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  Na temelju članka 147. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 

81/13 i 113/16), Vlada Republike Hrvatske povodom Interpelacije o radu Vlade Republike 

Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi s učestalom zlouporabom ustaškog 

pozdrava „Za dom spremni“, koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo 28 zastupnika 

Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru, daje sljedeće  

 

 

I Z V J E Š Ć E 

 

  Predlaže se Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zaključaka iz 

Interpelacije. S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeće obrazloženje: 

 

1. Vlada u potpunosti odbacuje navode iz Interpelacije ocjenjujući ih neutemeljenim. 

Predsjednik i ostali članovi Vlade redovito afirmiraju temeljno usmjerenje Vlade k 

razvijanju tolerantnog, uključivog, demokratskog društva, potvrđujući ustavno 

određenje da su temelji državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata 

izraženi nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske, u odlukama Zemaljskoga 

antifašističkoga vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Također, Program Vlade za 

mandat 2016.–2020. kao jedno od temeljnih polazišta predviđa osudu svih 

nedemokratskih sustava koji su u Hrvatskoj kroz proteklo stoljeće prouzročili 

tragična stradanja, progone i likvidacije političkih neistomišljenika, što je u više 

navrata potpuno jasno izrazio i predsjednik Vlade. Stoga je jasno da su teze iz 

Interpelacije o relativizaciji ustaških zločina i prihvatljivosti korištenja znakovlja 

potpuno netočne. 

 

2. Udruga dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga (UDHOS) Grada Zagreba 

postavila je 5. studenoga 2016. na pročelju zgrade na Trgu kralja Petra Svačića u 

Općini Jasenovac ploču u spomen na jedanaestoricu hrvatskih branitelja poginulih 

na tom području u Domovinskom ratu – Mario Huis (1962.–1991.), Miro Petrin 
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(1971.–1991.), Dino Simić (1966.–1991.), Davor Milaković (1966.–1991.), Zlatko 

Klasić (1952.–1991.), Slavko Jager (1966.–1991.), Ivan Bebić (1967.–1991.), Željko 

Grgić (1966.–1991.), Miroslav Martinovski (1961.–1991.), Željko Barić (1965.–

1995.), Milan Špoljarević (1965.–1995.). Poginuli pripadnici Hrvatskih obrambenih 

snaga (HOS) svoje živote su dali za Domovinu i simboliziraju žrtvu hrvatskih 

branitelja u borbi za slobodnu i demokratsku Republiku Hrvatsku stvorenu u 

Domovinskom ratu. Na ploči se, ispod uklesanih imena poginulih branitelja, nalazi i 

pečat s riječima "Za dom spremni" određen Statutom UDHOS-a Grada Zagreba, 

udruge koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 7. prosinca 1998. Prvi 

Statut UDHOS-a Grada Zagreba nije sadržavao sporan pozdrav, sve do izmjena 

usvojenih 29. prosinca 2002., odnosno upisa istih u Registar 10. travnja 2003. 

Međutim, budući da se navedeni pozdrav predominantno vezuje uz ustaški režim, 

lokacija spomen ploče u neposrednoj blizini Spomen-područja Jasenovac, kao 

simbolu zločina počinjenih za vrijeme ustaškog režima, predstavljala je okolnost 

koja je od bitnog značaja za neprihvatljivost dijela sadržaja koji se na ploči nalazi, 

što je predsjednik Vlade u više navrata i istaknuo. Predstavnici Udruge koja je 

postavila ploču su, nakon kontakata s predstavnicima Vlade, spomen ploču 7. rujna 

2017. premjestili iz Jasenovca u spomen obilježje Trokut-Novska, podignuto u znak 

sjećanja na poginule hrvatske branitelje u obrani zapadne Slavonije u Domovinskom 

ratu. 

 

3. Nijedna Vlada do sada nije preispitala postojeći zakonski okvir koji ne predviđa 

izričitu in abstracto zabranu korištenja izraza „Za dom spremni“. Štoviše, čak i neki 

od predlagatelja Interpelacije propustili su to učiniti u vrijeme dok su obnašali vlast. 

Imajući u vidu takvo činjenično stanje koje je ova Vlada zatekla, kao i da se hrvatsko 

društvo još uvijek suočava s posljedicama nasljeđa nedemokratskih sustava te da u 

javnom prostoru postoje oprečni i ispolitizirani stavovi o prošlosti koji nisu uvijek 

utemeljeni na znanstvenom istraživanju i stručnoj raspravi, što ne pridonosi razvoju 

demokratskog uključivog društva, ova Vlada je prva koja smatra da tom pitanju 

treba pristupiti sustavno i institucionalno kako bi se hrvatsko društvo u 21. 

stoljeću napokon rasteretilo bremena podjela iz II. svjetskog rata. Zbog toga je 

Vlada, polazeći od Izvorišnih osnova i Temeljnih odredbi Ustava Republike Hrvatske, 

te od Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, na sjednici 

održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o osnivanju Vijeća za suočavanje s 

posljedicama vladavine nedemokratskih režima, čija je zadaća, između ostalog, izrada 

preporuka pravnog reguliranja uporabe i isticanja obilježja, znamenja i simbola 

nedemokratskih režima. Svi društveni akteri pozvani su dostaviti Vijeću pisane 

podneske i tako pridonijeti suočavanju s posljedicama vladavine nedemokratskih 

režima. 

 

  Zbog svega navedenog, predlaže se Hrvatskome saboru da ne prihvati 

Prijedlog zaključaka Interpelacije 28 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a. 

 

  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim Izvješćem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Lovru Kuščevića, 

ministra uprave i Darka Nekića, državnog tajnika u Ministarstvu uprave. 

     

               PREDSJEDNIK 

 

mr. sc. Andrej Plenković 


