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Zagreb, na dne 8. srpnja 2011. 
 
 
 
      Domagoj Ivan Milošević 

      Podpredsjednik Vlade RH za investicije 
      Trg sv. Marka br. 2 
      10000 ZAGREB  
       Co: 
      Paul Vandoren, šef Misije EU u RH 
      Zoran Milanović, predsjednik SDP 
      Josip Friščić, predsjednik HSS 
      Danijel Srb, predsjednik HSP 
 
Cijenjeni g. Miloševiću, 
 
U prilici smo obavijestiti Vas kako smo započeli s operativnim radnjama 
glede osnivanja Slovensko-hrvatskog gospodarskog konzorcija za 

ulaganja u razvojni projekt "Branitelji u polju". Naime, skorašnji ulazak 
Republike Hrvatske u Europsku Uniju prigoda je za njegovu konačnu 
realizaciju. 
 
Na gospodarskom projektu "Branitelji u polju" započeli smo raditi prije 
pet godina u suradnji s inž. Tomislavom Merčepom, ali nas je njegova 
bolest u tomu usporila. 
 
Prilog: 
Zapisnik s Izvanredne Skupštine Udruge za jačanje uloge branitelja  
u hrvatskom gospodarstvu "Branitelji u polju", koja je održana 29. prosinca 2006. 
 
 



(2) 
 
 
Razvojni projekt "Branitelji u polju" spada u sustavne ekološke 
gospodarske zahvate, koje svesrdno podupire EU. Projekt cijenimo na oko 
250 milijuna eura, a prvenstveno će se odnositi na Belu Krajinu u R 
Sloveniji, Liku, Gorski Kotar, Banovinu, srednju Slavoniju i istočnu Baranju 
u R Hrvatskoj, te na područja Bihaća, Banja Luke i Posavine u R BiH. 
 
U okviru dotičnog projekta računamo na sredstva fondova EU, 
obnovljenog Hrvatskog Domovinskog Fonda i Fonda branitelja 
domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i s područnom 
kroatizacijom Hrvatske Poštanske Banke d.d. 
 
Prilog: 
Članak "Američka borovnica za hrvatske branitelje", ispis i preslik, Paško Rakić, 
"Business.hr", Zagreb, 2. studenog 2006. - str. 44 
 
Zadnji kontakt u svezi s razvojnim projektom "Branitelji u polju" na 
državnoj razini imali smo s g. Krunoslavom Mesarićem, sada predstojnikom 
Ureda predsjednice Vlade RH, nekoliko dana prije, nego li je dr. sc. Ivo 
Sanader odstupio s položaja predsjednika Vlade RH. 
 
Molimo Vas za razgovor s našim izaslanstvom, kojega bi činili članovi 
Odbora za gospodarsku suradnju hrvatskih i slovenskih poslovnih 
subjekata Hrvatskog uljudbenog pokreta. 
 
Prilog: 
Odluka o osnivanju Odbora za gospodarsku suradnju hrvatskih i slovenskih poslovnih 
subjekata, Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta, 22. lipnja 2011.   
 
S poštovanjem 
 
        dr. sc. Tomislav Dragun 
        predsjednik  


