
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu ljudskih prava 
10000 ZAGREB – Pete Poljanice 7 
 i 
Dr. Sc. Tomislav Dragun 
10000 ZAGREB – Pete Poljanice 7 
sada na adresi: 
8250 BREŽICE - Stanka Škalerja 19 
 
Zagreb, na dne 31. prosinca 2011. 
 
 
    JOSIP GRUBIŠIĆ 
     Zamjenik predsjednice suda 

Općinski grañanski sud u Zagrebu 
10000 zagreb - Ulica grada Vukovara 84 
  

na znanje:  
 

    Dr. Sc. Jasna Omejeceva, Ustavni sud RH 
     10000 ZAGREB - Trg sv. Marka 4 
    Branko Hrvatin, mr. iur., Državni izborno povjerenstvo RH 
     10000 ZAGREB – Visoka 15 

Zoran Milanović, SocijalDemokratska Partija Hrvatske 
10000 ZAGREB – Iblerov trg 9 

Čedo Prodanović, odvjetnik 
10000 ZAGREB - Opatička 4 

Paul Valdoren, šef Misije Delegacije EK u RH 
10000 ZAGREB – Trg žrtava fašizma 6 

Marin Mrčela, Vrhovni sud RH, predsjednik GRECO  
(The Group of States against Corruption) 
10000 ZAGREB - Trg N. Šubića Zrinjskog 3 

Dubravka Vučković, samostalna poduzetnica 
21216 KAŠTEL STARI – Karlovo 12 

 
 
Cijenjeni g. Grubišiću, 
 
U svezi s Vašim pismenom br. 9 Su-4032/11 s dne 23. prosinca 2011. 
naslovljenim kao obavijest: 



(2) 
 
 
"Obavještavamo vas da su Vaš prijedlog za privremenu mjeru, koji je 
zaprimljen na Općinskom grañanskom sudu u Zagrebu dana 20. prosinca 
2011.godine, kao i Vaša tužba, koja je zaprimljena na Općinskom 
grañanskom sudu u Zagrebu dana 21.prosinca 2011.godine, a koji prijedlog i 
tužba su podneseni od strane tužitelja odnosno predlagatelja Hrvatski 
uljudbeni pokret i Tomislava Draguna protiv tuženika odnosno protivnika 
osiguranja Republike Hrvatske i Državnog izbornog povjerenstva, radi 
poništenja izbora zastupnika u Hrvatski sabor održanih dana 3. i 4. 
prosinca 2011. godine odnosno radi odgañanja konstituiranja Hrvatskog 
sabora i mandata za sastav Vlade RH, proslijeñene dana 23. prosinca 
2011. godine Ustavnom sudu Republike Hrvatske kao sudu nadležnom za 
izborne sporove." 
 
stavljamo sljedeće primjedbe: 
 
1.  
 
Nedvoumno je: izbori za predsjednika RH održani 2009. i 2010. te izbori 
zastupnika u Hrvatski Sabor održani dne 3. i 4. prosinca 2011. – lažirani su. 
Na njima je sudjelovalo – prema Popisu birača – ne manje od 701.711 
nepostojećih, izmišljenih, birača. Više to nije nikakva tajna (usporediti s 
aktualnom izjavom, čak i, Zorana Milanovića). Nije, dakle, uopće više u 
pitanju regularnost i valjanost dotičnih izbora, nego koje su strukture i 
pojedinci izvele to veliko kazneno djelo. Predmetnim svojim dopisom i sami 
ste na sebe ukazali kao na jednog od njih, pa ste se tako sami 
diskvalificirali Za daljnje bavljenje ovim pitanjem. 
 
2.  
 
Vi ste, svakako, poznat i ugledan sudac, s bogatom sudačkom praksom, pa 
se nikako ne može smatrati omaškom Vaš predmetni dopis, iz kojeg 
proizlazi da Vi ne znate kako se postupa s podnescima za koje Naslovni sud 
smatra da za njih nije nadležan. Riječ je – očito – o smišljenoj zloj nakani. 
Stravično je što ćete u nastavku ovog zlodjela na isti način provesti i 
referendum za ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju. 



(3) 
 
 
3.  
 
Šaljemo Vam pismo, koje nam je s dne 29. prosinca 2011. (br. PPI-DO-
31/11) poslalo Državno odvjetništvo RH, a iz kojeg slijedi neizbježan 
provjeritbeno-kazneni postupak. 
 
S poštovanjem 
 
 

Dr. Sc. Tomislav Dragun 
predsjednik 

 
Prilozi: 
 
Općinski grañanski sud u Zagrebu, br. 9 Su-4032/11 s dne 23. prosinca 
2011. 
Državni izborno povjerenstvo RH, br. 507-11-03 s 22. prosinca 2011. 
Državno odvjetništvo RH, br. PPI-DO-31/11 s dne 29. prosinca 2011. 
 


