
IZJAVA O NAMJERI 

između Republike Hrvatske i Mađarske 

slobodnom kretanju ljudi, usluga,

potvrđujući sa zahvalnošću snažne i prijateljske odnose između Hrvatske i Mađarske, 

sporazumjele su se kako slijedi:

potpuno svjesne važnosti dobre infrastrukture, kao preduvjeta unapijedivanja gospodarskog, 
kulturnog i društvenog razvoja građana koji žive u pograničnom području između Hrvatske i 
Mađarske, 

uzimajući u obzir postojeću dobru suradnju, kao i namjeru podrške razvoju gospodarskih i 
trgovinskih odnosa, posebno u pogledu regionalne suradnje, 

nastojeći doprinijeti osnaživanju međusobnih odnosa, posebno s ciljem pomaganja i jačanja 
gospodarskog i prometnog razvoja i povezivanja pograničnih područja u graničnom području 
između Hrvatske i Mađarske, 

Republika Hrvatska, zastupana po Ministru mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: 
Hrvatska) i Mađarska, zastupana po Ministru vanjskih poslova i trgovine (u daljnjem tekstu: 
Mađarska), u daljnjem tekstu: “ sudionice" 

vezano uz jačanje gospodarske suradnje i s time povezanih prometnih veza između 
pograničnih područja Republike Hrvatske i Mađarske

1. surađivati u pripremi prekograničnih projekata, uključujući nove prometnice, niže 
kategorije, između općina Sarok i Kneževo kao i Zakšny i 
Gotalovo. Sudionice su suglasne odrediti projekte koji će se predati kao zajednički zahtjev 
u okviru programa prekogranične suradnje. Sudionice su suglasne koordinirati 
mjere u okviru radne grupe odgovorne za suradnju glede 
fiinkcionalnog regionalnog koncepta i provedbe projekata za unaprjeđenje prekogranične 
mobilnosti između dviju zemalja,

potpuno uvjerene u načela Europske unije o 
roba i kapitala.

2. potvrditi njihovu namjera da će nastaviti s pripremama i provedbom infrastrukturnih 
projekata od veće važnosti. U tom kontekstu Mađarska potvrđuje namjeru 
povezivanja autoceste M6 s hrvatskom granicom, a Hrvatska potvrđuje 
izgradnju cestovne dionice do hrvatske granice uzduž koridora V/c. Sudionice 
su također suglasne započeti razgovore i pregovore o izvedivosti 
uspostave novog graničnog prijelaza Branjin Vrh/Ivdndarda,



projektima europskih prometnih koridorarazvoja i
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4. imajući u vidu pogranično područje uzduž rijeke Mure, uzimajući u obzir da je za razvoj 
prometnih veza potrebna izgradnja mostova preko rijeke Mure, 
sudionice će zajednički odrediti financijska sredstva za provedbu projekata izgradnje 
mostova, uključujući i most Kotoriba - Murakeresztur.

3. surađivati u 
infrastrukture.


