
                 PRIJEDLOG 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

 

Zagreb,  

      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

 

PREDMET: Prijedlog odluke o proglašenju „Nacionalnog dana mirotvorstva i Dana sjećanja 

             na dr. Ivana Šretera“ (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u  Hrvatskome saboru) 

- mišljenje i amandmani Vlade Republike Hrvatske 

 

VEZA:          Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 960-01/18-01/01, urbroja: 65-18-03, od 6. veljače 

2018. godine 

 

   

 Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 

81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke o proglašenju 

„Nacionalnog dana mirotvorstva i Dana sjećanja na dr. Ivana Šretera“ (predlagatelj: Miro Bulj, 

zastupnik u Hrvatskome saboru), daje sljedeće 

 

 

M I Š L J E N J E 

 

 

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da, uz odgovarajuće izmjene, 

prihvati Prijedlog odluke o proglašenju „Nacionalnog dana mirotvorstva i Dana sjećanja na dr. 

Ivana Šretera“ od 5. veljače 2018. godine.  

 

Dr. Ivan Šreter, liječnik iz Pakraca i predsjednik Regionalnog kriznog štaba za 

Zapadnu Slavoniju 1991. godine, istaknuti je hrvatski domoljub, žrtva nedemokratskog 

jugoslavenskog režima i stradalnik Domovinskog rata. Njegovo javno djelovanje u iznimno 

teškim trenutcima napada na teritorijalni integritet Republike Hrvatske ostalo je zapaženo po 

promoviranju mira, spremnosti na dijalog te promicanju suživota hrvatskog naroda i svih 

nacionalnih manjina. Pružio je otpor velikosrpskoj agresiji pozivajući pobunjenike i lokalno 

stanovništvo na odbacivanje svakog oblika ekstremizma i mir.  

 

U stvaranju samostalne i suverene Hrvatske, kao i u obrani u Domovinskom ratu, svoj 

doprinos su dali brojni pojedinci, hrvatski branitelji, dužnosnici i državni službenici, kao i 

cijeli hrvatski narod. Zbog toga bi u određivanju posebnih spomendana i dana sjećanja, 

usprkos herojstvu i žrtvi pojedinca, samo iznimno moglo biti primjereno izravno isticati 

jednu osobu.  

 

Istodobno, politička aktivnost dr. Ivana Šretera, otmica pod nerazjašnjenim 

okolnostima 18. kolovoza 1991. i mučenje nakon kojeg mu se gubi svaki trag pozivaju na 

posebni pijetet i njegovanje uspomene na njegovu žrtvu i mirotvorstvo.   
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 Slijedom navedenog, Vlada predlaže Hrvatskome saboru da donese Odluku o 

proglašenju 18. kolovoza Nacionalnim danom mirotvorstva, te na temelju članka 196. u vezi 

s člankom 214. Poslovnika Hrvatskoga sabora, na predmetni Prijedlog odluke podnosi 

sljedeće 

 

A M A N D M A N E 

 

 Amandman I. 

 

U nazivu Prijedloga odluke riječi: „i Dana sjećanja na dr. Ivana Šretera“, brišu se. 

 

 Obrazloženje 

 

Ovim amandmanom predlaže se proglašenje Nacionalnog dana mirotvorstva. Naime, 

u stvaranju samostalne i suverene Hrvatske, kao i u obrani u Domovinskom ratu, svoj 

doprinos su dali brojni pojedinci, hrvatski branitelji, kao i cijeli hrvatski narod. Stoga bi u 

određivanju posebnih spomendana i dana sjećanja samo iznimno moglo biti primjereno 

izravno isticati jednu osobu. 

 

Amandman II. 

 

Točka I. mijenja se i glasi: 

 

„Dan 18. kolovoza proglašava se Nacionalnim danom mirotvorstva.“. 

 

 Obrazloženje 

 

 Ovim amandmanom predlaže se proglašenje Nacionalnog dana mirotvorstva 18. 

kolovoza. Datum 18. kolovoza predlaže se iz razloga što je nedvojbeno da je upravo toga 

datuma 1991. godine dr. Ivan Šreter otet nakon čega je uslijedilo mučenje i gubi mu se svaki 

trag, dok o njegovoj daljnjoj sudbini do danas nema pouzdanih podataka. 

 

  

 Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i 

njegovih radnih tijela. Vlada je odredila Tomu Medveda, ministra hrvatskih branitelja, te Ivana 

Vukića i Nevenku Benić, državne tajnike u Ministarstvu hrvatskih branitelja. 

 

             

      PREDSJEDNIK 

 

                mr. sc. Andrej Plenković 
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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 214. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upućujem. Prijedlog odluke o proglašenju Naconalnog dana 
mirotvorstva i Dana sjećanja na dr. Ivana Šretera, koji je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora podnio Miro Bulj. zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 5. 
veljače 2018. godine.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU NACIONALNOG DANA 
MIROTVORSTVA I DANA SJEĆANJA NA DR. IVANA ŠRETERA

PREDMET:

Poštovani,

na temelju članka 159. i članka 172. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora i članka 
85. Ustava Republike Hrvatske podnosim Prijedlog odluke o proglašenju Nacionalnog dana 
mirotvorstva i Dana sjećanja na dr. Ivana Šretera (u nastavku: Prijedlog odluke) s molbom da 
Prijedlog odluke uvrstite u dnevni red sjednice Hrvatskoga Sabora.

Sva objašnjenja o Prijedlogu odluke na sjednici Hrvatskoga sabora i njegovih radnih 
tijela dat će zastupnik Miro Bulj.

S poštovanjem.

MinvBtflj



Prijedlog

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 
donio

ODLUKU

o proglašenju Nacionalnog dana mirotvorstva i Dana sjećanja na dr. Ivana Šretera

I.

Dan 29. kolovoz proglašava se Nacionalnim danom mirotvorstva i Danom sjećanja na dr. 
Ivana Šretera.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama".

KLASA:

Zagreb,

Predsjednik 
Hrvatskoga sabora

Gordan Jandroković



OBRAZLOŽENJE

Ovom se odlukom predlaže proglasiti 29. kolovoza Nacionalnim danom mirotvorstva i 
Danom sjećanja na dr. Ivana Šreter.

Dr. Ivan Šreter hrvatski liječnik rodom iz Pakraca ostao je upamćen kao domoljub i 
jedna od brojnih žrtava jugoslavenskog komunističkog režima. Dr. Ivan Šreter imao je 
zapaženu ulogu i u Domovinskom ratu. Nakon izbijanja velikosrpske pobune kao predsjednik 
regionalnog kriznog štaba za zapadnu Slavoniju, dr. Šreter se istaknuo načinom pružanja 
otpora velikosrpskoj agresiji koji je uključivao pozive pobunjenim Srbima na mir i prestanak 
terora. Dr. Šreter je 18. kolovoza 1991. otet od strane velikosrpskih pobunjenika, te je, prema 
svemu sudeći, zatočen i mučen u logoru Bučje gdje mu se gubi svaki trag 29. kolovoza 1991. 
Do današnjeg dana nepoznata je sudbina dr. Šretera čije se ime nalazi u nacionalnoj evidenciji 
nestalih osoba. U hrvatskom narodu dr. Šreter ponajviše je upamćen kao domoljub i 
mirotvorac te se stoga predlaže donošenje odluke o proglašenju Dana sjećanja na dr. Ivana 
Šretera.

Usto, imajući u vidu herojsko mirotvorstvo koje je dr. Šreter iskazao u ratnim 
okolnostima primjereno je da se isti dan u Republici Hrvatskoj obilježava i kao Nacionalni 
dan mirotvorstva. U svijetu u kojemu umnogome dominira konflikt, svijetli primjeri 
mirotvoraca kakav je bio dr. Šreter moraju biti putokaz i uzor nadolazećim generacijama.


