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DOLAZI NAM PREDSJEDNIK
IVO JOSIPOVIĆ!

DVOJEZIČNO GLASILO KARAŠEVSKIH I TAMIŠKIH HRVATA
PUBLICAŢIE BILINGVĂ A UNIUNII CROAŢILOR DIN ROMÂNIA

P

očetkom sljedećeg
mjeseca u naša
mjesta dolazi
predsjednik Republike Hrvatske, gospodin
Ivo Josipović. Ovo je
drugi posjet na najvišoj
državnoj razini. Podsjetimo naše čitatelje da je
godine 2004. mjeseca
svibnja, tadašnji predsjednik Stjepan Mesić
posjetio naše krajeve i to
općine Lupak i Karaševo
kao i selo Klokotič.
Dočekali su ga tadašnji
predstavnici lokalnih
vlasti, među kojima Milja
Radan, zastupnik hrvatske
manjine u parlamentu.
U Klokotiču je Mesić
posjetio hrvatsku osnovnu
školu, a u Karaševu
Dvojezičnu Gimnaziju. Na
svečanosti priređenoj u
čast predsjednika održan
je tada prigodni kulturniumjetnički program a

Specijalno izdanje

Tadašnji predsjednik Stjepan Mesić za vrijeme posjete
Karaševu 2004., ispred Doma kulture

domaćinima su tom prigodom uručene knjige
i slikovnice za hrvatske
vrtiće i škole. Tom je prigodom predsjednik Mesić
naglasio da “Nacionalne
manjine će povezivati
narode i države jer se Europa udružuje”.
Tri godine poslije,
odnosno 8. veljače 2007.
naša je mjesta posjetio i
nekadašnji premijer Ivo
Sanader. Doček i govori

Prof. Milja Radan, predsjednik ZHR-a, i tadašnji premijer RH
dr. Ivo Sanader ispred zgrade ZHR-a 2007.
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puni svečane topline i
obostranog zadovoljstva,
radosti i časti, zasigurno
će ostati zapamćeni kao
povijesni trenuci za našu
zajednicu. Radujemo
se skorašnjem dolasku
predsjednika Josipovića
i od srca mu želimo
dobrodošlicu u naše krajeve!
Maria Laţchici

Ivo Josipović
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PREDSJEDNIK R. HRVATSKE,
PROF. DR. IVO JOSIPOVIĆ, POSJETIT
ĆE KARAŠEVSKE HRVATE!
Predsjednik
R. Hrvatske, prof.
dr.sc. Ivo Josipović,
zajedno sa svojim predsjedničkim
izaslanstvom i
ostalim visokim uglednicima,
03.07.2012. god.
posjetit će našu malu
zajednicu
Hrvata u Rumunjskoj.
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ŽIVOTOPIS PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PROF. DR.SC. IVE JOSIPOVIĆA
Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske, pobijedio je na predsjedničkim izborima
10. siječnja 2010. godine. Prisegu za Predsjednika Republike Hrvatske
položio je 18. veljače 2010. godine.

R

ođen je u Zagrebu 28. kolovoza 1957. godine, gdje
je završio osnovnu i srednju školu, Pravni fakultet
(1980.) i položio pravosudni ispit.
Magistrirao je na poslijediplomskome studiju kaznenopravnih
znanosti (1985.), a doktorirao s temom “Pravo o uhićenju i pritvoru
u kaznenome procesnome pravu”
(1994.) na Sveučilištu u Zagrebu.
Diplomirao je i kompoziciju na
Muzičkoj akademiji u Zagrebu.
Prije izbora na dužnost
predsjednika bio je sveučilišni
profesor, zastupnik u Hrvatskom
saboru i skladatelj. Na Pravnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
predavao je Kazneno procesno
pravo, Međunarodno kazneno
pravo i Prekršajno pravo. Na
Muzičkoj akademiji u Zagrebu
predavao je harmoniju. Objavio
je nekoliko knjiga i ukupno 85
znanstvenih i stručnih radova u
domaćim i inozemnim časopisima.
Napisao oko 50 skladbi za različite
sastave (simfonijski orkestar, komorni sastavi, solisti) koje izvode
eminentni hrvatski i strani umjetnici, objavljenih u notnim izdanjima i na dvadesetak nosača zvuka.
Dobitnik je nekoliko hrvatskih i
međunarodnih umjetničkih nagrada i priznanja, između ostalih,
Grand Prix Europske radijske unije
te dvije hrvatske diskografske
nagrade „Porin“. Niz godina bio je
direktor jednog od najvećih festivala suvremene glazbe, Muzičkog
biennala Zagreb, te glavni tajnik
Hrvatskog društva skladatelja.
Surađivao je s brojnim
hrvatskim i inozemnim državnim,
znanstvenim, sveučilišnim i
umjetničkim institucijama u
Njemačkoj, SAD-u, Kanadi, Austriji, Mađarskoj, Finskoj, Italiji,
Azerbajdžanu, Mongoliji. Kao
ekspert, sudjelovao je u radu
PrepCom UN za uspostavu

Međunarodnog kaznenog suda
te na Diplomatskoj konferenciji
u Rimu. Bio je suradnik-ekspert
Vijeća Europe za nadzor zatvorskih sustava u više zemalja. Kao
ekspert, autor je ili koautor većeg
broja hrvatskih zakona. Zastupao
je Hrvatsku pred Međunarodnim
kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) te Međunarodnim
sudom pravde (ICJ). Član je
više domaćih i međunarodnih
pravničkih i umjetničkih udruga,
između ostalih, Svjetske akademije za umjetnost i znanost, Hrvatskog pravnog centra, Hrvatskog
društva za europsko pravo,

Hrvatskog udruženja za kaznene
znanosti i praksu.
Posebna polja interesa su
mu kazneno pravo, kazneni postupak, prekršaji, međunarodno
kazneno pravo, ratni zločini,
međunarodni sudovi, ljudska
prava, borba protiv korupcije i
organiziranog kriminala.
Predsjednik Republike
Hrvatske je državni poglavar. Ovlasti i dužnosti su mu ograničeni
Ustavom Republike Hrvatske.
Mandat predsjedniku Republike
traje pet godina i na tu dužnost
može biti izabran najviše dva
puta.

Stjepan Mesić, Jadranka Kosor, Ivo Josipović
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Predsjednik predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji
i inozemstvu, brine se za redovito
i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za
obranu neovisnosti i teritorijalne
cjelovitosti Republike Hrvatske.
Predsjednička dužnost nespojiva
je s bilo kojom javnom ili profesionalnom dužnosti. Također ne
smije biti članom političke stranke,
odnosno po stupanju na dužnost,
podnosi ostavku na stranačke
dužnosti te o tomu obavještava
Hrvatski sabor.
Ivo Josipović je treći
predsjednik u kratkoj povijesti
samostalne i neovisne Republike
Hrvatske. On je nasljedio Stjepana
Mesića koji je na Pantovčaku
proveo punih deset godina.
Prvi hrvatski predsjednik Franjo
Tuđman je najvišu dužnost obavljao od 1990 pa sve do smrti 1999.
godine
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Franjo Tuđman je bio posljednji predsjednik Predsjedništva
Socijalističke Republike Hrvatske,
kojeg je na taj položaj izabrao
Sabor Republike Hrvatske nakon
provedenih parlamentarnih izbora
1990. godine. Ustavnim promjenama u srpnju 1990. postao je
Predsjednik Republike Hrvatske.
Ustavnim zakonom za provedbu
novog Ustava Republike Hrvatske
iz prosinca 1990., Franjo Tuđman
preuzeo je ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske u smislu novog
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Ustava. Na istu dužnost ponovno
je izabran na predsjedničkim
izborima 1992. i 1997. godine.
Stjepan Mesić je na izborima za predsjednika u veljači
2000. godine pobijedio u drugom
krugu i tako postao drugi predsjednik Republike Hrvatske. Na
predsjedničkim izborima 2005.
godine Stjepan Mesić osvaja
drugi mandat koji mu je istekao u
veljači 2010. godine.

Preuzeto sa
www.predsjednik.hr

Predsjednik RH, u posjeti OS povodom dana državnosti

Ove godine Republika Hrvatska slavi 21. obljetnicu od osamostaljenja i tom prigodom
sjećamo se 25. lipnja 1991., kad je Republika Hrvatska proglasila državnu neovisnost.

U

bilo i težih. Treba nam
natoč teškim
promišljena, odgovremenima u
vorna i zrela vizija
ova posljednja
daljnjeg razvoja. Treba
dva destljeća
nam konzensus volje i
Hrvatska je postigla
akcije, kako bismo na
puno, što na političkom
najbolji mogući način
i gospodarskom planu
odgovorili izazovima
kao i u svim ostalim
vremena. Treba nam
segmentima života.
znanje i kompetenPrije godinu
cija. Ako mogu nešto
dana prihvaćena je
poželjeti za ovaj veliki
odluka Europske
blagdan, za rođendan
unije za punopravno
Hrvatske zastave viore povodom dana RH
demokratske i sačlanstvo Hrvatske u
te za članove diplomatskog zbora. mostalne Hrvatske, onda bih to
Europskoj uniji. U međuvremenu
mogao izraziti u tri riječi: razvoj,
Tim je povodom naglasio:
održan je i referendum, na kojem
zrelost, odgovornost.”
“Ni jednu zemlju ne čine
je potvrđeno da građani Hrvatske
Ove motivirajuće i poučne
samo političari, niti samo javne i
žele da Hrvatska postane članica
riječi mogu se dobro primjeniti
poznate osobe. Svaka je zemlja
EU.
u svakoj sredini pa tako i u našoj.
ono što su njezini ljudi. Naši ljudi
Čestitajući skorašnji Dan
Nama ne preostaje ništa drugo
su - u teškim i dobrim vremenima
državnosti, 25. lipnja, predsjednik
doli pridružiti se čestitkama povo- pokazali da vole svoju zemlju i
Republike Hrvatske Ivo Josipović
dom Dana državnosti Republike
da su spremni učiniti što treba za
upriličio je svečano primanje
Hrvatske i zaželjeti svako dobro i
njezin napredak, kazao je predza predstavnike političkog,
napredak njezinim građanima.
sjednik. Smatra da vremena nisu
društvenog, kulturnog, znanstni jednostavna, ni laka, ali da je
venog i vjerskog života Hrvatske
Maria Laţchici

