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2014-01-10 
Trg Hrvatskih branitelja 1, 32 000 Vukovar 

Tel/mob: 098/176 6310, 098/995 4734, 098/463 436    e-mail: vustozer@gmail.com 
 
U Vukovaru,10. siječnja 2014. 
SVIMA - IZVJEŠĆE- konferencija za medije, 10.01.2014. 
1.)   Žito i Kukolj – registrima do lustracije.  

Stožer za obranu hrvatskog Vukovara je 23.prosinca 2013. godine na adrese svih saborskih 
klubova i zastupnika, političara, političkih stranaka i relevantnih političkih čimbenika u Hrvatskoj 
uputio molbu za očitovanjem i potporom objave devet registara.  Tražila se potpora kojom bi se, 
kroz saborsku proceduru,omogućilo nadležnim državnim institucijama, Državnom odvjetništvu i 
nadležnim ministarstvima da u roku od 9 mjeseci napišu i javno objave registre kojima bi se, kako 
je to ministar bez branitelja Predrag Matić pri  javnoj objavi registra hrvatskih branitelja izrekao, 
„Razdvojilo žito od kukolja!“.O istome je putem medija upoznata i hrvatska javnost. 

Hrvatski Svjetski Kongres je pokrenuo sličnu inicijativu diljem svijeta, stožer je pokreće u 
Hrvatskoj. 

Stožer je zamolio da se o istima i očituju do 14. siječnja 2014. godine. Napomenuto je kako 
će se neočitovanje o ovoj inicijativi do 14. siječnja 2014. godine smatrati odbijanjem iste. Rok za 
očitovanje nije prošao, ali hrvatska javnost mora znati da se do sada o ovoj inicijativi nije nitko 
očitovao. 

Rad i nerad.                                                                                
Ustavom Republike Hrvatske o ustrojstvu državne vlasti i Hrvatskom saboru, u članku 79. 

precizirano je da: Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put, izmeñu 15. siječnja i 
15. srpnja i drugi put, izmeñu 15. rujna i 15. prosinca. Temeljem istoga najavili smo kako će 
članovi Stožera za obranu hrvatskog Vukovara 15. siječnja 2014. godine, početkom siječanjskog 
zasjedanja Sabora, doći pred Sabora s namjerom prikupljanja  najmanje 51 potpisa koliko je 
potrebno za pokretanje saborske procedure o registrima.  

U kontaktima s Uredom predsjednika Sabora i Tajništvom Hrvatskog sabora Stožer za 
obranu hrvatskog Vukovara nije mogao dobiti informaciju kada će točno Hrvatski sabor započeti s 
radom u 2014. godini te se najavljeno prikupljanje potpore inicijativi 15. siječnja odgaña do početka 
redovitog zasjedanja Hrvatskog sabora. 

Hoće-neće 
Nadamo se da će saborski zastupnici, kao predstavnici hrvatskih grañana u Hrvatskom 

saboru, svojim podupiranjem inicijative za objavu najavljenih registara i uvrštavanjem iste u 
saborsku proceduru doprinijeti našem nastojanju da se stvore uvjeti za izgradnju bolje i pravednije 
Hrvatske, što im je i temeljna zadaća. 
 
Registri – prvi korak ka lustraciji. 
Jeste li za to da nadležne državne institucije, Državno odvjetništvo i  nadležna ministarstva u roku 
od 9 mjeseci napišu i javno objave registre: 
1.) - svih koji su sudjelovali u pretvorbi i privatizaciji, te u kojem svojstvu i  kojim novčanim  
iznosom 
2.) - svih  pripadnika agresorske vojske,državljana RH, tijekom Domovinskog obrambenog rata 
3.) - svih protiv kojih u DORH-u postoje dokazni materijali i/ili svjedočanstva koja ih terete za 
zločine počinjene u Domovinskom obrambenom ratu 
4.) - svih političara i državnih dužnosnika  od 1991. do 2013. koji su mogli a nisu branili Hrvatsku u 
Domovinskom obrambenom ratu 
5.) - svih koji se nisu odazvali mobilizaciji u obranu Hrvatske u Domovinskom obrambenom ratu 
6.) - svih sudaca u RH koji su sudjelovali u političkim procesima u bivšoj SFRJ 
7.) -  imena svih u  rukovodnim strukturama tajnih  službi bivše SFRJ,te imena onih koji su vršili 
likvidacije. 
8.) -svih kojima je omogućena zamjena  portfelja dionica za dionice u portfelju HZMO. 
9.) - registar imovinskog stanja bivše Komunističke Partije RH, a kasnije SDPa, od 1988., 1989., 
1990. i 1991. kao i novčano- imovinske transakcije iz tog razdoblja 


