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Predmet:
Moli se prijem na razgovor.-

Cijenjeni g. Baričeviću,

U petak prošlog tjedna, kao uvertiru ovom pismu, poslao sam i
Vama svoju novu knjigu pod naslovom "Tužba protiv Republike
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Hrvatske i (nekih) njenih ortaka – Knjiga dvadesetprva:
Obnova postupka". Ne, nije to jauk očajnika, koji moli za ruku
spasa. Meni osobno Vaša pomoć uopće ne treba.

To je informativna knjiga, inače dio zamišljenog istraživačko-
nakladničkog ciklusa od oko 35 do 40 knjiga, kroz koju Vas
želimo informirati o nekim kroničnim (nažalost: negativnim)
pojavama u hrvatskom pravosudstvu.

Za sastanak, isključivo radnog karaktera, u Predstavništvu
Europske komisije u RH, ali i u Vladi Republike Hrvatske,
kao opunomoćenik Ortaštva, molim kako bismo zajednički
sagledali neke aspekte hrvatskog društvovnog života, a koji bi
mogli dovesti, ne daj Bože, do velikih nacionalnih (ali i
europskih) nezgoda, pa i masovnih okupljanja/prosvjeda.
Mislim da se konstruktivnim pristupom, na vrijeme, navedenim
negativnim društvenim žarištima te ugroze mogu izbjeći.
Naravno, ako se to hoće, odnosno ako to ipak nije nečiji cilj.

Prilog:
Naši zahtjevi, 9. siječnja 2019. godine

Sa mnom bi na sastanak, koji nikako ne bi smio biti (čitati: ne
bismo pristali) na "razini portira", došlo nekoliko hrvatskih
intelektualaca, nestranački usmjerenih, koji nisu niti "ustaše", niti
su "partizani", niti su vezani za bilo koju i bilo čiju političku uzicu.

Za sastanak ćemo se dobro pripremiti, pa molimo da nas o njemu
obavijestite barem 15 dana ranije. Na sastanku bi se trebali, ovo
je naš prijedlog, utvrditi konkretni zaključci glede operativnog
djelovanja, ali i utemeljiti radno tijelo za njihovu provedbu.

Govorimo li prepotentno?

Ne, ni govora. Mi znamo što hoćemo i kako možemo do toga doći.
Realno u stvarnom vremenu. Svakome pak dobronamjernom
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čovjeku pružamo ruku suradnje. Dakako, ako ju i on "ima" i ako
ju želi prihvatiti.

Za sastanak predlažemo sljedeći dnevni red:

Ad 1.

Korištenje hrvatskog pravosudnog sustava od strane moćnih
pojedinaca, na ili pri vlasti, u Republici Hrvatskoj za progon i
diskreditiranje pojedinaca koji im, iz interesnih razloga, stoje
na putu. Uvodno sam ukazao na to s kakvom izvornom
dokumentacijskom građom raspolažemo.

Mogući prilozi:
Na Vaše traženje mogu Vam odmah dostaviti knjige iz navedenog
nakladničkog niza: "Knjiga prva: Lepoglava", "Knjiga druga: Prilozi br.
1 do 37", "Knjiga treća: Prilozi br. 38 do 56", "Knjiga četvrta: Prilozi
br. 57 do 70 i 194 do 239" i "Knjiga četrnaesta: Hotel Brod 1". Za kojih
petnaestak dana moći ću Vam poslati i knjige: "Knjiga sedamnaesta:
Istraga" i "Knjiga devetnaesta: Optužnica".

Ne šalimo se. Situacija je ozbiljna. Pa i opasna. Dobro bi bilo
kad bi ju Komisija Europske unije počela na vrijeme sagledavati i
kritički ocjenjivati.

Ad 2.

Pokrenuli smo Inicijativu za reviziju hrvatske pretvorbe
društvenih poduzeća s (našeg) stajališta kako je riječ o
"Kriminalnoj hrvatskoj pretvorbi", nasuprot službenom
stajalištu da je riječ o "Kriminalu u pretvorbi". Izložili smo 40



4

kriterija/dokaza (uvećano za Hrvatski Domovinski Fond i Fond
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji) za provjeru/verifikaciju naših tvrdnji. U svezi s tim poslali
smo službeno sugestiju Državnom uredu za reviziju RH za
suradnju u tom smislu.

Prilog:
Obnova Inicijativa za reviziju pretvorbe društvenih poduzeća, 13.
studenog 2018. godine

Ad 3.

Na kriminalan način zamišljena je i isto tako provedena – osobito
pri zamjeni u korist odabranih/povlaštenih pojedinaca i
skupina dražbovanih dionica (beznačajne vrijednosti) za
odabrane dionice (visoko vrijedne) iz portfelja Hrvatskog
fonda za privatizaciju – kuponska privatizacija. Želimo je
posljedično dekriminalizirati, pa smo započeli u tom smislu s
odgovarajućim aktivnostima.

Odjednom, suočili smo se s velim problemom: nestala je
dokumentacija o kuponskoj privatizaciji!

Na sastanak bi svakako trebalo pozvati Milana Kovača, bivšeg
ministra privatizacije.

Prilozi:
1. Kaznena prijava Državnom odvjetništvu (dopunjena, preoblikovana i
obnovljena) u svezi s ratnim profiterstvom na teret hrvatske sirotinje
iz Domovinskog rata, prognanika i branitelja kroz proces kuponske
privatizacije, 29. rujna 2018. godine
2. Zahtjev Centru za restrukturiranje i prodaju (sljednik Hrvatskog
fonda za privatizaciju) za uvid u ugovore o zamjeni dionica u
kuponskoj privatizaciji, 19. studenog 2018. godine



5

Ad 4.

Često, svakako uz izraze zlonamjernosti, čujemo: "Hrvati su
podijeljeni na "ustaše i partizane".

Laž!

Hrvati su dobroćudan demokratski usmjeren narod u kojemu,
istina, djeluju i "šačice" onih koji sebe nazivaju (iako realno
gledajući tako ne djeluju) ustašama, odnosno
partizanima/antifašistima.

U svrhu raskrinkavanje dotične objede krenuli smo u izradu
"leksikona suradnika" nekoliko odabranih publikacija: "Almanah
hrvatskih sveučilištaraca", "Plava revija" i "Novi behar". Kroz njih
nastojimo pokazati tko su bili ti ljudi, što su svjetonazorski
zastupali, kako su radili. Iznosimo na svjetlo dana njihov život i
njihova djela, njihove životne sudbine, kako bismo
dokumentacijski pobili sve ono što se neistinito govori i piše o
njima, samim tim i o nama, uvijek sa zlom namjerom i isto
takvim ciljem.

Prilozi:
Odmah Vam možemo poslati prve tri knjige "Leksikona suradnika
Plave revije".

Ad 5.

Rekoh: mi smo hrvatski nacionalisti. Ognjištari. Bez crnih košulja,
bez pozdrava kao što je "Za dom spremni!", ali bome i bez crvene
zvijezde petokrake. Radimo na rasvjetljavanju, pojedinačnih,
životnih aktivnosti i konačnog smiraja u smrti pojedinih časnih
i sposobnih hrvatskih intelektualaca, strijeljanih, obješenih i
udavljenih (kloneći se bilokakvih masovki u svom istraživanju i
promatranju). U svrhu realizacije svojih zamisli nastojimo
utemeljiti, na demokratskim europskim načelima, Arhiv
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hrvatskih nacionalista uz pomoć kojega ćemo, Urbi et Orbi,
pronijeti istinu o njima. Onakvu kakva ona jeste, a ne onakvu
kakvu bi neke zlobne duše htjele da jeste.

Prilozi:
Možemo Vam pismeno dostaviti rezultate naših dosadašnjih zapažanja.

U svakom slučaju preporučamo se Komisiji Europske unije za
potporu našim projektima.

S poštovanjem

dr. sc. Tomislav Dragun

Opunomoćenik Ortaštva


