
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET  
Radno tijelo: Hrvatska uljudbena vlada 
dr. sc. Tomislav Dragun, osobno 
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB 
   
Zagreb, 29. studenog 2011. 
      DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO RH 
       Glavni državni odvjetnik  
       Gajeva 30.a – 10000 ZAGREB 
        Co: 
       Paul Vandoren, šef misije  
       Delegacije EU u RH 
       Tomislav Karamarko, ministar  
       unutarnjih poslova RH 
       Dražen Bošnjaković, ministar 
       pravosuña RH 

  Prof. dr. sc. Vesna Pusić, z 
  zastupnica u Hrvatskom Saboru 

 
Ispunilo se vrijeme, kazaljke su se poklopile! 
 
       Ne, ovo nije anonimna prijava. 
       Ovo je nešto više i ozbiljnije. 
        

KAZNENA PRIJAVA 
br. MZONKD-29.1 

 
Osumnjičenici:  
 
a) nositelji i voditelji predmetnog zlodjelnog projekta: Luka Bebić, Ivo 
Sanader, Jadranka Kosor, Zoran Milanović, Ivo Josipović, HDZ i Mladen 
Bajić - na adresama, koje su poznate Tomislavu Karamarku, ministru 
unutarnjih poslova RH 
 
b) društvo za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji: Erste – invest d.o.o. za upravljanje 
investicijskim fondovima, te njegovi članovi Josip Glavaš, predsjednik, 
Snježana Šalković Dasović, član od 2005. - na adresama, koje su poznate 
Tomislavu Karamarku, ministru unutarnjih poslova RH 



(2) 
 
c) Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji: Jadranka Kosor, predsjednica, Ivan Bračić, Josip 
ðakić, Petar Lovrić, ðuro Dečak, Ivan Posilović, Tomislav Merčep; od 
16.7.2009. - Tomislav Ivić, predsjednik – do 16.4.2009. Tomislav Merčep i 
Ivan Posilović, a od tada Svemir Vrsaljko i Lucija Kober; od 14.1.2010. - 
Ivan Bubić umjesto Miljenka Pavlakovića, a od 28.1.2010. - Krunoslav 
Samošćanec umjesto ðure Dečaka - na adresama, koje su poznate 
Tomislavu Karamarku, ministru unutarnjih poslova RH 
 
Kaznena djela: iz čl. 292. i 337 Kaznenog zakona RH 
 
Razložnost kaznene prijave: 
 
Ad 1. 
 
Podnosimo ovu kaznenu prijavu u dvojakom svojstvu, kao udruga koja skrbi 
o zaštiti ljudskih prava, te ja kao član, odnosno kao nesuñeni udjeličar 
Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 
 

Dokaz u prilogu: 
Knjiga – Dr. Sc. Tomislav Dragun: "Pogledajte, ovako su nas opljačkali Luka 
Bebić, Ivo Sanader, Jadranka Kosor, Zoran Milanović, Ivo Josipović, HDZ i 
Mladen Bajić – 3. zloća: Fond branitelja iz domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji", Ognjište, nakladna zadruga, Zagreb, 2011. 

 
Ad 2. 
 
"Fond branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji" smišljen 
je, složen i proveden (Zakon o osnivanju Fond branitelja iz domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji, "Narodne novine", br. 163/2003, 16. 
listopada 2003) kao razrañeni projekt u cilju korištenja ugleda i uloge 
branitelja iz domovinskog rata za ostvarenje posebničkih ciljeva 
osumnjičenika iz ove kaznene prijave, osoba iz njihove okoline i onih koji su 
im tu zadaću dali. 
 
 



Ad 3. 
 
Naime, Fond branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
uopće nije djelovao kao investicijski ili tomu prispodoban fond, iako su za 
to postojale svi potrebiti i prikladni, a zbiljni preduvjeti i predpostavke, 
nego je samo poslužio kao transmisija za prijenos odreñenih dionica iz 
državnog vlasništva u vlasništvo sustavnih jedinki kojima su te dionice bile i 
namijenjene ovom zlodjelnom, i to izvedbenim postupkom izvan oka i dosega 
hrvatske javnosti. 
 
Ad 4. 
 
Konkretan pak predmet i cilj ovog projekta pod nazivom "Fond branitelja iz 
domovinskog rata i članova njihovih obitelji" odnosio se je na dionice 
trgovačkog društva INA d.d. Zagreb, koje su trebale pripasti, a i jesu 
pripale trgovačkom društvu MOL iz Madžarske, i to po cijeni daleko nižoj 
od tržišne (2.800,00 kuna, namjesto 4.000,00 kuna). 
 
Ad 5. 
 
U više smo navrata intervenirali, pače zahtijevali obustavu ovog zlodjelnog 
projekta, kako na političkoj "desnici" i "centru", tako i na "ljevici", ali 
uvijek dosad bezuspješno, jer sve su to bili operativci u istoj zadaći, 
zajedno s osumnjičenicima iz ove kaznene prijave. 
 
Zato, u ovom trenutku, kad se zaista ispunilo vrijeme, kad je kucnuo 
konačni čas, kao – recimo tako - zadnje sredstvo, prije nego li hrvatski 
narod bude prinuñen nastupiti cjelovito i izravno, nadasve energično, 
podnosimo ovu kaznenu prijavu: 
 
1. kako bi se razotkrila ukupnost i sastav Ustroja ovog zlodjelnog projekta, 
te učinci i koristi njime stečeni,  
2. kako bi se identificirali na vrijeme svi njegovi sudionici, 
3. kako bi se takve pojave zauvijek iskorijenile iz hrvatskog nacionalnog i 
društvovnog bića. 
 

Dr. Sc. Tomislav Dragun 
predsjednik 


