanaestoro

Maslina

U Zagrebu odlučuju i o tome hoće li

HRVATSKA

doušnik u Splitu dobiti nagradu od
Najnovije
Najkomentiranije
2000
kuna Najčitanije

Objavljeno 23.03.2015. u

16 46

SMRTONOSNA BOLEST
Nedostaje nam čak četiri tisuće
Tuberkuloza
hara Hrvatskom 500 je
liječnika
oboljelih svake godine
16 49

Grabar-Kitarović Suradnja s premijerom trebala bi biti
puno bolja

ZORAN POPOVIĆ16 U46MORU
PRONALAZI
NAKIT s
Grabar-Kitarović
Suradnja
bi biti bolja
Makaranin premijerom
izronio trebala
kilogram
zlata

Sviđa mi se Tweet

Hajdaš Dončić Ministrica kulture
trebala bi dati ostavku
16 18

15 08

Glogoški Za ovu državu se ne vrijedi

boriti

Tuberkuloza kosi Hrvate više od ijedne
druge zarazne bolesti
13 40

17.03.2015. Obitelji Cvjetković darujem kuću
na trajno korištenje
05.03.2015. Ovo su junaci dana po
orkanskoj buri spasili život
07.03.2015. Kad je čuo moju odluku biskup
je rekao Sotono nigdje nećeš naći posao
05.03.2015.

Orkanska bura paralizirala

Dalmaciju

03.03.2015. Gola istina misice Rajke Cure
za lentu i novac rade svašta

20.03.2015. Savez antifašista zbog Titove
biste odbio pokroviteljstvo

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u ponedjeljak kako bi njezina suradnja s Vladom
trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na
kojoj očekuje polaganje računa o stanju u državi te da Vlada kaže koje se mjere poduzimaju kako bi se
riješilo teško gospodarsko socijalno stanje.

16.03.2015. Karamarko Razmišljam hoću
imati vremena za Milanovića

U emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola Grabar-Kitarović izrazila je nezadovoljstvo

17.03.2015. Kolinda Grabar-Kitarović
Berlinu Tito je bio diktator

19.03.2015. Banac Bilo
se bista makne

i

gospodarskim stanjem u zemlji siromaštvom građana te rekla da još nije dobila odgovor na zahtjev za
sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.

je

krajnje vrijeme da

21.02.2015. Mesić Micanje Tita
profašističkim krugovima

Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće

s

li

je

u

ustupak

premijerom ali da bi ta suradnja mogla biti puno bolja.

Svi moramo nadići svoje stranačke okvire
moramo sjesti razgovarati jer suradnjom možemo više
napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana s premijerom otvoreno razgovarati rekla je.
i

i

i

Anketa

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na kojoj kako je
Hoće li Vesna Pusić smijeniti ministricu kulture
Andreu Zlatar Violić

rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune kakvo je točno stanje u Hrvatskoj
Da to ne moramo slušati samo od Europske komisije stranaca da kažu koje se mjere poduzimaju kako bi
se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje koje se mjere namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska
izvukla iz krize smanjila nezaposlenost naglasila je.
i

i

da

i

i

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na nekretnine te do
monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer nepredvidljivosti funkcioniranja

ne

ne

znam

Pošalji

države na koju mnogi upozoravaju.

Rezultati

Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost države
nestabilnost nepredvidljivost to je zamjerka koju najčešće slušam istaknula je Grabar-Kitarović.
i

i

i

i

Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo mijenja svoje
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mišljenje poreznu politiku zakone stječe se dojam da mi ne znamo kuda idemo
ići ustvrdila je.
i

i

kuda bismo uopće željeli

DANAS JOJ JE ZADNJI DAN ZA
PRETRAGU Imam leukemiju
moram na PET CT a čekat ću
do lipnja jer se privatnik i
država ne mogu dogovoriti

Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj ali opovrgnula da
je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom Angelom Merkel odnosno da je
prekršila državničku abecedu za što ju je prozvao Milanović.
i

DRUGO LICE JOSIPA KLEMMA

Od prosvjeda u Savskoj
opuštam se gradeći malu
vikendicu za suprugu naše tri
kćeri

to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju izaslanstva
objasnila je GrabarKitarović.

U javnosti sam iznijela

i

i

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je Hrvatska na žalost u krizi da je
sustav nepredvidljiv nestabilan. Moramo pogledat istini u oči nastavit raditi da bismo otklonili devijacije
naglasila je.
i

i

Ulični marš američke vojske na istoku Europe
Uspjeh ali ne

Poručila je da će dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti u kampanju koja
će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo tako možemo privući nove investicije jedino na taj način
možemo izvući Hrvatsku iz krize

i

trijumf Marine Le Pen

i

i

Što će Merkel reći Tsiprasu

Pivo vrhunske kvalitete Made in Croatia

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s međunarodnom sadržajnicom da razgovaramo o
zapošljavanju poduzetništvu kako promijeniti klimu s vrlo konkretnim zaključcima istaknula je.
i

Iranske ambicije u regiji

i

Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju zbog izoliranosti
lokacije.
Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim ta odluka ne ovisi o meni kao
pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija države odražavaju se na image
zemlje. Njima gradimo identitet naglasila je.
i

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je lokacija najbolja za Ured

predsjednice a onda neka politika političko vodstvo cijele države odluči o sjedištu
rekla strateška odluka dodala je.

Jer to je kao što sam

Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja GrabarKitarović je
ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.

Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja je nastala osamostaljenjem
nakon raspada te bivše državne strukture raspada jednog definitivno totalitarističkog režima kazala je.
i

Ponovila je kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se njegovo ime
izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog rata.
i

Istaknula je da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana a za vraćanje Rijeke
Istre matici Hrvatskoj.
i

i

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što su radili pa
rekla je te

čak to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi s onim što se događalo nakon 1945. godine
poručila kako je potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti povjesničarima.
i

H

NOVOSTI

Komentari

Pišite uredniku

Pošalji prijatelju

Ispiši

MORATE SE PRIJAVITI DA BISTE KOMENTIRALI ČLANAK.

Trenutno nema komentara

PRIKAŽI JOŠ

EPH digital Jutarnji list Slobodna Dalmacija Gloria Globus Sportske Novosti Autoklub Dobra hrana

LikeCroatia Gameland

Bestseller Dodo Dosi Gorila

Dubrovacki Vjesnik Šibenski list KlikniMO.hr WAZ Der Westen

Sva prava na tekstove i slike pridržava Slobodna Dalmacija

Uvjeti korištenja Zaštita privatnosti Dizajn implementacija Sistemi.hr
i
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Ako je sve točno

U šest gradova

biti

ministrica kulture

će investirano 120

mora dati ostavku

milijuna eura

OGLASIO SE HDZ

REAGIRANJE

SUKOB OKO

Mesić nije primio
mito ni obećanje
mita od Patrije

Otkrivamo pozadinu
ubojstva osječkog
odvjetnika

VOKIĆ

Milanović će biti
zadovoljan i nakon
poraza na

I

JOKIĆ

SDP-ov reformator
ostvario snove
čuvene HDZ-ove

HRVATSKA

Najčitanije

Novo
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Grabar Kitarović NATO mi mora isplatiti
800.000 kuna

SPORT

Novi veliki udarac za Real
Ronaldu prijeti suspenzija
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Ako je sve točno ministrica
kulture mora dati ostavku
VIJESTI

U šest gradova biti će
120 milijuna eura

investirano

VIJESTI

Mesić nije primio mito ni
obećanje mita od Patrije
VIJESTI

Otkrivamo pozadinu ubojstva
osječkog odvjetnika
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Zašto se kreditori i dalje boje
hrvatskog bankrota
VIJESTI

Milanović će biti zadovoljan i
nakon poraza na parlamentarnim
izborima
Izvor Pixsell

Autor Davor Javorovic

www.vecernji.hr

Autor tportal.hr Hina

Share

23.3.2015 18 44
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Like

16 38 00

Sign Up to see what your friends like.

Tweet

Napasnik napao
studenticu nitko joj
nije htio pomoći pa je
učinila ovo
S ljubavnikom izbola
supruga dok su im
djeca spavala u sobi

0

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u ponedjeljak kako bi

njezina suradnja

s

Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv

premijera Zorana Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje
polaganje računa o stanju u državi te da Vlada kaže koje se mjere poduzimaju
kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje
U

emisiji Hrvatskoga radija

S

predsjednicom izvan protokola

izrazila je nezadovoljstvo gospodarskim stanjem

u

GrabarKitarović

zemlji

siromaštvom građana te rekla da još nije dobila odgovor na zahtjev za
sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.

Alexis Tsipras Draga
Angela gotovi smo

Ivan Rakitić nije
proglašen samo za
najgoreg u Barceloni
nego i u cijelom kolu

VEZANE TEME

kolinda grabar kitarović
Pantovčak

IZJAVA DANA

Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće s premijerom ali da bi
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Like

ta suradnja mogla biti puno bolja.
Svi moramo nadići svoje stranačke okvire

i

6.3k

moramo sjesti razgovarati jer suradnjom možemo više
i

napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana i s premijerom otvoreno razgovarati
rekla je.

Komunisti su bili prave
naivčine u odnosu na
HDZ a partizani su
prema ovome danas bili
amateri

Pa-pa prejedanju

Đuro Glogoški 1995.

Čudna metoda pomaže smanjenju apetita za 4-5 puta. Evo kako.
VIŠE

BROJKA DANA

3698
zahtjeva za otpisom duga prihvaćeno je prema
podacima iz Registra otpisa Financijske
agencije
VIŠE
IMOVINSKA KARTICA

OBEĆANJE NA ČEKANJU

SLUČAJ TOPLAK

POSJET NJEMAČKOJ

Grabar Kitarović
prijavila više od
milijun kuna

Grabar Kitarović do
daljnjeg ostaje na

Predsjednica se
riješila sigurnjaka
koji je plagirao

Grabar Kitarović S
Merkel sam
razgovarala o

Pantovčaku

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na kojoj kako je
rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune kakvo je točno stanje u Hrvatskoj

FORUM

Grabar Kitarović NATO mi mora isplatiti 800.000
kuna
Kako ta lupa praznu slamu. Ako je na području
Balkana postojao antifašizam a tko je bio njegov
pokretač osnivač vođa. Čiji je to general bio
i

i

jebivetar
Da

to ne moramo slušati samo od Europske komisije stranaca da kažu koje se mjere poduzimaju

0

0

0

0

i

kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje koje se mjere namjeravaju poduzeti kako bi se
i

Hrvatska izvukla iz krize smanjila nezaposlenost naglasila je.

radimir čačić je najveći krivac poraza

odlazi........................................

i

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na nekretnine te do

cenzurirani

Milanović će biti zadovoljan

monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je monetizacija primjer nepredvidljivosti
funkcioniranja države na koju mnogi upozoravaju.

i

nakon poraza na

parlamentarnim
izborima&
3
neka
pogleda stanje
u vinkovcima
za vladavine
otvorili bazen gdje se gradonačelnik kupa u odijelu
a od pogona otvorili pučku kuhinju u poglavarstvu

Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju i naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost države i

nestabilnost nepredvidljivost to je zamjerka koju najčešće slušam istaknula je Grabar-Kitarović.
i

Kako je HDZ uspio osvojiti Novi Marof

i

i

Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako brzo mijenja

zaboravni

2

0

SDP-ov reformator ostvario snove čuvene HDZove
ministrice
Gospođa
Ljilja Vokić je bila najjjbolja ministrica
prosvjete u Hrvatskoj. Poštena sposobna sa
znanjem kičmom ali nije odgovarala pohlepnim
i

i

svoje mišljenje poreznu politiku zakone stječe se dojam da mi ne znamo kuda idemo kuda bismo
i

i

Roy Bean

0

0

uopće željeli ići ustvrdila je.
HRT

Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj ali

opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora

u

i

službeno dao otkaze Gojan

i

Novak Srzić

I drug radman će dobiti Otkaz prije Nove godine...
i

četiri oka s kancelarkom Angelom Merkel
ivek

odnosno da je prekršila državničku abecedu za što ju je prozvao Milanović.

0

0

IDI NA FORUM

U javnosti

sam iznijela

i

to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na sastanku dvaju izaslanstva
LIJEPA NAŠA VAŠA

objasnila je Grabar-Kitarović.

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je Hrvatska na žalost

u krizi

da je sustav nepredvidljiv nestabilan. Moramo pogledat istini u oči nastavit raditi da bismo otklonili
i

i

devijacije naglasila je.

22.03.2015
Zagreb To je

Disneyland

15.03.2015

Poručila je da će dalje govoriti
i

a ne

šutjeti

o

problemima te izrazila nadu da će se krenuti

u

kampanju

koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo tako možemo privući nove investicije

i

jedino

na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize

Cro-asia zemlja medicinskog
turizma i tvrdih bradavica
08.03.2015

Hrvatska
Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali s međunarodnom sadržajnicom da
i

razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu i kako promijeniti klimu

s vrlo konkretnim zaključcima

istaknula je.

zemlja idealna za

komplikacije teoretiziranja i
razmišljanje
01.03.2015

Hrvatski geni protiv čeških 1
Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju zbog

0

VIŠE

izoliranosti lokacije.
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Htjela bih više biti među građanima da sjedište bude njima bliže. Međutim ta odluka ne ovisi o meni
i

kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija države odražavaju se na

image zemlje. Njima gradimo identitet naglasila je.

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je lokacija najbolja za Ured
predsjednice a onda neka politika političko vodstvo cijele države odluči o sjedištu

TELEFONSKI IMENIK

Jer to je kao što

sam rekla strateška odluka dodala je.
Predsjednica je komentirala svoju imovinsku karticu. Naglasila je kako ima potraživanja od NATO-a u

iznosu nešto većem od 800.000 kuna. Radi se

o

Pozivni broj

01

Upiši telefonski broj...

sredstvima koje sam na ime mirovine uplaćivala taj
i

iznos mi mora biti jednokratno isplaćen dodala je.
Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja Grabar-Kitarović je

TRAŽI

ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.
Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja je nastala

osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture i raspada jednog definitivno

totalitarističkog režima kazala je.

Pomoćni kuhar m

ž

Hvar Restoran DiVino T Konto obrt za usluge

Ponovila je kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se njegovo ime
i

izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog rata.

Pribavitelj osiguranja m ž
Osijek Slavonski Brod Agram Life osiguranje d.d.
Zaštitar m

Istaknula je da su članovi njene obitelji bili antifašisti koji su se borili protiv Talijana a za vraćanje

Rijeke Istre matici Hrvatskoj.

POGLEDAJTE PONUDU POSLOVA

i

Bili su antifašisti

u

ž

Rijeka i okolica Sokol Marić d.o.o.

i

Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali to što su

HOROSKOP

radili pa čak to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi s onim što se događalo nakon 1945.
i

godine rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti povjesničarima.

Tweet

0

Sviđa vam se članak
Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa

0

LAV

ŠKORPION

JARAC

VAGA

OVAN

RIBE

DJEVICA

BLIZANCI

STRIJELAC

RAK

BIK

VODENJAK

Like

Ukupan broj komentara 1

VIŠE

Izdvojeni komentari

jebivetar

23.03.2015

18 57

Kako ta lupa praznu slamu. Ako je na području Balkana postojao antifašizam a tko je bio njegov

pokretač osnivač
i

i

vođa. Čiji je to general bio Franju Tuđman

ako ne antifašističkom. Daj se mani

i

i

kojem je on to pokretu pripadao
i

ti pisanja neke svoje povijesti. Ako si predsjednica nisi sveta

krava da je jedino tvoja istina istina. Slažem se da je bio diktator u određanim granicama.
0

KOMENTIRAJ

0

SVI KOMENTARI

Čitajte još
VIJESTI

Ako je sve točno

ministrica kulture mora
dati ostavku

SPORT

Novi veliki udarac za Real
Ronaldu prijeti suspenzija

LIFESTYLE

Zašto sterilizirani psi i
dalje skaču na stvari
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Grabar Kitarović NATO mi mora isplatiti
800.000 kuna
AutorTportal
izvor fotografije
Arhiva ilustracija
Objavljenoožu. 24 2015
24.03.2015.
06 46

NAJAVE

GALERIJE

33 554

PRVI PORTAL

ljubitelja

116

pretplatnika

574

pratitelja

SVIĐA TI

SE

+1

PRATI

Autor

1 180

Uređivano

5

pratitelja

pretplatnika

PRATI

PRETPLATI

SE

NAJČITANIJE VIJESTI

Građanin na pet metara
dubine kod Rive u Zadru
uočio ljudski...
ožu. 22 2015
Plaće načelnika u Zadarskoj
županiji Mjesečno 16 tisuća

Baričeviću 15 tisuća...
ožu. 23 2015
Evo što si točno radite

kostima kada pucketate
zglobovima
ožu. 22 2015
Jadran će do kraja stoljeća

Predsjednica Republike Kolinda GrabarKitarović izjavila je u ponedjeljak kako bi njezina

suradnja

s

Vladom trebala biti puno bolja te da još uvijek čeka poziv premijera Zorana

Milanovića za tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje polaganje računa o stanju u državi

te da Vlada kaže koje se mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko
socijalno stanje.

i

poplaviti dijelove obale
Hrvatskoj...

a

u

ožu. 22 2015

Ubojstvo u Osijeku
Poznatog odvjetnika
izrešetali u uredu
ožu. 23 2015

U emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola GrabarKitarović izrazila je

nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji siromaštvom građana te rekla da još nije
dobila odgovor na zahtjev za sazivanjem sjednice Vlade na tu temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće

s

premijerom ali da bi ta suradnja

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Vojska traži 20 doktora
Plaća oko 10 tisuća kuna

mogla biti puno bolja.

ožu. 24 2015

Svi moramo nadići svoje stranačke okvire

i

moramo sjesti

i

razgovarati jer suradnjom

možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas građana

i

s

premijerom

rekla je.

otvoreno razgovarati

Kreću predbilježbe

za

Samsung S6 i S6 Edge

pretprodaja od 27....
ožu. 24 2015

Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku sjednicu na

kojoj kako je rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi račune kakvo je točno
stanje u Hrvatskoj
Da

Vatrena boja kose za novi
imidž Nine Badrić
ožu. 24 2015

to ne moramo slušati samo od Europske komisije stranaca da kažu koje se mjere
i

poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko socijalno stanje koje se mjere
namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize smanjila nezaposlenost
naglasila je.

Grabar Kitarović NATO mi
mora isplatiti 800.000 kuna

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na

Hrvatski dokumentarac

i

i

i

nekretnine te do monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je monetizacija

primjer nepredvidljivosti funkcioniranja države

na

koju mnogi upozoravaju.

ožu. 24 2015

Goli otvorio 62. BFDKF

ožu. 24 2015

naglo odustajanje pokazuje neozbiljnost
države nestabilnost nepredvidljivost to je zamjerka koju najčešće slušam istaknula je
Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju
i

i

i

i

GrabarKitarović.
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‘Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada tako

brzo mijenja svoje mišljenje poreznu politiku zakone

kuda idemo

i

i

stječe se dojam da mi ne znamo

kuda bismo uopće željeli ići ustvrdila je.

Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta Njemačkoj
ali opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri oka s kancelarkom
i

Angelom Merkel odnosno da je prekršila državničku abecedu za što ju je prozvao
Milanović.
U javnosti sam iznijela

to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na sastanku

i

dvaju izaslanstva objasnila je GrabarKitarović.
Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je Hrvatska na
žalost u krizi da je sustav nepredvidljiv nestabilan. Moramo pogledat istini u oči
i

i

nastavit

raditi da bismo otklonili devijacije naglasila je.
Poručila je da će

i

dalje govoriti a ne šutjeti o problemima te izrazila nadu da će se krenuti

kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj jer samo tako možemo privući
nove investicije jedino na taj način možemo izvući Hrvatsku iz krize
u

i

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali

i

s

međunarodnom

sadržajnicom da razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu kako promijeniti klimu
i

s

vrlo konkretnim zaključcima istaknula je.
Govoreći o preseljenju Ureda kazala je kako se na Pantovčaku osjeća kao riba u akvariju
zbog izoliranosti lokacije.

Htjela bih više biti među građanima

ovisi o meni kao pojedincu.

To je

i

da

sjedište bude njima bliže. Međutim ta odluka ne

odluka koju mora donijeti država jer sjedišta institucija

države odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo identitet

naglasila je.

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je lokacija

najbolja za Ured predsjednice a onda neka politika političko vodstvo cijele države odluči
o sjedištu Jer to je kao što sam rekla strateška odluka dodala je.
Predsjednica je komentirala svoju imovinsku karticu. Naglasila je kako ima potraživanja od
NATOa u iznosu nešto većem od 800.000 kuna. Radi se o sredstvima koje sam na ime

mirovine uplaćivala taj iznos mi mora biti jednokratno isplaćen dodala je.
i

Govoreći o bisti Josipa Broza koja je dana na korištenje Muzeju hrvatskog Zagorja

GrabarKitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto u Uredu predsjednice.
Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja je
nastala osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture raspada jednog
i

definitivno totalitarističkog režima kazala je.
Ponovila je

kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek odbijati da se

i

njegovo ime izjednačava
Drugog svjetskog rata.

Istaknula je

i

s

antifašizmom ili antihitlerovskom pobjedničkom koalicijom iz

da su članovi njene

obitelji bili antifašisti koji su

se

borili protiv Talijana a za

vraćanje Rijeke Istre matici Hrvatskoj.
i

Bili su antifašisti u Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti niti su ikad izjednačavali

to što su radili pa čak

i

to što su tada nosili crvenu zvijezdu na kapi

događalo nakon 1945. godine

s

onim što se

rekla je te poručila kako je potrebno učiti iz povijesti ali

povijest ostaviti povjesničarima.

Podjeli ovo
Facebook

KLJUČNE RIJEČI

Twitter

Google

Pinterest

Tumblr

KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ

Prijašnji članak

Hrvatski dokumentarac Goli otvorio
62. BFDKF

LinkedIn

Sljedeći članak

Vatrena boja kose za novi imidž Nine
Badrić
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Grbar Kitarović Suradnja s
Milanovićem trebala bi biti

TAGOVI

vijesti

Hrvatska

Kolinda Grabar Kitarović

SVE OVISI O MIRENJU

bolja
M.Š.

Soundset

PODIJELI

Utorak 24. ožujka 2015.

Zasad ništa od štrajka

ali...
VIJESTI HRVATSKA

Ponedjeljak 23. ožujka 2015.

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović izjavila je u
ponedjeljak kako bi njezina suradnja s Vladom trebala biti puno
bolja te da još uvijek čeka poziv premijera Zorana Milanovića za
tematsku sjednicu Vlade na kojoj očekuje polaganje računa o
stanju u državi te da Vlada kaže koje se mjere poduzimaju kako
bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje.
emisiji Hrvatskoga radija S predsjednicom izvan protokola Grabar Kitarović
izrazila je nezadovoljstvo gospodarskim stanjem u zemlji siromaštvom građana te
U

rekla da još nije dobila odgovor na zahtjev

za

sazivanjem sjednice Vlade na tu

temu.
Kazala je kako ne može reći da ne surađuje uopće
suradnja mogla biti puno bolja.
Svi moramo nadići svoje stranačke

okvire

i

premijerom ali da

s

moramo sjesti

i

bi

ta

razgovarati jer

suradnjom možemo više napraviti nego pojedinačno. Moja je dužnost biti glas
građana i s premijerom otvoreno razgovarati rekla je.
Objasnila je kako ne želi doći na bilo koju od sjednica Vlade već na tematsku
sjednicu na kojoj kako je rekla u ime hrvatskih građana želi da Vlada položi

račune kakvo je točno stanje

u

Hrvatskoj

to ne moramo slušati samo od Europske komisije i stranaca da kažu koje se
mjere poduzimaju kako bi se riješilo teško gospodarsko i socijalno stanje i koje
mjere namjeravaju poduzeti kako bi se Hrvatska izvukla iz krize i smanjila
Da

nezaposlenost

se

naglasila je.

Vezano uz rad Vlade izrazila je zadovoljstvo što neće doći do uvođenja poreza na
nekretnine te do monetizacije autocesta ali je pritom naglasila kako je

monetizacija primjer nepredvidljivosti funkcioniranja države na koju mnogi
upozoravaju.
Vlada je vrlo snažno zagovarala tu monetizaciju

i

naglo odustajanje pokazuje

neozbiljnost države i nestabilnost i nepredvidljivost
najčešće slušam istaknula je Grabar Kitarović.

i

to je zamjerka koju

Ne možemo u Hrvatskoj znati što možemo očekivati od danas do sutra kad Vlada
tako brzo mijenja svoje mišljenje poreznu politiku zakone i stječe se dojam da
mi ne znamo kuda idemo i kuda bismo uopće željeli ići ustvrdila je.

Potvrdila je da je to bila jedna od ključnih zamjerki koje je čula prilikom posjeta

Njemačkoj ali i opovrgnula da je u javnosti iznijela pojedinosti razgovora u četiri
oka s kancelarkom Angelom Merkel odnosno da je prekršila državničku abecedu
za što
U

ju je prozvao Milanović.

javnosti sam iznijela

i

to samo manji dio onoga što je Merkel govorila na

sastanku dvaju izaslanstva objasnila je Grabar Kitarović.

Mislim da jednostavno moramo prihvatiti činjenicu ono što sam rekla da je
Hrvatska na žalost u krizi da je sustav nepredvidljiv i nestabilan. Moramo

pogledat istini u oči

i

nastavit raditi da bismo otklonili devijacije

naglasila je.

šutjeti o problemima te izrazila nadu da će
se krenuti u kampanju koja će poticati poduzetnički duh u Hrvatskoj
jer samo
tako možemo privući nove investicije i jedino na taj način možemo izvući
Hrvatsku iz krize
Poručila je da će i dalje govoriti

a ne

Htjela bih organizirati jedan skup domaći prije svega ali

i

s

međunarodnom

sadržajnicom da razgovaramo o zapošljavanju poduzetništvu i kako promijeniti
klimu s vrlo konkretnim zaključcima istaknula je.
Govoreći

o

preseljenju Ureda kazala je kako

se na

Pantovčaku osjeća kao riba

u
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akvariju zbog izoliranosti lokacije.

Htjela bih više biti među građanima i da sjedište bude njima bliže. Međutim ta
odluka ne ovisi o meni kao pojedincu. To je odluka koju mora donijeti država jer
sjedišta institucija države odražavaju se na image zemlje. Njima gradimo
identitet naglasila je.

Povjerenstvo koje je osnovala kazala je treba dati prijedlog o tome koja je
lokacija najbolja za Ured predsjednice a onda neka politika političko vodstvo
cijele države odluči o sjedištu
Jer to je kao što sam rekla strateška odluka
dodala je.

Govoreći

o

bisti Josipa Broza koja je dana

na

korištenje Muzeju hrvatskog

Zagorja Grabar Kitarović je ponovila kako smatra da joj nije mjesto

u

Uredu

predsjednice.
Držim da je to puno bolje nego da je bista tu u uredu predsjednice države koja
je nastala osamostaljenjem nakon raspada te bivše državne strukture i raspada
jednog definitivno totalitarističkog režima kazala je.

Ponovila je i kako smatra da je Josip Broz diktator te naglasila da će uvijek
odbijati da se njegovo ime izjednačava s antifašizmom ili antihitlerovskom

pobjedničkom koalicijom iz Drugog svjetskog rata.
Istaknula je

Talijana

njene obitelji bili antifašisti koji su

se

borili protiv

Drugom svjetskom ratu ali nisu bili komunisti

niti su ikad

da su članovi

i

a za

vraćanje Rijeke

Bili su antifašisti

u

i

Istre matici Hrvatskoj.

izjednačavali to što su radili pa čak i to što su tada nosili crvenu zvijezdu na
kapi s onim što se događalo nakon 1945. godine rekla je te poručila kako je
potrebno učiti iz povijesti ali povijest ostaviti povjesničarima.
PODIJELI

Svaki lonac treba poklopac.
Uključi se u raspravu komentiraj
komentiranja brzo

Bez reganja nema

Register

Log in

i

bezbolno...

CONNECT

Komentari
Prikaži jos

Prati nas na

Uvjeti korištenja

Twitter

Facebook
Soundset radijska grupa
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