Odvažan HDZ

Pravedna i učinkovita država

Ostat ćemo najjača hrvatska stranka. Poboljšat ćemo
funkcioniranje stranke, učvrstiti naše jedinstvo, iskoristiti velik ljudski potencijal naših članova, osobito žena
i mladih, i uključiti ih u stranačke aktivnosti. Jačat ćemo
položaj HDZ-a u EPP-u i zagovarati hrvatske interese.

• Nastavit ćemo borbu protiv korupcije i kriminala koji

Domoljublje i promicanje
nacionalnih interesa
• Učvršćujemo hrvatski suverenitet, a predsjedanje

otežavaju razvoj društva i gospodarstva

• Reformiramo pravosuđe jer je ono ključno za pravnu
sigurnost i izgradnju pravednijeg društva

• Rješavamo pitanja blokiranih građana
• Jačamo policiju i sprječavamo nezakonite migracije
• Uspostavili smo poseban tim za otkrivanje ratnih 		
zločina (Vukovar i Ovčara) jer to je naša trajna 		
dužnost prema žrtvama Domovinskog rata
• Digitaliziramo i usklađujemo katastar i zemljišne 		
knjige za sve nekretnine.

EU-om posvetili smo hrvatskim braniteljima

• Vratili smo prava braniteljima, jer to dugujemo
•
•
•

•
•
•

onima koji su se izborili za slobodnu Hrvatsku
Pronalazak nestalih naša je nacionalna i moralna 		
dužnost: donijeli smo prvi Zakon o nestalima
Jačamo pobjedničku Hrvatsku vojsku koju smo 		
vratili u Vukovar, Ploče, Varaždin, Sinj i Pulu
Vratili smo Dan državnosti na 30. svibnja, Vukovar
smo proglasili mjestom posebnog domovinskog 		
pijeteta, a 18. studenoga postao je Danom sjećanja
na žrtve Domovinskog rata
Uveli smo državno odlikovanje za promicanje
nacionalnih interesa – Velered Predsjednika
Republike Franje Tuđmana
Štitimo interese hrvatskog naroda u BiH i u drugim
državama te jačamo veze s iseljeništvom
Njegujemo naše tradicije, kršćanske korijene i
povijest, a 120.000 djece odveli smo u Vukovar.

Obiteljske vrijednosti
i demografska revitalizacija

Uspješna i razvijena Hrvatska
• Razvijamo ljudski potencijal Hrvatske reformom 		

obrazovanja, poticanjem izvrsnosti, stipendijama i
ulaganjem u znanost
• Porezno rasterećujemo građane i poduzeća,
posebno mlade, a pritom smanjujemo javni dug
• Uspješno upravljamo krizama (Agrokor, Petrokemija,
Đuro Đaković, 3. maj, Uljanik)
Digitaliziramo
Hrvatsku za bolje i brže e-usluge
•
Rekordno
ulažemo
u promet i infrastrukturu, spajamo
•
Hrvatsku Pelješkim mostom, gradimo ceste i luke, te
moderniziramo željeznice
• Čuvamo selo i jačamo poljoprivredu, potičemo
ribarstvo i obnavljamo ribarsku infrastrukturu
Ulažemo
u čistu energiju, a LNG-terminalom na Krku
•
jačamo našu energetsku neovisnost
• Štitimo naše prirodne resurse – šume, more, vode i
prirodu – i borimo se protiv klimatskih promjena
• Gospodarski jačamo Hrvatsku i pripremamo se za
ulazak u Schengenski prostor i europodručje.
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• Vodimo proaktivnu populacijsku politiku za demografski opstanak hrvatskog naroda

Zajedno na stranačkim izborima 15. ožujka 2020.

• Potičemo ekonomsko osamostaljivanje mladih i

jačamo obitelj kao temeljnu jedinicu društva - uz 		
veće roditeljske naknade i Obiteljsku karticu
• Jačamo poduzetništvo i podižemo kvalitetu radnih
mjesta te zapošljavamo sve generacije
• Oslonac smo najugroženijima u društvu, borit
ćemo se protiv siromaštva i brinut ćemo se o
razvoju otoka, brdsko-planinskih i potpomognutih
područja, osobito Slavonije, Baranje i Srijema.
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Andrej Plenković

Branko Bačić

kandidat za predsjednika

kandidat za potpredsjednika

Predsjednik Vlade i HDZ-a

“HDZ će se neumorno boriti za demografski
opstanak, prosperitet i sigurnost hrvatskog
naroda; graditi Hrvatsku kao domovinu
zadovoljnih obitelji, optimističnih generacija i
ponosnih ljudi, vodeći se svojim domoljubnim,
demokršćanskim i narodnjačkim vrijednostima.“
rođ. 1970. u Zagrebu • magistar međunarodnog prava • hrvatski
diplomat (1994–2010.) • zamjenik veleposlanika u Bruxellesu
(2002–2005.) i Parizu (2005–2010.) • državni tajnik za europske
integracije (2010-2011.) • saborski zastupnik HDZ-a (2011–2013.) •
zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu (2013–2016.) •
oženjen, otac dvoje djece

Tomo Medved

Ministar hrvatskih branitelja
kandidat za zamjenika predsjednika
“Moj je put odgovorno i s ljubavlju služiti
domovini. S istim žarom i srcem kao 1990-ih,
danas želim svoj doprinos dati pobjedničkom
timu za hrabru, snažnu i uspješnu Hrvatsku.”
rođ. 1968. u Cetingradu • brigadni general u mirovini i dragovoljac
Domovinskog rata • završio Zapovjednu školu „Blago Zadro“ i
Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“ • pouzdan oslonac braniteljima,
predložio jedinstven Zakon o hrvatskim braniteljima i Zakon o
nestalim osobama • član HDZ-a od 1990. • oženjen, otac troje djece

Ivan Anušić

Župan Osječko-baranjski
kandidat za potpredsjednika
“Nadahnut vrijednostima izborenima u
Domovinskom ratu, želim svoje domoljublje
svjedočiti kroz politike koje jamče gospodarski
rast, ravnomjeran regionalni razvoj,
demografsku obnovu, nacionalnu sigurnost,
povratak iseljenih i uključivanje mladih u
HDZ za boljitak domovine.”
rođ. 1973. u Osijeku • maloljetni dragovoljac Domovinskog rata
• načelnik općine Antunovac (2005–2017.) • saborski zastupnik
HDZ-a (2015–2017.) • predsjednik ŽO HDZ-a Osječko-baranjske
županije (od 2014.) • diplomirani kineziolog • oženjen, otac
četvero djece

Predsjednik Kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru

“Samo snažan i jedinstven HDZ može ostvarivati
temeljne državne i nacionalne interese. Vjerovao
sam u takav HDZ i devedesetih, dok smo u
Domovinskom ratu stvarali i obranili Hrvatsku, a
jednako tako vjerujem i danas kad je gradimo kao
uspješnu, razvijenu i modernu europsku državu.”
rođ. 1959. u Dubrovniku • diplomirani geodet • hrvatski branitelj
(1991–1992.) • načelnik Općine Blato (1993–2004.) • državni tajnik
u Ministarstvu mora, prometa, turizma i razvitka (2004–2010.)
• ministar graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša
(2010–2011.) koji je u svom mandatu predložio Zakon o legalizaciji
bespravnih objekata i Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
• član HDZ-a od 1990. • oženjen, otac dvoje djece

Zdravka Bušić

Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih
i europskih poslova
kandidatkinja za potpredsjednicu
“Vjerna vrijednostima HDZ-a i državotvornoj
politici koju je zacrtao predsjednik Tuđman,
zalažem se za zajedništvo iseljene i domovinske
Hrvatske, prava Hrvata u BiH te za čvrsto
pozicioniranje Hrvatske u europskoj obitelji i
jačanje njena ugleda u svijetu.”
rođ. 1950. u Imotskom • pročelnica Ureda Predsjednika
Tuđmana i savjetnica Predsjednika za iseljeništvo (1990–1995.)
• diplomirana politologinja • saborska zastupnica HDZ-a (1995–2003.)
• zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu (2013–2014.)

Oleg Butković

Ministar mora, prometa i infrastrukture
kandidat za potpredsjednika
“U Hrvatskoj se radi, gradi i ulaže kao nikada
prije. Nastavimo tim putem još više i još bolje
razvijati našu domovinu, gradeći mostove
tolerancije i razumijevanja. Povežimo Hrvatsku
i gradimo zajedno stranku budućnosti!”
rođ. 1979. u Rijeci • diplomirani inženjer pomorskog prometa • gradonačelnik Novog Vinodolskog (3 mandata: 2005–2016.) • predsjednik
ŽO HDZ-a PGŽ od 2012. • član Predsjedništva HDZ-a (2012–2016.) •
potpredsjednik HDZ-a (od 2016.) • oženjen, otac dvoje djece

Pozivamo vas da se okupimo oko našeg
programa i zajedničkim snagama nastavimo
mijenjati Hrvatsku nabolje!
Od 2016. ostvarili smo mnoga postignuća za Hrvatsku
i HDZ: mirovine su narasle dvaput više, a minimalna i
prosječna plaća triput više nego u mandatu prethodnih
triju vlada.
Broj zaposlenih najveći je od neovisnosti, a nezaposlenost nikada manja. Pred nama su još brojni izazovi na
koje ćemo odgovoriti, vodeći se svojim domoljubnim,
demokršćanskim i narodnjačkim vrijednostima.
Naš program odgovara očekivanjima hrvatskih građana
kroz četiri prioriteta:

•
•
•
•

Domoljublje i promicanje nacionalnih interesa
Obiteljske vrijednosti i demografska revitalizacija
Pravedna i učinkovita država
Uspješna i razvijena Hrvatska

Danas hrvatsko pitanje više nije pitanje neovisnosti i
suvereniteta, jer to smo riješili međunarodnim priznanjem i pobjedom u Domovinskom ratu. 2020. je to
pitanje demografskog opstanka, prosperiteta,
sigurnosti i međunarodnog položaja Hrvatske u čemu
kao najjača stranka trebamo predvoditi.
Učvršćujmo zajedno HDZ ondje gdje ga je postavio
naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman, kao stožernu stranku desnog centra. To je pozicija koja okuplja
većinu hrvatskog naroda, iz koje se najbolje mogu graditi nacionalno zajedništvo, ostvarivati strateški prioriteti te čuvati naša tradicija, vjera, kultura i identitet.

Zajedno s vama, srcem i djelima,
nastavit ćemo odgovorno, odlučno
i odvažno raditi za HDZ i Hrvatsku!

