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Na temelju članka 115. Ustava Republike Hrvatske i članka 113. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora, Klub zastupnika SDP-a podnosi Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja 
predsjedniku Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivi Sanaderu. 

 
Za predstavnike Kluba zastupnika SDP-a koji će u njegovo ima sudjelovati u radu 

Hrvatskoga sabora određeni su: Zoran Milanović, Milanka Opačić, Slavko Linić i Igor 
Dragovan. 
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Sukladno članku 115. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske i članku 113. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora, zastupnici Hrvatskoga sabora  p o d n o s e 
 
 

    P R I J E D L O G 
ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA  

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE  
DR.SC. IVI SANADERU 

 
 

Zastupnici – podnositelji Prijedloga smatraju da je u Hrvatskom saboru potrebno 
otvoriti raspravu o povjerenju i odgovornosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ive 
Sanadera te mu iskazati nepovjerenje iz sljedećih razloga: 
  
 

1. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader odgovoran je za izuzetno loše 
sigurnosno stanje u Republici Hrvatskoj, narušeno opće stanje sigurnosti, 
neučinkovitost državnih institucija u borbi protiv svih oblika kriminaliteta, a naročito u 
borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala što je rezultiralo najtežim zločinima 
poput naručenih ubojstava i premlaćivanja, oružanih napada, pljački, uličnog nasilja i 
huliganizma, a zbog čega je ozbiljno poljuljana vjera građana u to da im institucije 
države mogu pružiti sigurnost, javni red i mir. 

 
2. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader odgovoran je za sve lošiju 

gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj, pad standarda hrvatskih građana koji se 
očituje u povećanju cijena osnovnih prehrambenih proizvoda i energenata, visokoj stopi 
inflacije i sve većoj zaduženosti. Nedostatak sustavne gospodarske i socijalne politike te 
pomanjkanje aktivnih mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih prema 
gospodarskom razvoju i ublažavanju nepovoljnih gospodarskih prilika uzrokovalo je 
osiromašenje velikog broja hrvatskih građana, sve veće socijalno i ekonomsko 
raslojavanje u hrvatskom društvu što je posljedično rezultiralo gubitkom povjerenja 
građana u institucije države, u smislu osiguravanja gospodarskog napretka Hrvatske i 
socijalnog blagostanja njenih građana. 

 
3. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader odgovoran je za 

nedjelotvornost institucija Republike Hrvatske koje su morale izvršiti sve pripreme i 
provedbu procesa ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.  



 
Zbog navedenog, zastupnici - podnositelji Prijedloga smatraju da predsjednik Vlade Republike 
Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader ne uživa povjerenje građana i predlažu Hrvatskom saboru da mu ne 
izglasa povjerenje. 
 
 
O b r a z l o ž e nj e: 
 
 

Sukladno Ustavu Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske zadužena je za 
izvršnu vlast, vođenje vanjske i unutarnje politike, usmjeravanje djelovanja i razvitka javnih 
službi, provođenje zakona i brigu o gospodarskom razvitku zemlje, a sukladno Zakonu o Vladi 
predsjednik Vlade predstavlja Vladu i upravlja radom Vlade. 
 
Tijekom mandata Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Vlade dr.sc. Ive Sanadera, koji je 
započeo u siječnju 2008. godine, Republika Hrvatska i njeni građani našli su se suočeni s 
eskalacijom nasilja i zločina najtežeg karaktera poput naručenih ubojstava i premlaćivanja, 
oružanih napada, pljački, uličnog nasilja i huliganizma.  
Novinar Dušan Miljuš pretučen je u svibnju ove godine, zbog toga što su u njegovim člancima 
spominjani akteri organiziranog kriminaliteta, a napad na njega ocijenjen je pokušajem 
ubojstva. No napadači na njega, kao ni naručitelji napada nisu otkriveni niti privedeni pravdi. 
Direktor podružnice Zagrebačke ceste iz sastava Zagrebačkog holdinga, Igor Rađenović, 
pretučen je ispred svog stana, također u svibnju, nakon što je poduzeo mjere kojima je nastojao 
suzbiti koruptivne radnje u tom poduzeću. Naručitelji napada do danas nisu otkriveni niti 
privedeni pravdi.  
Josip Galinec, direktor zagrebačke tvrtke Industrogradnja napadnut je i pretučen pred samom 
zgradom Ministarstva gospodarstva, iako je prijetnje koje je prethodno dobivao, redovito 
prosljeđivao policiji. Napadači, kao ni naručitelji ovog napada, također nisu otkriveni. 
Na stanici, kod mosta preko rijeke Save, do smrti je pretučen maturant Luka Ritz, a počinitelji 
ovog zločina također nisu uhvaćeni. 
U istom vremenu, u mandatu predsjednika Vlade Ive Sanadera, gotovo svakodnevno događale 
su se u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, ali i brojnim drugim gradovima u Hrvatskoj pljačke 
pošti, banaka, mjenjačnica i kladionica. Pljačkaši su redovito bili naoružani vatrenim oružjem i 
gotovo nikad, osim u sporadičnim slučajevima, nije došlo do njihovog uhićenja čak niti onda 
kad su snimljeni sigurnosnim kamerama. 
Skupine huligana, nesmetano su i bez adekvatnog policijskog odgovora, na sportskim 
događajima i po gradskim ulicama izazivali nerede, nasilnički se ponašali, kamenovali 
autobuse i uništavali imovinu. Iako su te pojave bile predviđane, nasilje je poprimilo masovne 
razmjere, a policija nije bila u stanju osigurati javni red i mir. 
U zagrebačkom parku Ribnjak osamnaestogodišnjak Frane Despić, također pripadnik jedne 
navijačke skupine, izboden je nožem u masovnoj tučnjavi, nakon čega je preminuo. 
U pothodnicima u zagrebačkom naselju Vrapče tjednima su, unatoč mnogobrojnim prijavama 
policiji, bande maloljetnih huligana premlaćivale prolaznike, a policija je reagirala tek nakon 
što su mediji objavili članke o djeci koja su nakon napada huligana završili u bolnicama.   
U samom centru Zagreba, usred dana, ispred svojeg ureda, pretučena je od strane dvojice 
alkoholiziranih muškaraca pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač 
Koritnik, kada ih je nastojala upozoriti da prestanu na vjerskoj i nacionalnoj osnovi vrijeđati 
vjernike koji su ulazili u pravoslavnu crkvu.  
Na svim navedenim područjima Vlada Republike Hrvatske nije učinila dovoljno kako bi se 
kriminal suzbio, kako bi se spriječila ubojstva i kako bi se nasilje i huliganizam sveli na 
najmanju moguću mjeru, a korupcija iskorijenila. Tak povremeno, za potrebe medijskih 



predstava kojima su se javnost ili Europska komisija trebali uvjeriti da Vlada nešto radi, 
pokretane su akcije nazivane zvučnim imenima poput „INDEX“-a ili „GRUNTOVCA“ u 
kojima se uhićivalo sveučilišne profesore ili službenice na šalterima, dok su pravi kriminalci, 
ubojice i nasilnici i dalje na slobodi. No, i ovi uhićenici iz tih spektakularnih akcija, izvedenih 
pred fotoobjektivima i TV kamerama uglavnom nisu osuđeni, a ako i jesu, poput dr. Ognjena 
Šimića, korumpiranog kirurga iz Rijeke, mogli su kraj hrvatske policije mirno odšetati u 
susjednu BIH, odakle se izruguju hrvatskom pravosuđu. 
Klub SDP-a u Hrvatskom saboru još je u svibnju ove godine nastojao upozoriti na stanje 
sigurnosti u Republici Hrvatskoj te je predložio nadopunu dnevnog reda točkom Izvještaj 
ministra unutarnjih poslova o policijskim poslovima. Premda je podnošenje navedenog izvješća 
zakonska obveza po Zakonu o policiji, točka je na dnevni red saborske sjednice došla tek 2. 
listopada, tj. nakon 5 mjeseci čekanja. SDP je prilikom rasprave o Izvješću ponovio svoj 
zahtjev za smjenom ministra unutarnjih poslova Berislava Rončevića zbog teških propusta i 
neučinkovitosti, promašenom kadrovskom politikom u policiji te sve lošijeg sigurnosnog stanja 
u zemlji, ali je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader i tada stao u njegovu 
obranu, argumentiranu kritiku SDP-a i zabrinutost za sigurnost građana nazvao je 
politiziranjem, a stanje sigurnosti ocijenio je zadovoljavajućim. Po njegovoj želji i nalogu, 
Izvješće o policijskim poslovima je prihvaćeno 3. listopada 2008. godine i tim je činom od 
vladajuće većine u Hrvatskom saboru ministru unutarnjih poslova dana je potpora. 
Međutim, samo 4 dana nakon prihvaćenog Izvješća sedamnaestogodišnja Nika Deković 
ubijena je na zagrebačkom Srebrnjaku kad je u sedam sati ujutro krenula u školu. Njen ubojica, 
kao licencirani zaštitar s ovlaštenjima MUP-a, izvršio je samoubojstvo. No pravi šok u javnosti 
izazvalo je brutalno ubojstvo mlade odvjetnice Ivane Hodak, kćeri odvjetnika Zvonimira 
Hodaka, koja je tog istog dana, 7. listopada 2008. godine ubijena hicima iz pištolja u ulazu 
vlastite zgrade.  
Tek u tom trenutku predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader najavljuje smjenu 
ministra unutarnjih poslova Berislava Rončevića, ministrice pravosuđa Ane Lovrin i glavnog 
ravnatelja policije Marijana Benka te u medijima najavio da je spreman na konačni obračun s 
podzemljem i da nasilje više neće tolerirati. 
Treba podsjetiti kako je sličnu izjavu predsjednik Vlade Sanader dao i u svojem prethodnom 
mandatu, 2. rujna 2005. godine, kada je prigodom posjeta Pakracu, dan nakon grčkog uhićenja 
Hrvoja Petrača rekao:"U Hrvatskoj više nitko nikome neće prijetiti. Ni običnom građaninu, ni 
javnim radnicima, ni novinarima, pa ni državnim dužnosnicima. Sve državne službe dobile su 
nalog i s organiziranim kriminalom obračunat ćemo se do kraja. U Hrvatskoj više nitko nikome 
neće prijetiti". 
Budući da je od te izjave prošlo više od 3 godine, a Vlada Republike Hrvatske i njen 
predsjednik dr.sc. Ivo Sanader nisu se obračunali s organiziranim kriminalom, nego baš 
suprotno, nemamo razloga vjerovati da će ovoga puta najave biti ispunjene te smatramo kako 
se radi o samo još jednom pokušaju obmanjivanja javnosti i pokušaju izbjegavanja njegove 
osobne odgovornosti. 
Posebno je zabrinjavajuće to što predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivo Sanader u 
trenutku nakon što je najavio smjene ministrice pravosuđa Ane Lovrin, ministra unutarnjih 
poslova Berislava Rončevića i glavnog ravnatelja policije Marijana Benka i dalje tvrdi da su 
imenovani «radili dobro» što implicira da je on njihovim radom i učincima zadovoljan. 
Međutim, da je stanje u sustavu daleko od zadovoljavajućeg i da nije dobro potvrđuju i izjave u 
kojima potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks govori kako «odnosi između SOA-e i 
MUP-a nisu bili idilični», te naročito izjava dosadašnjeg ravnatelja SOA-e i predloženika za 
novog ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka koji je ustvrdio kako mu je cilj 
depolitizacija policije, što govori o činjenici da je policija kojom su do sada upravljali ravnatelj 
Benko, ministar Rončević i predsjednik Vlade Sanader duboko politizirana te stoga i nije bila u 
stanju uhvatiti se u koštac s organiziranim kriminalom. 



 
Na gospodarskom planu, stanje je također sve lošije, pad standarda hrvatskih građana sve je 
očitiji, cijene osnovnih prehrambenih proizvoda i energenata sve su više, stopa inflacije dosegla 
je najvišu razinu u posljednjih 15 godina i trenutno iznosi 7,4%, premda je 2003. godine, kada 
je dr.sc. Ivo Sanader postao predsjednik Vlade inflacija iznosila 2%.  
Zaduženost Hrvatske dosegla je 35,4 milijardi Eura, odnosno 50 milijardi USD, što je rast od 
6,7% u odnosu na godinu dana ranije. Za usporedbu, 2003. godine, kada je dr.sc. Ivo Sanader 
postao predsjednik Vlade, vanjski dug iznosio je 19,2 milijardi Eura ili 22 milijarde USD. 
Svaki stanovnik Hrvatske danas duguje 12.000 USD, a na početku prvog mandata dr.sc. Ive 
Sanadera taj dug je iznosio 5.200 USD. 
Rast BDP-a je skromnih 3,7%., a vanjskotrgovinski deficit skočio je na 55,9 milijardi kuna, što 
je 16% više nego prije godinu dana. 
Uvoz se u godinu dana ove Vlade povećao za 12,3% i iznosi 101,88 milijardu kuna, a izvoz 
pokriva samo 45% uvoza. Za usporedbu, 2006. godine, na početku tzv. «izvozne ofenzive» 
koju je također s puno medijske pažnje najavio predsjednik Vlade dr.sc. Ivo Sanader, 
pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 47%.  
Hrvatska je svakim danom sve siromašnija, dok samo uski sloj najbogatijih postaje još bogatiji. 
Na hranu, premda je to najosnovniji artikl za svakog čovjeka, u Hrvatskoj se troši 12% manje 
nego prije godinu dana, a u tom padu najveći udio imaju voće i povrće. Manja je potrošnja 
goriva i energenata, a pad prodaje automobila u godinu dana smanjen je za čak 23%. Sve to 
govori o drastičnom padu životnog standarda hrvatskih građana. 
Hrvatska se po cijenama približila cijenama u EU, ali istovremeno prosječna plaća u Hrvatskoj 
jedva dostiže trećinu prosječne plaće u EU. 
Nedostatak sustavne gospodarske i socijalne politike te pomanjkanje aktivnih mjera Vlade 
Republike Hrvatske usmjerenih prema gospodarskom razvoju i ublažavanju nepovoljnih 
gospodarskih prilika uzrokovalo je osiromašenje velikog broja hrvatskih građana, sve veće 
socijalno i ekonomsko raslojavanje u hrvatskom društvu što je posljedično rezultiralo gubitkom 
povjerenja građana u institucije države, u smislu osiguravanja gospodarskog napretka Hrvatske 
i socijalnog blagostanja njenih građana.    

 
Na putu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, institucije koje su pod ingerencijom 
Vlade Republike Hrvatske, odnosno za koje je odgovoran predsjednik Vlade dr.sc. Ivo 
Sanader, zakazale su i nisu na zadovoljavajući način ispunile zadatke koji su pred njih 
postavljeni. Republika Hrvatska izložena je stalnim kritikama iz Europske unije koje su 
posebno usmjerene na područje reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije koji su međusobno 
povezani i gdje se ništa nije učinilo, za područje javne nabave gdje su izostali bitni pomaci i na 
području provedbe programa pomoći EU-a u Hrvatskoj i pretpristupnih fondova gdje nema 
značajnog napretka.  
Sva ta područja, odnosno njihove reforme, relevantna su i ključna za vjerodostojnost Hrvatske 
kao zemlje kandidatkinje za punopravno članstvo u Europskoj uniji, a bez njih Republika 
Hrvatska pokazuje da postoje ozbiljne slabosti sustava koje nije u stanju ukloniti, što će 
svakako predstavljati zapreku pri zatvaranju pregovaračkih poglavlja.  
Posljedično, iz Europske uniji javnosti se sve češće šalju poruke kako bez ispunjavanja obveza 
poput iskorjenjivanja korupcije i reforme pravosuđa neće biti završetka pregovora, a time niti 
ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pa se čak pojavljuju signali kako Hrvatska neće ući u Uniju 
prije 2014. godine.  
Da ti signali imaju realni značaj, ukazuje i činjenica da Vlada Republike Hrvatske još uvijek 
nije pokrenula najavljivani postupak za izmjene Ustava Republike Hrvatske koje su nužne za 
stvaranje ustavne pretpostavke za prijenos dijela suverenih ovlasti Republike Hrvatske na 
Europsku uniju, a što vjerojatno znači da se trenutak ulaska Hrvatske u Europsku uniju odgađa 



do daljnjeg. To predstavlja slom europske politike Vlade Republike Hrvatske, za što također 
smatramo odgovornim predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivu Sanadera.   
 
Budući da je stanje sigurnosti, vanjska i unutarnja politika, funkcioniranje institucija te 
gospodarska i socijalna situaciju u zemlji u ingerenciji Vlade Republike Hrvatske, a 
predsjednik Vlade upravlja radom Vlade i predstavlja je, za navedenu situaciju odgovornim 
smatramo predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivu Sanadera. 
 
 
Obzirom na sve navedeno, podnositelji Prijedloga predlažu Hrvatskom saboru da nakon 
rasprave o ovom Prijedlogu  d o n e s e  
 
 
Odluku o nepovjerenju predsjedniku Vlade Republike Hrvatske dr.sc. Ivi Sanaderu. 
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