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oJ PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: 

Veza: 

Prijedlog odluke 0 proglasenju Dana sjecanja na 20. lipnja 1928. godine 
(predlagatelj: Branko Hrg, zastupnik u Hrvatskome saboru) - rnisljenje Vlade 

Pismo f-1rvatskoga sabora, klase: 960-01/14-01102, urbroja: 65-14-03, od 7. srpnja 
2014. godine 

Na temelju clanka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, 
broj 81/2013), Vlada Rcpublike Hrvatske 0 Prijedlogu odlukc 0 proglasenju Dana sjccanja na 20. 
lipnja 1928. godine (prcdlagatelj: Branko Hrg, zastupnik II Hrvatskome saboru), daje sljedcce 

MISLJENJE 

Vlada Republike Hrvatske podrzava inicijativu za proglasenjem Dana sjecanja na 
Stjepana Radica kao vaznog hrvatskog politicara. Medutirn, vezano uz predmetni Prijedlog 
odluke 0 proglasenju Dana sjecanja, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Branko 
Hrg, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 3. srpnja 2014. godine, Vlada Rcpublike 
Hrvatske predlazc da Dan sjecanja bude dan smrti Stjepana Radica, 8. kolovoza 1928. godine, a 
ne kako je predlozcno 20. lipnja 1928. godine. 

Odabirom 20. lipnja u prvome bi planu bio upravo cin atentata koji je pocinio 
Punisa Racic, ali i isticanjc povijesnih sukoba. Odabirom 8. kolovoza, mcdutirn, slavila bi sc 
vaznost Stjepana Radica, naravno, uz duzno korncmoriranje njcgove tragicne srnrti, no u prvorne 
hi planu bio upravo Stjepa» Radic i njcgova uloga u hrvatskoj povijesti i hrvatskoj sadasnjosti. 

Za svoje predsravnike, koji ce u vczi s izncsenim misljcnjern biti nazocni na 
sjednieama llrvatskoga sabora i njegovih radnih tijcla, Vlada jc odredila prof. dr. sc. Andreju 
Zlatar Viol ic, ministricu kulture, prof. Hcrislava Sipusa, zarnjenika ministricc kulture i Vladimira 
Stojsavljevica, pomocnika ministrice kulture. 




