
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu ljudskih prava 
10000 ZAGREB – Pete Poljanice 7 
Dr. Sc. Tomislav Dragun 
10000 ZAGREB – Pete Poljanice 7 
 
Zagreb, 20. siječnja 2012. 
 

JOSIP BROZ TITO, Drug 
Bela Kuća 
11000 BEOGRAD – Dedinje 

putem: 
Dr. Sc. Teodor Antić, glavni tajnik 
Ustavnog suda RH 
10000 ZAGREB - Trg sv. Marka 4 
Josip Grubišić, zamjenik predsjednice  
Općinskog grañanskog suda u Zagrebu 
10000 ZAGREB – Ulica grada Vukovara 84 

Co: 
Paul Vandoren, šef Misije  
Delegacije EK u RH 
10000 ZAGREB - Trg žrtava fašizma 6 
Branko Hrvatin, mr. sc., predsjednik 
Državnog izbornog povjerenstva RH 
10000 ZAGREB – Visoka 15 
Prof. Dr. Sc. Ivo Josipović, Predsjednik RH 
10000 ZAGREB – Pantovčak 241 
Zoran Milanović, predsjednik SDPH 
10000 ZAGREB – Iblerov trg 9 
Zoran Šprajc, urednik, i kolege 
Hrvatske Radio Televizije 
10000 ZAGREB – Prisavlje 3 
 

Predmet: 
Dokumentacija za knjigu "Partizanski 
izbori za Hrvatski Sabor 2011. –  
uz 701.711 nepostojećih birača".- 

 
ŽALBA 

na akt Ustavnog suda RH br. R-207/2011. 
od 11. siječnja 2012. 
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Druže Tito, 
 
Dne 16. siječnja 2012. primili smo akt Ustavnog suda RH br. R-207/2011. 
od 11. siječnja 2012. potpisan po glavnom tajniku Dr. Sc. Teodoru Antiću, a 
u kojemu pak stoji: 
 

"U vezi s Vašim podneskom označenim kao 'Zahtjev za privremenom 
mjerom' od 20. prosinca 2011. kojim tražite odgañanje 
konstituiranja Hrvatskog sabora i poništavanje mandata sastava 
Vlade RH, a koji je proslijeñen Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 
strane Općinskog grañanskog suda u Zagrebu dopisom broj 9 Su-
4032/11 od 23. prosinca 2011., utvrñeno je da ne postoje 
pretpostavke za odlučivanje Ustavnog suda te stoga on po 
predmetnom podnesku ne može postupati." 

 
U ovom trenutku, kad se Općinski grañanski sud u Zagrebu, po svom 
činovniku Josipu Grubišiću, zamjeniku predsjednice suda, oglasio 
nenadležnim, a Ustavni sud RH ocijenio, takoñer po svom činovniku Dr. Sc. 
Teodoru Antiću, glavnom tajniku, da u svezi s našim zahtjevom za 
privremenom mjerom "ne može postupati", odnosno: 
 

"Obavještavajući Vas o navedenom ujedno napominjemo da ovime 
Ustavni sud ovaj predmet smatra okončanim i u njemu više neće ni na 
koji način dalje postupati." 

 
preostaješ samo Ti, jer u Republici Hrvatskoj po svemu sudeći i dalje 
vrijedi glavna ustavna odredba: "I poslije Tita – Tito". 
 
Osim toga, uz pomoć 701.711 nepostojećih birača, izabrani su upravo tvoji 
pitomci: Prof. Dr. Sc. Ivo Josipović za Predsjednika Republike Hrvatske, 
a Zoran Milanović za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 
 
Naime, rado na "Pink-Slovenija" gledam nizanku "Tito i Draža". Neke sam 
dijelove što više "gutao" i po nekoliko puta. "Majku mu Božiju", kako tamo 
rado govoriš, Ti si "besmurtan". 
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Znam, reći ćeš zacijelo, zašto se ne obratimo Josipu Manoliću, Radi Bulatu, 
Josipu Boljkovcu, te Dr. Franji Tuñmanu i Ivici Račanu, dežurnim 
operativcima, ali nama je to nemoguće učiniti, budući dobro znamo tko je 
stoka krupnog, a tko sitnog zuba. 
 
Za nas su neprihvatljivi izbori sa 701.711 nepostojećih, izmišljenih birača. 
Jer, kad si već HDZu odobrio izbore s po 500.000 nepostojećih birača, 
zašto tako nisi postupio i sa SDPHom? Bude li tako i ubuduće Dragutin 
Lesar i Damir Kajin trebat će i po milijun nepostojećih birača. 
 
Od kuda tolika imena i adrese? Ne želiš valjda da Branko Hrvatin, mr. sc. i 
Dr. Sc. Jasna Omejeceva polude? 
 
Nego, pero u ruke druže Tito, i poništi predmetne izbore. Nañi neko 
drugo rješenje da, uz ostale, Branko Hrvatin, mr. iur. i Dr. Sc. Jasna 
Omejeceva na neki drugi način dospiju u Europski sud (čime se već hvale). 
 
Inače ... 
 
Što inače, reći ćeš, možda, druže Tito? 
 
Poništit će ih onda Ante.  
 
Koji Ante, reći ćeš, možda, druže Tito? 
 
Onaj Ante, kojega svi dobro znate. 
 
Nije moguće, reći ćeš, možda, druže Tito, pa njega već odavno nema, on 
nije "besmurtan". 
 
Moguće je, moguće, ... druže Tito, ali za svaki slučaj - pamet u glavu!  
 
S poštovanjem 
 

Dr. Sc. Tomislav Dragun 
Predsjednik 
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U prilogu dokaz: 
Knjiga – Dr. Ante Pavelić: "Strahote zabluda", Ognjište, nakladna zadruga, 
Zagreb, 2011. 


