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PRIJEDLOG 
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
SKUPŠTINA 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 
 
Na temelju čl. 22. Statuta i čl. 2. Pravila o radu Časnog lustracijskog 
suda, Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta, Udruge za zaštitu prava 
grañana iz Zagreba, na sjednici održanoj dne 6. rujna 2008. godine 
donijela je sljedeću  
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
 

Imenuju se članovi Časnog lustracijskog suda: 
 
ČASNI  LUSTRACIJSKI SUD – SUDIŠTE 
 
Akademik Mirko Vidović – za predsjednika 
Prof. Filip Ćorlukić – za zamjenika predsjednika 
Ivo Matanović – za zamjenika predsjednika 
Diana Majhen – za lustracijskog suca 
Prof. Dubravko Heinrich – za lustracijskog suca 
 
LUSTRACIJSKO POTICATELJSTVO 
 
dr. sc. Tomislav Dragun – za lustracijskog poticatelja 
 
LUSTRACIJSKO PROVJERITELJSTVO 
 
Branko Stojković – za lustracijskog provjeritelja 
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Članak 2. 
 
Mandat članova Časnog lustracijskog suda traje pet godina. 
 

Članak 3. 
 
Imenovani članovi Časnog lustracijskog suda moraju dati pismenu 
suglasnost na imenovanje. 
 

dr. sc. Tomislav Dragun 
predsjednik 
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PRIJEDLOG 
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
SKUPŠTINA 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 
 
Na temelju čl. 22. Statuta i čl. 2. Pravila o radu Pokajničkog vijeća, 
Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta, Udruge za zaštitu prava 
grañana iz Zagreba, na sjednici održanoj dne 6. rujna 2008. godine 
donijela je sljedeću  
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
 

Članovima Pokajničkog vijeća imenuju se: dr. sc. Tomislav Dragun - za 
predsjednika, Radovan Smokvina, dipl. ing. – za dopredsjednika, Sulejman 
Tabaković – za dopredsjednika, Branko Stojković – za dopredsjednika i 
Vjekoslav Škreblin – za dopredsjednika 
 

Članak 2. 
 
Mandat članova Pokajničkog vijeća traje dvije godine. 
 

Članak 3. 
 
Imenovani članovi Pokajničkog vijeća moraju dati pismenu suglasnost na 
imenovanje. 
 

dr. sc. Tomislav Dragun 
predsjednik 
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PRIJEDLOG 
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
SKUPŠTINA 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 
 
 
Na temelju čl. 7. i 22. Statuta, Rezolucije 1096 o uklanjanju naslijeña 
bivših komunističkih totalitarnih sustava, koju je Parlamentarna skupština 
Vijeća Europe usvojila 27. lipnja 1996. godine, Rezolucije 1481 o 
meñunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka, koju je 
Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila 25. siječnja 2006. godine, 
Deklaracije o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarističkoga 
komunističkog poretka u Hrvatskoj od 1945. do 1990., koju je Hrvatski 
sabor donio 30. lipnja 2006. godine, Skupština Hrvatskog uljudbenog 
pokreta, Udruge za zaštitu prava grañana iz Zagreba, na sjednici 
održanoj dne 6. rujna 2008. godine donijela je sljedeću  
 

ODLUKU 
O OSNIVANJU ČASNOG LUSTRACIJSKOG 

SUDA 
 

Članak 1. 
 

Osniva se Časni lustracijski sud vijeće kao ustroj Hrvatskog uljudbenog 
pokreta iz Zagreba za poticanje dragovoljne lustracije pripadnika, 
korisnika i sljedbenika komunističkog pokreta. 
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Članak 2. 
 
Rad Časnog lustracijskog suda odnosi se na položajne, djelatne i imovinske 
zloporabe pripadnika, korisnika i sljedbenika komunističkog pokreta na 
području Republike Hrvatske, odnosno u svezi s pripadnicima hrvatskog 
naroda bilo gdje u svijetu, a tijekom razdoblja od 1. siječnja 1945. do 31. 
prosinca 2008. godine. 
 

Članak 3. 
 
Izbor osoba koje će se obuhvatiti radom Časnog lustracijskog suda 
odreñuje se posebnim postupkom koji je reguliran Pravilima o radu Časnog 
lustracijskog suda. 

 
Članak 4. 

 
U primjeni odredbi čl. 3. ove odluke neprihvatljiva je diskriminacija po 
spolu, dobnosti, narodnosti, rasi, podrijetlu, političkoj pripadnosti ili 
državljanstvu.  
 

Članak 5. 
 
Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta donosi Pravila o redu Časnog 
lustracijskog suda. 
 

dr. sc. Tomislav Dragun 
Predsjednik 
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PRIJEDLOG 
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
SKUPŠTINA 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 
 
Na temelju čl. 7. i 22. Statuta Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta, 
Udruge za zaštitu prava grañana iz Zagreba, na sjednici održanoj dne 6. 
rujna 2008. godine donijela je sljedeću  
 

ODLUKU 
O OSNIVANJU POKAJNIČKOG VIJEĆA 

 
Članak 1. 

 
Osniva se Pokajničko vijeće kao ustroj Hrvatskog uljudbenog pokreta iz 
Zagreba za poticanje dragovoljnog povratka suvišne i neprikladno stečene 
imovine. 
 

Članak 2. 
 
Rad Pokajničkog vijeća odnosi se suvišnu i neprikladno stečenu imovinu na 
području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 1945. do 31. 
prosinca 2008. godine. 
 

Članak 3. 
 
Izbor osoba koje će se obuhvatiti radom Pokajničkog vijeća polazi od 
ljestvica najbogatijih grañana, koji žive ili su živjeli na području 
Republike Hrvatske ili su poslovali na njenom području, odnosno s njenim 
grañanima, poslovnim subjektima i državnim tijelima, a koje objavljuju 
hrvatska ili svjetska javna glasila. 
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Članak 4. 

 
U primjeni odredbi čl. 3. ove odluke neprihvatljiva je diskriminacija po 
spolu, dobnosti, narodnosti, rasi, podrijetlu, političkoj pripadnosti ili 
državljanstvu.  
 

Članak 5. 
 
Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta donosi Pravila o redu 
Pokajničkog vijeća. 
 

dr. sc. Tomislav Dragun 
Predsjednik 
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PRIJEDLOG 
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
SKUPŠTINA 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 
 
Na temelju čl. 22. Statuta i čl. 5. Odluke o osnivanju Časnog lustracijskog 
suda Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta, Udruge za zaštitu prava 
grañana iz Zagreba, na sjednici održanoj dne 6. rujna 2008. godine 
donijela je sljedeća  
 
 

PRAVILA 
ZA RAD ČASNOG LUSTRACIJSKOG SUDA 

 

Članak 1. 
 

Časni lustracijski sud ustroj je Hrvatskog uljudbenog pokreta za 
poticanje dragovoljne lustracije pripadnika, korisnika i sljedbenika 
komunističkog pokreta. 
 

Članak 2. 
 

Časni lustracijski sud ima sljedeća radna tijela: Časni lustracijski sud – 
sudište, Lustracijsko poticateljstvo i Lustracijsko provjeriteljstvo. 
 
Časni lustracijski sud – sudište ima predsjednika, dva zamjenika 
predsjednika i potreban broj lustracijskih sudaca. 
 
Lustracijsko poticateljstvo ima lustracijskog poticatelja i potreban broj 
zamjenika lustracijskog poticatelja. 
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Lustracijsko provjeriteljstvo ima lustracijskog provjeritelja i potreban 
broj zamjenika lustracijskog provjeritelja. 
 

Članak 3. 
 
Lustracijski poticatelj, ili njegovi zamjenici, pokreće lustracijski postupak 
pismeno šaljući lustracijski poticaj lustracijskom provjeritelju i osobi koja 
je predmet lustracije (dalje: lustrant). 
 
Lustracijski provjeritelj, ili njegovi zamjenici, provjerava uteljenost 
lustracijskog poticaja, te ga pismeno prihvaća ili odbacuje. 
 
Lustracijski poticatelj nakon odluke lustracijskog provjeritelja upućuje 
Časnom lustracijskom sudu - sudištu zaključni lustracijski poticaj ili 
odustaje od lustracijskog poticaja. 
 
Lustrant ima pravo na utok glede zaključnog lustracijskog poticaja. O 
utoku odlučuje lustracijski sudac. 
 

Članak 4. 
 
Lustracijski postupak vodi lustracijski sudac ili zamjenik predsjednika 
Časnog lustracijskog suda – sudišta. Lustracijski postupak završava se 
lustracijskim pravorijekom ili odbačajem lustracijskog poticaja. 
 
Lustracijski pravorijek može biti prijedlog, preporuka ili savjet. Prijedlog 
se upućuje hrvatskom narodu (referendum), te tijelima zakonodavne, 
izvršne ili sudske vlasti. Preporuka se upućuje udrugama, poslovnim 
subjektima i grañanima. Savjet se upućuje lustrantu. 
 

3 
 
 
Lustrant ima pravo na utok protiv lustracijskog pravorijeka, koje se 
upućuje predsjedniku Časnog lustracijskog suda – sudišta.  
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Predsjednik Časnog lustracijskog suda – sudišta donosi zaključni 
lustracijski pravorijek. Nema li utoka lustracijski pravorijek smatra se 
zaključnim lustracijskim pravorijekom. 

 
Članak 5. 

 
Lustracijski poticaj i lustracijski pravorijek su okvirnog tipskog oblika. 
 

Članak 6. 
 
Članovi Časnog lustracijskog suda u svom radu ne smiju se služiti 
uvredama, psovkama i prijetnjama. 
 

Članak 7. 
 

Predsjednik Časnog lustracijskog suda – sudišta i lustracijski poticatelj 
lustracijske pravorijeke i lustracijske poticaje, te svoja izvješća o radu u 
pismohranu Hrvatskog uljudbenog pokreta. 
 

dr. sc. Tomislav Dragun 
Predsjednik 
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PRIJEDLOG 
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
SKUPŠTINA 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 
 
Na temelju čl. 22. Statuta i čl. 5. Odluke o osnivanju Pokajničkog vijeća 
Skupština Hrvatskog uljudbenog pokreta, Udruge za zaštitu prava 
grañana iz Zagreba, na sjednici održanoj dne 6. rujna 2008. godine 
donijela je sljedeća  
 
 

PRAVILA 
ZA RAD POKAJNIČKOG VIJEĆA 

 

Članak 1. 
 

Pokajničko vijeće ustroj je Hrvatskog uljudbenog pokreta iz Zagreba za 
poticanje dragovoljnog povratka suvišne i neprikladno stečene imovine. 
 

Članak 2. 
 

Pokajničko vijeće ima pet članova, predsjednika i četiri dopredsjednika. 
 

Članak 3. 
 
Pokajničko vijeće radi skupno i pojedinačno. 
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Članak 4. 
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Pokajničko vijeće djeluje skupno pri odabiru osoba kojima će se predložiti 
dragovoljni povrat suvišne i neprikladno stečene imovine. 
 
U svemu ostalom članovi Pokajničkog vijeća djeluju samostalno. 
 
U skupnom radu Pokajničko vijeće odlučuje većinom ukupnog broja 
članova. 
 

Članak 5. 
 
Osobama iz čl. 4. st. 1. ovih Pravila, te osobama s kojima su one u svezi, 
članovi Pokajničkog vijeća obraćaju se tipskim pismom, savjetima i 
prijedlozima. 
 

Članak 6. 
 
Članovi Pokajničkog vijeća u svojim aktivnostima iz čl. 5. ovih Pravila ne 
smiju se služiti uvredama, psovkama i prijetnjama. 
 

Članak 7. 
 

Članovi Pokajničkog vijeća, povremeno, dotično prema potrebi, dostavljaju 
svoja izvješća u pismohranu Hrvatskog uljudbenog pokreta. 
 

dr. sc. Tomislav Dragun 
Predsjednik 
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PRIJEDLOG TIPSKOG  
LUSTRACIJSKOG POTICAJA 

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
ČASNI LUSTRACIJSKI SUD – 
LUSTRACIJSKO POTICATELJSTVO 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 

 
Na temelju općih grañanskih spoznaja i obavijesti donosim sljedeći  
 

(ZAKLJUČNI) 
LUSTRACIJSKI POTICAJ 

 
Za N.N. lustranta iz Z., Ulica K., dajem (zaključni) lustracijski poticaj, i 
to kako slijedi: 
 

Razložnost lustracijskog poticaja  
 

(Opis) 
 

Prijedlog 
 

(Opisati što bi trebalo dalje učiniti) 
 

Na ovaj (zaključni) lustracijski poticaj moguće je uložiti utok u roku od 
30 dana nakon primitka istoga, i to lustracijskom sucu. 
 

Lustracijski poticatelj 
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PRIJEDLOG TIPSKOG  
LUSTRACIJSKOG PRAVORIJEKA 

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
ČASNI LUSTRACIJSKI SUD – 
SUDIŠTE 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 

 
Na temelju lustracijskog poticaja i provedenog lustracijskog postupka 
donosim sljedeći  
 

(ZAKLJUČNI) 
LUSTRACIJSKI PRAVORIJEK 

 
Za N.N. lustrantom iz Z., Ulica K., odreñujem lustracijski pravorijek u 
obliku prijedloga (preporuke, savjeta), koji će se uputiti X.X.X. na daljni 
postupak. 
 

Razložnost lustracijskog pravorijeka 
 

(Opis postupka i zaključaka) 
 

Prijedlog (preporuka, savjet) 
 

(Opisati što bi trebalo dalje učiniti) 
 

Na ovaj (zaključni) lustracijski pravorijek (nije) je moguće uložiti utok u 
roku od 60 dana nakon primitka istoga, i to predsjedniku Časnog 
lustracijskog suda – sudišta. 
 

Lustracijski sudac 
(Predsjednik Časnog lustracijskog suda – sudišta) 

 
 
 



 15 

PRIJEDLOG TIPSKOG PISMA 
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
POKAJNIČKO VIJEĆE 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 

Neprikladni Imovinić 
Maksimirska c. 302 

10000 ZAGREB 
 
Veleuvaženi gospodine Imoviniću, 
 
U javnom glasilu „TISKOVINA“ pročitali smo da se nalazite na xx. mjestu 
najbogatijih Hrvata. Vaši redovni javnosti poznati prihodi, po našim 
spoznajama, nikako ne mogu biti podlogom takvog imovnog stanja. 
 
Naime,  
 
(Opis spoznaja) 
 
Predlažemo razgovor na kojem ćemo Vam dati savjet kako ćete se riješiti 
suvišne i neprikladno stečene imovine, te ju vratiti hrvatskom narodu 
kojemu i pripada. 
 
Ako imate nekih financijskih obveza, koje bi Vas mogle priječiti u povratu 
suvišne i neprikladno stečene imovine, mi ćemo Vam pomoći obratiti se 
Vašim vjerovnicima kako bi se oni odrekli svojih financijskih plasmana u 
nečasne svrhe i nakane. 
 
Sa štovanjem 
 

N.N. (predsjednik ili dopredsjednik)  
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PRIJEDLOG TIPSKOG PISMA 
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET 
Udruga za zaštitu prava grañana 
POKAJNIČKO VIJEĆE 
Pete poljanice 7 
10000 ZAGREB 
 
Zagreb, dne 6. rujna 2008. 

Neprikladni Vjerovniković 
Maksimirska c. 302 

10000 ZAGREB 
 
Veleuvaženi gospodine Vjerovnikoviću, 
 
Poznato nam je da ste nečasno zadužili g. Neprikladnog Imovinića, te on 
nije stanju u cijelosti vratiti hrvatskom narodu suvišnu i neprikladno 
stečenu imovinu.  
 
Naime,  
 
(Opis spoznaja) 
 

Predlažemo razgovor na kojem ćemo Vam dati savjet kako ćete se riješiti 
svojih nečasnih tražbina, omogućujući na taj način g. Neprikladnom 
Imoviniću povrat hrvatskom narodu suvišne i neprikladno stečene imovine. 
 
 

Sa štovanjem 
 

N.N. (predsjednik ili dopredsjednik)  
 


