
Govor  

potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ante Sanadera  

u prigodi Dana Hrvatskoga sabora, 8. listopada 2020. 

 

Poštovane kolegice i kolege, 

dopustite mi da se prije  nastavka današnjeg  zajedanje obratim s nekoliko riječi;  u ime 

predsjednika Hrvatskoga sabora  i osobno, čestitam svima Dan Hrvatskoga sabora . 

Dana 8. listopada 1991. Hrvatski sabor donio je povijesnu i jednoglasnu Odluku o raskidu 

državnopravnih sveza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ-a. 

 

Takva  Odluka u praksi je značila prestanak svih državnopravnih veza s ostalim republikama bivše 

federacije i s tadašnjom državom.  

 

Prije 29. godina  Hrvatski sabor utvrdio je da Republika Hrvatska ne smatra više legitimnim i 

legalnim ni jedno tijelo dotadašnje države te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg 

tijela koje nastupa u ime dotadašnje federacije, koja kao takva više ne postoji.  

 

Ta odluka Sabora donesena je nakon što je prethodnoga dana, na temelju Brijunske deklaracije, 

istekao tromjesečni moratorij na Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koju je Sabor donio 

25. lipnja. 

 
Dan ranije, zrakoplovi JNA bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore u pokušaju 

ubistva hrvatskog vodstva, na čelu s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom. 

 Zbog tih okolnosti, povijesna sjednica Sabora nije održana u zgradi Hrvatskoga sabora već na 

drugom mjestu, u INA-inoj zgradi u Šubićevoj ulici u Zagrebu. 

Odluka o raskidu državnopravnih sveza Republike Hrvatske s ostalim republikama SFRJ bila je 

završna točka okončanja postupka razdruživanja Hrvatske od bivše države.  Ova odluka, zajedno s 

Ustavnom odlukom o samostalnosti i suverenosti i Deklaracijom o proglašenju samostalne i 

suverene Republike Hrvatske,  potvrdila je pravo hrvatskog naroda na nacionalnu samobitnost, 

samoodređenje te pravo na suverenu, samostalnu i neovisnu državu.  

Odlukom od 8. listopada 1991., Hrvatski sabor  još jednom je pokazao, kao i puno puta tijekom 

dugih stoljeća hrvatske povijesti, da je stvarni nositelj i čuvar suvereniteta hrvatskoga naroda i 

pravnog poretka.  



U obrani suvremene hrvatske državnosti, slobode i demokracije, mnogi hrvatski branitelji su dali 

svoje živote.  

Stoga su Domovinski rat i njegove vrijednosti temelj postojanja današnje Hrvatske. 

Poštovane zastupnice i zastupnici, 

Hrvatski sabor odigrao je ključnu ulogu u donošenju važnih odluka za stvaranje i obranu neovisne, 

samostalne i demokratske Hrvatske.  

Danas, kada se suočavamo s izazovom globalne pandemije, Hrvatski sabor i u takvim okolnostima 

nastavlja s radom i donosi zakone važne za dobrobit svih naših građana i funkcioniranje države.  

 

Iako naš današnji dan zbog pandemije nismo mogli obilježiti onako svečano uz nazočnost svih 

naših zastupnika, činjenica je da zasjedamo i donosimo odluke što je naš najvažniji zadatak. 

 

Stoga svima vama želim puno zdravlja i nastavak obavljanja naše časne dužnosti zastupnica i 

zastupnika, a naš Hrvatski sabor, simbol hrvatske državnosti, neka živi vječno. 

 

Živjeli! 

 

 


