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Zivotopis predsjednika Republike Hrvatske prof. dr.sc. Ive Josipovica
miercuri, 11 iulie 2012

{xtypo_quote}Ivo Josipovi, predsjednik Republike Hrvatske, pobijedio je na predsjednikim izborima 10. sijenja 2010.
godine. Prisegu za Predsjednika Republike Hrvatske
položio je 18. veljae 2010. godine.
{/xtypo_quote}

Roen je u Zagrebu 28. kolovoza 1957. godine, gdje je zavr&scaron;io osnovnu i srednju &scaron;kolu, Pravni fakultet
(1980.) i položio pravosudni ispit. Magistrirao je na poslijediplomskome studiju kaznenopravnih znanosti (1985.), a
doktorirao s temom &ldquo;Pravo o uhienju i pritvoru u kaznenome procesnome pravu&rdquo; (1994.) na
Sveuili&scaron;tu u Zagrebu. Diplomirao je i kompoziciju na Muzikoj akademiji u Zagrebu.

Prije izbora na dužnost predsjednika bio je sveuili&scaron;ni profesor, zastupnik u Hrvatskom saboru i skladatelj. Na
Pravnom fakultetu Sveuili&scaron;ta u Zagrebu predavao je Kazneno procesno pravo, Meunarodno kazneno pravo i
Prekr&scaron;ajno pravo. Na Muzikoj akademiji u Zagrebu predavao je harmoniju. Objavio je nekoliko knjiga i ukupno 85
znanstvenih i strunih radova u domaim i inozemnim asopisima. Napisao oko 50 skladbi za razliite sastave (simfonijski
orkestar, komorni sastavi, solisti) koje izvode eminentni hrvatski i strani umjetnici, objavljenih u notnim izdanjima i na
dvadesetak nosaa zvuka. Dobitnik je nekoliko hrvatskih i meunarodnih umjetnikih nagrada i priznanja, izmeu ostalih,
Grand Prix Europske radijske unije te dvije hrvatske diskografske nagrade &bdquo;Porin&ldquo;. Niz godina bio je
direktor jednog od najveih festivala suvremene glazbe, Muzikog biennala Zagreb, te glavni tajnik Hrvatskog
dru&scaron;tva skladatelja.

Suraivao je s brojnim hrvatskim i inozemnim državnim, znanstvenim,
sveuili&scaron;nim i umjetnikim institucijama u Njemakoj, SAD-u, Kanadi,
Austriji, Maarskoj, Finskoj, Italiji, Azerbajdžanu, Mongoliji. Kao
ekspert, sudjelovao je u radu PrepCom UN za uspostavu Meunarodnog
kaznenog suda te na Diplomatskoj konferenciji u Rimu. Bio je
suradnik-ekspert Vijea Europe za nadzor zatvorskih sustava u vi&scaron;e
zemalja. Kao ekspert, autor je ili koautor veeg broja hrvatskih
zakona. Zastupao je Hrvatsku pred Meunarodnim kaznenim sudom za biv&scaron;u
Jugoslaviju (ICTY) te Meunarodnim sudom pravde (ICJ). lan je vi&scaron;e
domaih i meunarodnih pravnikih i umjetnikih udruga, izmeu ostalih,
Svjetske akademije za umjetnost i znanost, Hrvat-skog pravnog centra,
Hrvatskog dru&scaron;tva za europsko pravo, Hrvatskog udruženja za kaznene
znanosti i praksu.

Posebna polja interesa su mu kazneno pravo, kazneni postupak,
prekr&scaron;aji, meunarodno kazneno pravo, ratni zloini, meunarodni
sudovi, ljudska prava, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Predsjednik Republike Hrvatske je državni poglavar. Ovlasti i dužnosti
su mu ogranieni Ustavom Republike Hrvatske. Mandat predsjedniku
Republike traje pet godina i na tu dužnost može biti izabran najvi&scaron;e dva
puta.

http://www.zhr-ucr.ro
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Predsjednik predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i
inozemstvu, brine se za redovito i usklaeno djelovanje te za stabilnost
državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne
cjelovitosti Republike Hrvatske. Predsjednika dužnost nespojiva je s
bilo kojom javnom ili profesionalnom dužnosti. Takoer ne smije biti
lanom politike stranke, odnosno po stupanju na dužnost, podnosi
ostavku na stranake dužnosti te o tomu obavje&scaron;tava Hrvatski sabor.

Ivo Josipovi je trei predsjednik u kratkoj povijesti samostalne i
neovisne Republike Hrvatske. On je nasljedio Stjepana Mesia koji je na
Pantovaku proveo punih deset godina. Prvi hrvatski predsjednik Franjo
Tuman je najvi&scaron;u dužnost obav-ljao od 1990 pa sve do smrti 1999. godine

Franjo Tuman je bio posljednji predsjednik Predsjedni&scaron;tva
Socijalistike Republike Hrvatske, kojeg je na taj položaj izabrao Sabor
Republike Hrvatske nakon provedenih parlamentarnih izbora 1990. godine.
Ustavnim promje-nama u srpnju 1990. postao je Predsjednik Republike
Hrvatske. Ustavnim zakonom za provedbu novog Ustava Republike Hrvatske
iz prosinca 1990., Franjo Tuman preuzeo je ovlasti Predsjednika
Republike Hrvatske u smislu novog Ustava. Na istu dužnost ponovno je
izabran na predsjednikim izborima 1992. i 1997. godine.

Stjepan Mesi je na izborima za predsjednika u veljai 2000. godine
pobijedio u drugom krugu i tako postao drugi predsjednik Republike
Hrvatske. Na predsjednikim izborima 2005. godine Stjepan Mesi osvaja
drugi mandat koji mu je istekao u veljai 2010. godine.

Preuzeto sa
www.predsjednik.hr

http://www.zhr-ucr.ro

Powered by Joomla!

Generat: 19 July, 2018, 14:50

