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Zagreb, 7. srpnja 2014. 

ZASTUPNICAMA I ZASTUPNIClMA 
HRVATSKOGASABORA 

PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA 
RADNIH TIJELA 

Na temelju clanka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upucujem Prijedlog odluke 0 proglasenju Dana sjecanja na 20. lipnja 1928. 
godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Branko Hrg, zastupnik u Hrvatskom 
saboru, aktom od 3. srpnja 2014. godine. 

U radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, sudjelovat ce predlagatelj 
Prijedloga odluke. 

PREDSJEDNIK 
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Zagreb, 3. srpnja 2014. 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Prijedlog odluke 0 proglasenju Dan sjecanja na 20.lipnja 1928. godine 

Na temelju clanka 159. i 172., stavka 2. te clanku 214. Poslovnika Hrvatskog sabora, zastupnik 

Hrvatske seljacke stranke, Branko Hrg, podnosi prijedlog odluke 0 proglasenju Dana sjecanja na 

20. lipnja 1928. godine. 

Predstavnik, koji ce sudjelovati u radu Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela biti ce sam 

predlagatelj, zastupnik Branko Hrg. 

Branko 



Prijedlog 

ODLUKA 

o proglasenju "Dana sjecanja na 20. Iipnja 1928. godine" 

Na temelju clanka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabar je na sjednici odrzanoj 

___________ 2014. godine dania 

ODLUK U 

l. 

Dan 20. Iipnja proglasava se "Danorn sjecanja na 20. lipnja 1928. godine" 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja, a objavit ce se u Narodnim novinama, 

KLASA:
 

U Zagrebu,
 



Obrazlozenje
 

Prijcdlog odluke 0 proglasenju Dana sjecanja na 20.lipnja 1928.
 

Dogadaj koji se zbio 20. lipnja 1928. obiljezio je hrvatsku povijest. Rijcc je 0 atentatu 

srpskog politicara Punise Racica na zastupnike Hrvatske seljackc stranke u Narodnoj skupstini u 

Reogradu. Posljedica navedenog zlodjela bila je smrt troje i ranjavanje dvojice zastupnika 

Hrvatske setjacke stranke koji su u Beogradu branili hrvatske interese. Na mjestu su ubijena 

dvojica zastupnika Pavao Radio i Duro Basaricek, dok je tadasnji predsjednik HSS-a, Stjepan 

Radic, od posljedica zadobivenih u pokusaju ubojstva, prerninuo 8. kolovoza. Ranieni Sll hili 

zastupnici [van Granda i Ivan Pernar. 

Hrvatskim se zastupnicima prijetilo i prije samog atentata. Nairne. u tamosnjem tisku, 

izlazile su poruke koje su otvoreno upozoravale hrvatske zastupnikc da prilngode svoje interese 

interesima srpskih politicara. Nakon atentata, tisak u Hrvatskoj izvijestio je hrvatsku javnost 0 

dogadaju u Narodnoj skupstini. Atentat na narodne zastupnike u beogradskoj skupstini dozivljen 

je kao napad na cijeli hrvatski narod te su usJijedili burni prosvjedi diljern Hrvatske. Zagrebacka 

Vecer, Obzor i Novosti izvjescuju detaljno 0 svirn tim krvavirn dogadajirna i doprerni mrtvih 

zastupnika u Zagreb. 

Stjepan Radic, preminuo je 8. kolovoza u Zagrebu. U meduvremenu, hrvatski tisak puno 

je prostora posvecivao ovom dogadaju, dok je u islo vrijerne srpski tisak vodio protuhrvatsku 

kampanju. Stovise, s obzirom da nije ostvaren konacan cilj politickih elita koje su inicirale 

pokolj, do Radica se pokusalo doprijeti i u Zagrebu sto govore i zagrebacke Novosti dan prije 

smrti predsjednika HSS-a gdje izvjescuju da su nepoznate osobe pokusale provaliti u vilu 

Stjepana Radica u l lcrccgovackoj ulici na sto je reagirala straza. Ipak, i bez njihovog 

neposrednog utjecaja, Stjepan Radic sljedeci je dan preminuo. 

Povodom 60. obljetnice smrti Stjepana Radica, godine 1988. Sjevernu Ameriku obilazi 

buduci utemeljitelj nove hrvatske drzave, povjesnicar dr. Franjo TUGman. Odrzao je niz 

predavanja u Kanadi i SAD na temu Stjepan Radic u hrvatskoj povijesti te u prvoj recenici svog 

predavanja ustvrdio: Sest desetljeca poslije mucenicke smrti Stjepana Rodica moze se s punom 

povijesnom osvjedocenoscu ustvrditi da on spada 11 red onih hrvatskih velikana sto S1I svojim 

imenima obiljeiili opstofnost i samobitnost hrvatskog naroda u europskoj i svjetsko] povijesti. 

U podrobnoj raSC!ambi svih politickih Cimbenika iz vremena Radica i kasnije, Tuclman 



zakljucuje kako je Radic jedan od onih malobrojnih koji su od sudbonosnog znacenja u povijesti 

hrvatskog naroda. Istovremeno tako misli i knjizevnik, povijesni istrazivac i publicist Zvonimir 

Kulundzic, koji takoder povodorn 60. obljetnice smrti Stjepana Radica izdaje knjigu "Stjepan 

Radic i njegov republikanski ustav". Kulundzic takoder krajem '80-tih obilazi i tumaci Radicevo 

djelo hrvatskoj emigraciji u Europi. 

Pocetkorn '90-tih pocinje se ostvarivati Radicev san i san hrvatskog naroda. Hrvatska 

drzava postaje stvarnost 16 stoji na naslovnici Vecernjeg lista 20. lipnja 1991. u unutrasnjosti 

veliki intervju predsjednika Franje Tudmana. Vjesnik u to vrijeme objavljuje feljton Franje 

Tuclmana - Stjepan Radic u hrvatskoj politici i povijesti u 11 nastavaka. Ali vijest u Vjesniku 20. 

lipnja 1991. 0 beogradskom atentatu je posve nezamjetna u rnalorn povijesnom okviru. 

Istrazivanjern Vecernjeg lista (najcitanijih novina u RH) i Vjesnika (vodeceg politickog 

dnevnika) u 20-tak godina postojanja danasnje hrvatske drzave, pokazuje se da ta dva najvaznija 

hrvatska dnevna lista od 1991.g. do 2013.g., atentat u beogradskoj skupstini i smrt Stjepana 

Radica, biljeze samo rnarginalno: 

•	 pretezito kratke vijesti 0 polaganju vijenaca celnika HSS-a i sluzenju mise zadusnice na 

dan 8. kolovoza za Stjepana Radica 

•	 iznimno rijetko i neuocljivo podsjecanje na obljetnice krvoprolica 20. lipnja 1928. 

ubojstva hrvatskih saborskih zastupnika u beogradskoj skupstini 

•	 iznimno rijetki spomen ubojstva zastupnika Pavle Radica Dure Basariceka u 

beogradskoj skupstini 

Nesto vise 0 tom dogadaju zabiljeZeno je jedino u vremenu od 1991. do 1998. godine. Ukupno u 

prvih osam godina samostalne hrvatske drzave 4 podliska u nastavcima i 3 clanka, vezano uz 

obljetnice beogradskog atentata 20. lipnja 1928. od 1999. - 2012. gocline izostaju pisanja 0 

atentatu u beogradskoj skupstini, politicki znacaj tih dogadaja, a vijesti 0 obljetnicama smrti 

Stjepana Radica posve su zanemarive. U tom smislu, u 20-tak godina, publicist Damir Borovcak 

uocio je sumo jednog novinara koji se pobunio na ta zanemarivanja - Milan Jajcinovic u 

Vecemjern listu, pod naslovorn Zaboravljeni Stjepan Radic, 

U cijelom razdoblju od 1991.g. do 2013.g. nije upamceno da je izaslanstvo Hrvatskog 

drzavnog sa bora polagalo vijence na grobove ubijanih hrvatskih zastupnika, niti da se Hrvatski 

drzavni sabor na svojim sjednicama prisjetio svojih zastupnika koji su poubijani u Beogradu. 

Ponavlja se pitanje, imamo Ii pravo kao narod i ima Ii vlast po narodu izabrana, pravo zaboraviti 



takve presudne povijesne dogadaje? Smatrarno da obiljezavanje Dana sjecanja na ovaj nemili 

dogadaj ne bi trebala biti duznost samo clanova HSS-a, vee bi trebala biti duznost svih 

zastupnika u Hrvatskorn saboru. Stoga predlazemo: 

•	 Dan 20. lipnja 1928. uvesti kao dan sjecanja i kornemorativnu sjednicu u Hrvatskorn 

saboru. Na taj dan izaslanstvo Hrvatskog sabora trebalo bi polagati vijence na grobove 

ubijenih zastupnika i ciniti druga podsjecanja na njihovu srnrt. 

•	 Srnrtni dan 8. kolovoza 1928. hrvatskog zastupnika Stjepana Radica takoder treba 

obiljezavati Hrvatski sabor s izaslanstvorn zastupnika i polaganjem vijenca na njegov 

grob. 


