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U povodu 19. obljetnice njegove smrti, na križanju ulica Grada Vukovara i Hrvatske 

bratske zajednice otkriven je spomenik prvome hrvatskom predsjedniku i utemeljitelju 

HDZ-a dr. Franji Tuđmanu, rad akademskog kipara Kuzme Kovačića. Uz članove 

obitelji Tuđman, ministre, dužnosnike, brojne hrvatske branitelje te Zagrepčanke i 

Zagrepčane, na ceremoniji otkrivanja spomenika sudjelovao je i državni vrh. 

 



 

 

Predsjednik Vlade RH i HDZ-a Andrej Plenković te predsjednik Hrvatskoga sabora i 

glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković prigodnim su se govorima obratili 

okupljenima. 

 

Plenković: Naslijeđe dr. Tuđmana - temelj moderne Hrvatske 

 

 

 

Plenković je istaknuo da je dr. Tuđman, kao prvi hrvatski predsjednik - pod čijim je 

vodstvom ostvarena višestoljetna težnja o slobodnoj, demokratskoj, neovisnoj, 

međunarodno priznatoj Hrvatskoj - svojim javnim i političkim djelovanjem zaslužio i 

ovakav oblik počasti u glavnom gradu Hrvatske. Naglasio je da su postignuća hrvatske 



države pod Tuđmanovim vodstvom omogućile slobodno izražavanje našega 

nacionalnog i državnog identiteta. 

 

- Zbog toga je očuvanje tih vrijednosti posebno važno. Njegovo pozitivno političko 

naslijeđe temelj je moderne Hrvatske koji moramo njegovati, nadograđivati i razvijati u 

znatno drukčijim društvenim i političkim okolnostima. 

 

Dodao je da danas imamo odgovornost prepoznati nove strateške prioritete i u 

njihovom ostvarivanju voditi dijalog, tražiti zajednička rješenja, jačati hrvatske 

institucije i graditi međunarodni ugled zemlje. 

 

 

Predsjednik Plenković naglasio je da su upravo Tuđmanovo političko umijeće, idejna i 

intelektualna širina - temeljena na dugogodišnjem povijesnom izučavanju, osobno i 

obiteljsko iskustvo, odlučujuće pridonijeli ostvarenju hrvatskih strateških nacionalnih 

interesa u iznimno zahtjevnim okolnostima. 

 

Istaknuo je da je pod njegovim vizionarskim vodstvom, zahvaljujući jedinstvu, 

požrtvovnosti i hrabrosti hrvatskog naroda, a pogotovo hrvatskih branitelja, Hrvatska 

ostvarila svoje najveće uspjehe - uvođenje demokratskoga višestranačkog sustava, 

neovisnost i međunarodno priznanje, obranu od agresije velikosrpskog Miloševićevog 

režima, oslobođenje zemlje vojno-redarstvenim operacijama Bljesak i Oluja, kao i 

mirnu reintegraciju Podunavlja, završetak rata u BiH te obnovu ratom razrušenih 

krajeva Hrvatske. 

 

- Ujedno, uspostavio je smjer i jasno opredjeljenje o pripadnosti europskom i 

transatlantskom civilizacijskom krugu i nužnosti integracije Hrvatske u zajednicu 

najrazvijenijih europskih država. Svi ti uspjesi trajna su politička ostavština prvoga 

hrvatskog predsjednika. 

 

 

 

 

 



Jandroković: Tuđman je pretvorio viziju u stvarnost 

 

 

 

Gordan Jandroković istaknuo je da spomenik koji dr. Tuđmana prikazuje u pokretu 

prema naprijed na pravi način odražava život i djelo prvoga hrvatskog predsjednika. 

 

- Dr. Franjo Tuđman bio je uvijek ispred drugih - poveo je hrvatski narod u stvaranje 

svoje nacionalne države. 

 

Napomenuo je da se za prvoga hrvatskog predsjednika može reći da je bio jedan od 

rijetkih državnika koji je uspio pretvoriti svoje dalekosežno promišljanje, svoju viziju i 

borbu za nacionalnu državu u stvarnost. 

 

- Njegova vizija bila je slobodna, neovisna i suverena Hrvatska, demokratska i 

višestranačka Hrvatska koja pripada Europi. 

 

 

 



 


