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BRANITELJI U POLJU 
Udruga za jačanje uloge branitelja  
u hrvatskom gospodarstvu 
Cvjetna aleja 2 
10000 ZAGREB 
 

 

 

ZAPISNIK 
 
 
 
 s Prve izvanredne skupštine Udruge za jačanje uloge branitelja u hrvatskom 
gospodarstvu ''Branitelji u polju'' iz Zagreba, Cvjetna aleja 2, održane 29. prosinca 
2006. godine u Zagrebu u hotelu The Westin s početkom u 10.00 sati. 
 
 
 Sjednici su bili nazočni članovi inž. Tomislav Merčep, predsjednik, Franjo Hirg, 
dipl. iur. dopredsjednik, mr. sc. Ante Kodžoman, tajnik, dr. sc. Tomislav Dragun, Milan 
Žanko, Žarko Turudić, Peter Mikloš Weisz i Hrvoje Mirković.  
 
 
 Osim članova udruge skupštini su nazočili i brojni gosti iz cijele Hrvatske. 
 

 
Za zapisničara je jednoglasno izabran Hrvoje Mirković. Za ovjerovitelje 

zapisnika izabrani su Peter Mikloš Weisz i Žarko Turudić. 
 
 
 Predložen je i usvojen sljedeći: 
 
  
Dnevni red: 

 
1. Izvješće o tijeku registracije Udruge 
2. Razmatranje nalaza Državnog ureda za reviziju o provoñenju kuponske 

privatizacije 
3. Usvajanje Razvojne namjere ''Branitelji trebaju biti nositelji gospodarstva 

u hrvatskom zajedništvu 
4. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa rada Udruge za 2007. godinu 
5. Donošenje odluke o prijemu počasnih članova Udruge 

 
 
Skupština je počela s radom u 10 sati i 5 minuta. 
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Ad 1. 

 
 Ing. Tomislav Merčep je otvorio Skupštinu i pozdravio članove i goste, te 
pozvao sve sudionike da aktivno sudjeluju u radu Skupštine. Predsjednik je u uvodnoj 
riječi  rekao da bi branitelji morali aktivnije sudjelovati u funkcioniranju države i da su 
branitelji do sada bili opljačkani, a isto tako i prognanici. 
 
 Predsjednik je dao izvješće o tijeku registracije Udruge, te dao riječ g. Pavlu 
Kaliniću (gostu kojemu se žurilo zbog drugih obveza). 
 

Pavle Kalinić, načelnik u gradskom poglavarstvu, je pozdravio sve prisutne 
sudionike, te iznio svoje mišljenje da je dobro što je osnovan Braniteljski fond i treba 
inzistirati da se Zakon provede do kraja, a isto tako utjecati na branitelje da ne 
prodaju svoje dionice, a ako već moraju pokušati izvesti to tako da branitelji imaju na 
neki način pravo prvokupa. Šteta je što je Fond branitelja u Erste banci – bolje bi bilo 
da je u Hrvatskoj poštanskoj banci.  

Pozdravio je sve sudionike u ime gradonačelnika Milana Bandića koji je poručio 
da će i dalje nastojati pomagati branitelje.  

Bilo bi dobro zaustaviti rasipanje branitelja i braniteljskih udruga. Trebalo bi 
smanjiti broj braniteljskih udruga i s druge strane povećati utjecaj branitelja. 

 
 
 
Predsjednik je dao riječ g. Ivanu Posiloviću. 
 
Ivan Posilović, član nadzornog odbora Fonda hrvatskih branitelja, je kao gost 

pozdravio sve sudionike Skupštine i ukazao na probleme branitelja, koji su po njemu 
to da se branitelji nisu uspjeli ujediniti u poslovnom smislu. Dao je sljedeće prijedloge: 

1. mala burza za zapošljavanje u okviru projekta 
2. mala burza za robe i usluge s naglaskom na branitelje 
3. povećati komunikaciju meñu braniteljima – Internet kao medij za 

posrednički centar i podružnice 
Predsjednik je zatim dao i pojašnjenje o Fondu hrvatskih branitelja i podjeli 

imovine braniteljima, a isto tako smatra i da je vlada dužna povećati broj fakulteta na 
kojima bi se branitelji i članovi njihovih obitelji mogli kvalitetno obrazovati. 
 Napravljen je  prvi pomak u udruživanju branitelja – dobro je da postoji veći 
broj braniteljski udruga koje su u skladu s problemima koji ih muče, ali se svejedno 
mora raditi na ujedinjenju. Želimo i sretnu i sigurnu Hrvatsku. Branitelji ne smiju biti 
na marginama. 
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Ad 2. 

 
 Dr. sc. Tomislav Dragun je razmotrio nalaz Državnog ureda za reviziju. Osnovni 
problem je u ljudima koji su trenutno na čelu države i koji nisu u stanju rješavati 
probleme. Branitelji su isto tako djelomično krivi za svoje probleme pošto su prihvatili 
pomoć, pripomoć i sl. umjesto da se aktivnije uključe u rješavanje svojih problema. 
 Cijelo razmatranje je bazirano na dokumentu: IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ 
REVIZIJI – PROCES KUPONSKE PRIVATIZACIJE, Državni ured za reviziju, Zagreb, 
veljača 2003. godine. 

8. ožujka 2007. godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu  će biti održana prva 
glavna rasprava o ništavnosti ugovora o zamjeni dionica u kuponskoj privatizaciji. 

Kratak osvrt na banke i situaciju u hrvatskom bankarstvu. 
Dalje je dr. sc. Tomislav Dragun pročitao cijelo Razmatranje koje je sastavni dio 

radnih materijala za Skupštinu. 
 
Riječ je dobio Sulejman Tabaković gost na Skupštini koji je u svom osvrtu na 

Razmatranje rekao da je on kao predsjednik udruge Kulin Ban iz Zagreba isto tako 
poduzeo neke aktivnosti. Naši zakoni su jako dobri, ali je sve što je rañeno, rañeno 
mimo Zakona. U postupku privatizacije su prekršeni svi zakoni od Zakona o 
poduzećima, do Zakona o trgovačkim društvima, Zakonu o namirenju meñunarodnih 
obveza i sl. sve do danas kada se i dalje krše dobri i kvalitetni Zakoni RH. 

Mišljenja je da Banke nisu u stranom vlasništvu, nego da su to naši ljudi, a pod 
stranom firmom.  

Banke su plačkane po modelu istom kao i u Čileu. Banke nisu nikada 
pretvorene, ni privatizirane, nego su otete. Nikada ni jedna banka nije ušla u 
vrijednost poduzeća koja su bila stvarni udjelničari u bankama. 2003. godine su svi 
krediti revalorizirani na stanje iz 1998. godine. 

Nisu poštovani Zakon o privatizaciji, Zakon o pretvorbi, Zakon o bankama, 
Zakon o trgovačkim društvima... 

2002. godine i 2005. godine Sabor je donio zaključke da se poništi pretvorba i 
privatizacija tamo gdje je to moguće, a moguće je to u svim poduzećima. 

 
Prijedlozi: 

1. poništenje kompletne pretvorbe i privatizacije i PIF-ova, iz razloga što ni 
jedna akcija nije bila u skladu sa Zakonom. 

2. Todorića, Lukovića i sve ostale tretirati kao poslovoñe bez naloga, a 
dionice tih društava prenijeti u fond branitelja 

3. zahtijevati provoñenje zakona – blokada računa i nekretnina 
Vraćanje imovine u prvobitni poredak. 
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Ad 3. 

 
 dr. sc. Tomislav Dragun smatra da je vrijeme da branitelji sudjeluju u većem 
opsegu u vlasti i da treba jasno reći da branitelji moraju biti nositelji hrvatskog 
gospodarstva, a samim tim i politike u hrvatskom zajedništvu. Uz potporu katoličke 
crkve i gospodarstva zajedništva. 
 Osnov svega bi trebala biti obitelj – i to braniteljska. 
 Nekoliko projekata � Branitelji u polju � u rovu � pa u oranju 
 Svaki branitelj treba imati imanje (materijalnu sigurnost) 
 Prijedlog da se pošalje izaslanstvo u Hrvatsku biskupsku konferenciju, Hrvatsku 
poštansku banku i u Vladu RH, odnosno njena operativna tijela kako bi predstavili 
Razvojnu namjeru „Branitelji trebaju biti nositelji gospodarstva u hrvatskom 
zajedništvu“ sa svim njenim projektima, te zatražili podršku. 
 
 Ante Kodžoman je priopćio da ima puno povratnih informacija iz Kanade i 
zemalja EU o potpori ovakvim projektima. 
 
 Mile Tomičić je mišljenja da je hrvatski narod u privatizaciji opljačkan. Branitelji 
su bili zaokupljeni stvaranjem Države i nisu stigli pratiti što im se dogaña iza leña. 
Prijedloig je da se formira Savjet kao uže tijelo koje bi moglo operativno djelovati i 
imati utjecaj na medije i ostalo. 
 Hrvatska poštanska banka je tri puta opljačkana. Svaka garnitura koja je bila 
na vlasti opljačkala je banku. Sve mirovine i plaće državnih službenika su trebale ići 
preko HPB-a, a idu preko Zagrebačke, Privredne i drugih banaka. 
 Ojačati utjecaj branitelja kroz ujedinjavanje. Ne smije se dogañati da djeca 
branitelja budu nezaposlena. 
 Privatizacija Telekoma je sramna. Ne dozvoliti provoñenje privatizacije na stari 
način. Naći nove i bolje metode privatizacije. 
 
 Tomislav Merčep se osvrnuo na mišljenja i prijedloge te rekao da se branitelji 
žele pozicionirati na temelju znanja. Ova Udruga ima jako puno ciljeva, a koji će se 
još i nadopunjavati. Trebali bismo na svoju stranu dobiti i Crkvu, a to vjerojatno i 
hoćemo.  
 Potrebno je ostvariti utjecaj na medije i gospodarstvo. 
 Pokušati ćemo vratiti stvari na njihovo mjesto, jer smo do sada dali imovinu na 
upravljanje patološkim lopovima. 
 
 
 
 
Ad 4. 

 
 Franjo Hirg, dipl. iur. je pročitao Program rada Udruge za 2007. godinu i nakon 
toga Odluku o prihvaćanju programa rada za 2007. godinu koja je jednoglasno 
prihvaćena. 
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Ad 5. 

 
 Jednoglasno je prihvaćena Odluka o prijemu počasnih članova Udruge. 
 Jednoglasno je prihvaćena Odluka o razvojnoj namjeri u gospodarstvu, 
bankarstvu, gospodarskom zajedništvu, i financiranju – ulaganju društveno-razvojnog 
projekta ''Branitelji u polju''. 
 
 
 Predsjednik Udruge g. Tomislav Merčep je zahvalio svim sudionicima i pozvao ih 
da se aktivno uključe u rad Udruge. 
 Održan je kvalitetan sastanaka i pomak u vraćanju dostojanstva braniteljima. 
 
 
Dovršeno u 12 sati i 30 minuta. 
 
 
Zapisničar: 
 
Hrvoje Mirković 
 Ovjerovitelji Zapisnika: 
 
 Peter Mikloš Weisz 
________________ 
  
 
 ____________________ 
 
 Žarko Turudić 
 
 
 
 ____________________ 
 
 
 
 
 


