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Zagreb, 2015. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Prijedlog odluke o proglašenju „Dana hrvatsko-mađarskog prijateljstva" 
(predlagatelj: Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora) - mišljenje Vlade 

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 960-01/15-01/02, urbroja: 65-15-03, od 30. 
travnja 2015. godine 

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, 
broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke o proglašenju „Dana hrvatsko-
mađarskog prijateljstva" (predlagatelj: Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora), daje 
sljedeće 

M I Š L J E N J E 

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog 
odluke o proglašenju „Dana hrvatsko-mađarskog prijateljstva", koji je predsjedniku Hrvatskoga 
sabora dostavio Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora, aktom od 20. travnja 2015. godine. 

Vlada Republike Hrvatske ukazuje da je iznad naziva akta potrebno navesti 
preambulu predmetnog Prijedloga odluke, a koja će sadržavati pravni temelj za njeno donošenje 
(članak 81. Ustava Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/2014 -
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

Ujedno, prema odredbi članka 167. Poslovnika Hrvatskoga sabora, tekst zakona i 
druge akte Hrvatskoga sabora potpisuje predsjednik Hrvatskoga sabora pa je, stoga, predmetni 
Prijedlog odluke potrebno dopuniti na način da sadrži potpis predsjednika Hrvatskoga sabora. 

Također, uz predmetni Prijedlog odluke potrebno je priložiti obrazloženje 
Prijedloga odluke. 



Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Arsena Bauka, ministra 
uprave, dr. se. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave, te Jagodu Botički, Borisa Miloševića 
i Ranka Lamzu, pomoćnike ministra uprave. 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 
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HRVATSKI SABOR 

KLASA: 960-01/15-01/02 
URBROJ: 65-15-03 

Zagreb, 30. travnja 2015. 
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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 214. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upućujem, Prijedlog odluke o proglašenju "Dana hrvatsko-mađarskog 
prijateljstva", koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Odbor za vanjsku 
politiku, aktom od 20. travnja 2015. godine. 
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HRVATSKI SABOR 
Odbor za vanjsku politiku 

Klasa: 021-17/15-03/03 
Urbroj: 6521-3-15-03 
Zagreb, 20. travnja 2015. 
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PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Prijedlog odluke o proglašenju „ Dana hrvatsko-mađarskog prijateljstva' 
-usvajanje, traži se -

Odbor za vanjsku politiku na 51. sjednici Odbora održanoj 17. travnja 2015. 
raspravljao je o Prijedlogu odluke o proglašenju Dana hrvatsko-mađaiskog prijateljstva. 

Odbor je prijedlog raspravio kao matično tijelo, sukladno s člankom 67. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora. 

Prijedlog odluke je uvodno obrazložio voditelj Međuparlamentarne hrvatsko-mađarske 
skupine prijateljstva koji je ukazao na tradicionalno dobre parlamentarne odnose Hrvatskoga 
sabora i Narodne skupštine Mađarske te na svestranost odnosa razvijenih između Republike 
Hrvatske i Mađarske na svim razinama u protekle 24 godine, izvijestivši da je prijedlog 
proglašenja Dana mađarsko-hrvatskog prijateljstva također pokrenut u Nacionalnoj skupštini 
Mađarske. 

Smatrajući Prijedlog odluke izuzetno važnim za daljnje unapređenje prijateljskih 
odnosa dviju država, članovi Odbora za vanjsku politiku pozdravili su prijedlog 
Međuparlamentarne hrvatsko-mađarske skupine prijateljstva Hrvatskoga sabora da se 1. 
svibnja obilježi Danom hrvatsko-mađarskog prijateljstva u obje države i jednoglasno podržali 
Prijedlog odluke o proglašenju Dana hrvatsko-mađarskog prijateljstva. 

Odbor za vanjsku politiku, na temelju članka 159. i 172. stavka 2. te članka 214. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora podnosi Prijedlog odluke o proglašenju Dana hrvatsko-
mađarskog prijateljstva te predlaže Hrvatskom saboru usvajanje 

ODLUKE O PROGLAŠENJU DANA HRVATSKO-MAĐARSKOG PRIJATELJSTVA 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor za vanjsku politiku odredio je 
prof. dr. se. Milorada Pupovca, predsjednika Odbora. 

PREDSJEDNIK ODBORA 
/ prof. đr. s-c.. Milorad Pupovac 
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ODLUKA 

O PROGLAŠENJU DANA HRVATSKO-MAĐARSKOG PRIJATELJSTVA 

1. Hrvatski sabor, s obzirom na 

povijesni suživot hrvatskog i mađarskog naroda u okvirima Personalne unije, u 
prostoru od Sjevernih Karpata do Jadranskoga mora; 

- jednaki odnos prema temeljnim vrijednostima dviju nacija, na njihovu vjersku i 
kulturnu sličnost, kao i sličnost interesa nastalih u srednjoeuropskom prostoru; 

izvrsne i prijateljske odnose između Hrvatskoga sabora i Narodne skupštine 
Mađarske u okvirima međuparlamentarne suradnje, te na tradicionalno dobre 
odnose međuparlamentarnih skupina prijateljstava; 

na svestranost odnosa razvijenih između Republike Hrvatske i Mađarske na svim 
razinama u protekle 24 godine; 

na prijedlog Kruga mađarsko-hrvatskog prijateljstva kao građanske inicijative; 

donosi sljedeću odluku: 

Hrvatski sabor 

1. svibnja, dan rođenja Nikole Zrinskog, hrvatskog bana i praunuka Nikole Subića 
Zrinskog - Sigetskog, slavnog hrvatskog vojskovođe, proglašava Danom hrvatsko-
mađarskog prijateljstva; 

pozdravlja prijedlog Međuparlamentarne hrvatsko-mađarske skupine prijateljstva 
Hrvatskoga sabora uz potporu Predsjednika Hrvatskoga sabora, Odbora za vanjsku 
politiku i Odbora za međuparlamentarnu suradnju da Hrvatski sabor proglasi 1. 
svibnja Danom hrvatsko-mađarskog prijateljstva; 

predlaže da se svake godine na 1. svibnja obilježi Dan hrvatsko-mađarskog 
prijateljstva u obje države, produbljujući time prijateljstvo dvaju naroda; 

predlaže da prva zajednička proslava bude održana u Mađarskoj u Szigetvaru -

Sigetu, na mjestu junačke borbe hrvatskog vojskovođe Nikole Šubića Zrinskog; 

2. Ova odluka Hrvatskoga sabora stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Narodnim 
novinama" 
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