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Pametno ide u Europske izbore 

 
Na danas održanoj Skupštini stranke najavljene su intenzivne pripreme za predstojeće 
EU i parlamentarne izbore. Predsjednica stranke Marijana Puljak istaknula je kako se u 
posljednje vrijeme stranka širi, između ostalog novo pojačanje Predsjedništva stranke 
je Ivana Milas Klarić. Usvojen je Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu  
 

Zagreb 15. prosinca 2018. – Vodeći se vrijednostima odgovorne politike, dosljednosti i 
nekorumpiranosti, Pametno je održalo danas u Zagrebu redovnu godišnju Skupštinu stranke. Na 
istoj je usvojeno pristupanje stranke europskoj grupaciji liberala Libseen, usvojeni su izvještaj o 
radu i plan rada za sljedeću godinu.  
 
- Bila je ovo bogata godina u kojoj smo puno radili na širenju stranke i vrijednostima koje živimo, a 
to su prvenstveno odgovorna politika, rad za dobro cijelog društva i veliko NE korupciji. Pametno 
ne pristaje na kompromise koji Hrvatsku vuku ka dnu i naše mlade odvode trajno u inozemstvo. 
Jedina smo stranka koja je spremna na stvarne promjene, liberali jasni po pitanju ideologije i 
političkih vrijednosti – rekla je ovo prigodom Marijana Puljak, predsjednica Pametno i 
optimistično najavila važan trenutak u 2019. godini – Izbore za EU parlament smatramo jednima 
od povijesno najvažnijih za Europu, u situaciji u kojoj se Europa nalazi i u njih idemo s ljudima koji 
će moći i znati davati odgovore na političke zahtjeve i izazove u kojima živimo. Otvoreni smo da to 
činimo i u koaliciji s drugim strankama, ali i da se na našoj listi nađu ljudi koji ne moraju biti u 
nekoj stranci.   
 
Novost za budućnost stranke jest ulazak Ivane Milas Klarić u Predsjedništvo Pametno čime će 
Ivana još više, svojim znanjem i iskustvom, pomoći da Pametno zaokrene Hrvatsku u smjeru 
pravedne države u kojoj funkcionira pravosuđe, u kojoj je manje poreza i države općenito, manje 
korupcije, a više odgovornosti i poštenja.  
 
 
 
 
 


