
TOMISLAV MERČEP PODRŽAO RAZVOJNI PROJEKT „BRANITELJI 
U POLJU“ 
Hrvoje Mirković, www.hrvatskauljudba.hr – 19. listopada 2006. 
 
Danas je Tomislav Merčep, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca 
Domovinskog rata iz Zagreba, razgovarao s poticateljima projekta 
„Branitelji u polju: na plantaži, na farmi i na zaštiti okoliša“, koje je 
predvodio Milan Žanko, pukovnik HV i vijećnik Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
U izaslanstvu što je pohodilo Udrugu hrvatskih dragovoljaca Domovinskog 
rata u Zagrebu, Cvjetna aleja br. 2, bili su još Petar-Mikloš Weisz, 
predsjednik Udruge „Zeus“ (Zagrebački Europski Umjetnički Susreti), 
Žarko Turudić, predsjednik Udruge imatelja kupona „Stradalnik“, Hrvoje 
Mirković, tajnik Udruge za poticanje uzgoja goveda pasmine „Red Angus“, 
mr. sc. Franjo Hirg, predsjednik Udruge za razotkrivanje ratnih i 
poratnih žrtava Domovinskog rata „Pravda“, mr. sc. Ante Kodžoman, 
pukovnik HV, predsjednik Udruge za uzgoj ljekovitog voća „Aronia“, te dr. 
sc. Tomislav Dragun, predsjednik Udruge za zaštitu prava grañana 
„Hrvatski uljudbeni pokret“. 
 
Najprije se govorilo na temu naknade braniteljima radi nezakonite 
zamjene dionica u kuponskoj privatizaciji, koja se – bez kamata – u ovom 
trenutku procjenjuje na 2.475,000.000 eura. Smatra se to dobrom 
podlogom za brojne razvojne programe kojima bi se braniteljima 
Domovinskog rata vratilo profesionalno dostojanstvo, a koje je 
besprimjerno ugroženo i dovedeno u pitanje. 
 
Nakon toga sudionici skupa analizirali su sadržinu, odlike i ciljeve projekta 
„Branitelji u polju: na plantaži, na farmi i na zaštiti okloliša“. 
 
Projekt, koji će se inače protezati na 10.000 ha zemljišta u Lici, Banovini i 
Baranji, obuhvaćao bi 1.000 poslovnih stanica (braniteljskih obitelji) i u 
sebi bi nosio voćarske i gljivarske nasade (borovnice na 900 ha, aronije 
na 500 ha, ginka na 500 ha i tartufa na 50 ha), ekološke farme (6.000  
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goveda Red Angus na 6.000 ha, 10.000 koza na 1.200 ha i 4.000 ljama na 
500 ha), te poligone za paintball (na 250 ha). 
 
Procjenjuje se da će projekt stajati oko 250 milijuna eura, a financirao bi 
se ulaganjem nekretnina (zemljište i objekti), dionica i poslovnih udjela u 
državnom vlasništvu, te sredstvima Svjetske banke i razvojnih fondova 
Europske Unije. 
 
Tomislav Merčep, u funkciji predsjednika Udruge hrvatskih dragovoljaca 
Domovinskog rata, u cijelosti je podržao i prihvatio prethodno izložene i 
obrazložene razvojne projekte predloživši odmah i osnivanje udruge koja 
će ih provesti u djelo. Isto tako, naglasio je da za dotične projekte treba 
osigurati suglasnost koordinacije braniteljskih udruga. 
 
Slijedila je osnivačka skupština Udruge za suvremeno poduzetništvo 
branitelja Domovinskog rata „Zajedno na plantaži, na farmi i na zaštiti 
okoliša“, a na kojoj je zaključeno sljedeće: 
 
1. 
 
Izabrane su odgovorne osobe udruge, i to Tomislav Mečep, predsjednik, 
Milan Žanko, dopredsjednik i Peter-Mikloš Weisz, tajnik, 
 
2. 
 
Prihvaćen je elaborat "Zamjena dionica u kuponskoj privatizaciji", 
 
3. 
  
Prihvaćen je razvojni projekt "Branitelji u polju: na plantaži, na farmi i na 
zaštiti okoliša“, 
 
4. 
  
Osnovan je Savjet projekta „Branitelji u polju“, koji broji 13 članova, 
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5. 
 
Odlučeno je upoznati najviša državna tijela s pitanjima nezakonite 
zamjene dionica u kuponskoj privatizaciji, predložiti način davanja 
odgovarajuće naknade imateljima kupona, kao i iznijeti svoje viñenje za 
najsvrhovitije korištenje tako dobivenih sredstava. 
 
Savjet projekta „Branitelji u polju“ sastat će se idućeg tjedna. 
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