
AMERIČKA BOROVNICA ZA HRVATSKE BRANITELJE  
Novi projekt Tomislava Draguna - Nekadašnji Kutlin suradnik počeo je 
realizaciju divovskog projekta vrijednog 250 milijuna eura, u kojem bi 
1.000 zadrugara, uz državnu potporu od 100 milijuna eura, uzgajalo 
borovnice, ginko, aroniju, tartufe, goveda, koze i ljame 
Paško Rakić, "Business.hr", Zagreb, 2. studenog 2006. - str. 44 
 
Zamislite tisuću branitelja i njihovih obitelji kako na Krbavskom polju i 
Banovini, u Baranji i Istri sade borovnicu, aroniju, ginko i tartufe te 
uzgajaju goveda, ljame i koze i sve to za izvozna tržišta. 
 
U slobodno bi se vrijeme branitelji poljoprivrednici igrali rata, odnosno 
paintballa. 
 
Projektom bi se ublažili gorući problemi poput suicida branitelja, potaknuo 
bi se razvoj ekološke poljoprivrede, povećao izvoz i naselili dijelovi 
iseljene Hrvatske ... 
 
Sve to, i mnogo više, dio je vizije poznatoga revizora i privatizacijskog 
"genija" dr. Tomislava Draguna. 
 
Nedavno je za Business.hr Dragun sa suradnicima predstavio projekt 
"Branitelji u polju: na plantaži, na farmi i na zaštiti okoliša", težak 
nemalih 250 milijuna eura u pet godina. 
 
Slovenski partneri 
 
Upravo je država ključna, jer bi u financiranju petogodišnjeg plana 
sudjelovala s čak 137 milijuna eura. 
 
Budući da je sadnja američke borovnice na Krbavskom polju i u Banovini 
trenutačno najbliža realizaciji, taj je dio projekta posebno predstavljen, i 
to "u suradnji s Europskom unijom". EU u toj priči predstavlja manji 
obiteljski rasadnik u Krškoj Vasi pokraj Brežica. 
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"Tu smo vas doveli kako bismo vam pokazali da projekt realiziramo s 
europskim partnerima", uvjeravao nas je dr. Dragun u stankama 
objašnjavanja slovenskim supružnicima kako njihovim sadnicama planira 
zasaditi "od 500 do 1.000 hektara" borovnice. 
 
U slovenskom rasadniku aktivni i za fotografiranje vrlo raspoloženi bili su 
i suputnici Tomislava Drahuna i njegove kćeri Lovorke Dragun-Mirković: 
 
Žarko Turudić, predsjeddnik udruge "Stradalnik" (branitelji oštećeni u 
kuponskoj privatizaciji),  
 
Milan Žanko, HSP-ov vijećnik u Skupštini Vukovarsko-srijemske županije,  
 
Ante Kodžoman, direktor društva Velebit-Velegraf d.d. iz Zagreba, 
zaintersiran za uzgoj aronije (ljekovite biljke slične borovnici) u Baranji,  
 
te  
 
Peter Weisz, lobist i predsjednik Upravnog odbora Hrvatsko-kanadskog 
konzorcija. 
 
Inače, svrha je Hrvatsko-kanadskog konzorcija "poticanje razvitka 
hrvatskog sela", a koji bi činio most izmeñu zainteresiranih 
prekooceanskih investitora (dakako, uključujući i naše iseljenike) i 
branitelja poljoprivrednika. 
 
"Zasad se borovnica u Hrvatskoj uzgaja na manje od 10 hektara u 
Gorskom kotaru i Meñimurju, a potencijali su mnogo veći, jer Europi treba 
borovnica", objašnjava Dragun. 
 
Novo zadrugarstvo 
 
Radi realizacije projekta "Branitelji u polju: na plantaži, na farmi i na 
zaštiti okoliša" Tomislav i Lovorka Dragun osnovali su udrugu Razvitak  
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kroz pravednost i ljubav, namijenjenu za "sustavna gospodarska pitanja", 
kao i Udrugu za poticanje uzgoja šumskog voća Borovnica Zagreb. 
 
Cijeli je projekt (borovnica je samo dio) zamišljen na sljedeći način: 
poslovne obitelji, zadruge, bile bi smještene u poslovnim naseljima, a 
ne u poslovnim zonama, a na zadrugarstvu inzistira upravo Svjetska 
banka. 
 
Dakle, ukupno bi bilo utemeljeno 1.000 poslovnih stanica, odnosno 
poslovnih obitelji - zadruga, u 20 poslovnih naselja. To odgovara broju od 
minimalno 2.000 radno angažiranih osoba. Ukupan broj zaposlenih, 
uključujući i prateće djelatnosti, narastao bi na 5.000 osoba. 
 
Društveno-razvojni projekt "Branitelji u polju: na plantaži, na farmi i na 
zaštiti okoliša" trebao bi se ostvariti od 1. srpnja 2007. do 31. 
prosinca 2011. godine. 
 
Koliko sve to stoji? 
 
Računica je jasna. Svaka poslovna stanica stoji 170.000 eura, plus još 80 
tisuća eura za stambeni i gospodarski dio, tj. ukupno 250 milijuna eura. 
 
Kako sve to financirati? 
 
Jednostavno. Država bi trebala obeštetiti oštećene u kuponskoj 
privatizaciji s 50 milijuna eura, Svjetska banka dala bi 75 milijuna 
eura, država bi dala još 25 milijuna eura poticaja, kao i kuće vrijedne 
još 62,5 milijuna eura, a sudjelovalo bi i tržište kapitala, prema 
načelu "planet-programa" s 37,5 milijuna eura. 
 
"RH ima velike obveze prema braniteljima zbog promašene kuponske 
privatizacije. Naime, država se obvezala dati braniteljima dionice 
hrvatskih poduzeća u iznosu od 5 milijardi DEM", kaže Dragun. No, on 
tvrdi da su branitelji dobili dionice vrijedne samo 3,5 milijarde DEM, i to  
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dionice propalih trvrtki za koje su branitelji od bivših PIF-ova "inkasirali" 
oko 50 milijuna DM konkretnog novca. 
 
Prema Dragunovoj računici, država je braniteljima dužna čak 2,475 
milijardi eura. "Ono što se traži ovim projektom samo je mali dio toga 
duga", upozorava Dragun. 
 
Tomislav Dragun tvrdi da je Vinko Vukadin iz tvrtke Krentschner 
zainteresiran za pomoć i privlačenje austrijskih i europskih investitora. 
 
Osnovna ekonomska podloga uzgoja borovnica je gospodarstvo 
zajedništva, koje već funkcionira u Brazilu, Italiji i drugdje. Posrijedi je 
oblik zadrugarstva u kojem je vlasništvo nad zemljom pojedinačno, a 
tehnologija i prerada su zajedničke. 
 
Potpora Crkve 
 
Dragun je tražio potporu lokalne samouprave na području Udbine i Donjih 
Kukuruzara, a možda i u Baranji. 
 
"U Udbini bi nam zemlju trebala dati država, a Općina Donji Kukuruzari 
sama bi (uglavnom od srpskih povratnika koji žele napustiti taj kraj) 
kupovala zemlju za sadnju borovnica", tvrdi Dragun. 
 
U Donjiim Kukuruzarima projekt je navodno podržao i glasoviti Martin 
Katičić, nekad direktor Privredne banke Zagreb i saborski zastupnik 
HDZ-a, a danas zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Donji Kukuruzari. 
 
Studija isplativosti 
 
Studiju isplativosti sadnje borovnica Dragun još nije napravio, no zaradu 
procjenjuje na "oko 45 tisuća kuna po hektaru zasañenih borovnica", uz 
napomenu da bez studije isplativosti u "projekt ne će ni ulaziti." 
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Najavio je da će "nakon što se poslože kockice" projekt predstaviti 
potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor, u čiju potporu ne sumnja. 
 
Želimo mu puno sreće. 
 
PROJEKT BRANITELJI U POLJU: PROIZVODNJA NA 10.000 HEKTARA 
 
Voćarstvo i gljivarstvo: 
 
Borovnica (400 poslovnih stanica, 1.000 ha), aronia (100 poslovnih stanica, 
500 ha), ginkgo (50 poslovnih stanica, 500 ha), tartufi (50 poslovnih 
stanica, 50 ha). 
 
Stočarstvo: 
 
Red Angus (200 poslovnih stanica, 6.000 goveda, 6.000 ha), koze (100 
poslovnih stanica, 10.000 koza, 1.200 ha), ljame (80 poslovnih stanica, 
4.000 ljama, 500 ha). 
 
Paintball: 
 
Poligoni za painball (20 poslovnih stanica, 250 ha). 
 
Ukupno obiteljska gospodarstva - zadruge 1.000 poslovnih stanica, 10.000 
ha. 
 
SADAŠNJA PROIZVODNJA ZANEMARIVA 
 
Američka borovnbica vrlo je zahvalna biljka za uzgoj, jer traži samo 
jednu rezidbu i jednu gnojidbu godišnje.  
 
Oko 95 % svjetske proizvodnje borovnice odvija se u Americi, odnosno 
oko 135 milijuna kilograma na više od 50.000 hektara. 
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U Europi je proizvodnja zanemariva, premda je konzumacija te vrste voća 
prilično velika. 
 
Hrvatska zasad ima oko sedam hektara zasañenih borovnicom, a Srbija, 
primjerice desetak. 
 
Projekt sadnje borovnice, kako ga je zamislio Tomislav Dragun, obuhvatio 
bi otprilike1.000 hektara s ukupnom godišnjom proizvodnjom od 1,3 do 1,5 
milijuna kilograma, i to na Krbavskom polju (gdje, prema njegovim 
riječima, država ima oko 8.000 hektara zemljišta) i u Donjim 
Kukuruzarima. 
 
Dvogodišnje i trogodišnje sadnice borovnice nabavljao bi u Sloveniji. 
 
TKO JE TOMISLAV DRAGUN – BIVŠI KUTLIN SURADNIK KOJI JE 
TUŽIO TITA I CARLU DEL PONTE 
 
Tomislav Dragun jedan je od najzanimljivijih likova iz već pomalo 
zaboravljene, a nekad vrlo živahne hrvatske tajkunsko-privatizacijske 
scene. 
 
Za sebe je govorio da je on samo "izrañivao privatizacijske elaborate" za 
Kutlu, Gucića, Sulića, Radoševića i druge propale domaće tajkune. 
 
Čak je tužio Nacional, kojemu je dao intervju što ga je taj tjednik objavio 
pod naslovom "Bavili smo se otimačinom, ali radili smo po zakonu". 
 
Spominjalo ga se u aferama Croatia bus, Tvornica autobusa Zagreb, 
Exportdrvo, Tisak ... ali nikad ni za što nije osuñen. 
 
U novije je vrijeme poznat po tužbama protiv brojnih javnih osoba, a 
Državno ga je odvjetništvo i kazneno prijavilo zbog lažnog prijavljivanja. 
 
Lista osoba koje je Dragun tiužio je podugačka: Stjepan Mesić, Ivo  
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Sanader, Vladimir Šeks, Ivica Račan, Ljubo Ćesić Rojs, Ivan Šuker, 
Andrija Hebrang, Zlatko Mateša, Slavko Linić, Dušan Džamonja, Drago 
Pilsel, Tomislav Wrus, Vesna Škare-Ožbolt, Ivan Jarnjak, Pero Jurković, 
Marijan Hanžeković, Nikola Visković, Milan Kangrga (zbog uvrede 
hrvatskog naroda), Milorad Pupovac, Simo Dubajić ... 
 
Dragun je tužio čak i Josipa Broza Tita zbog bleiburških zločina te Carlu 
del Ponte zbog lažnog prijavljivanja Gotovine. 


