
PRIJEDLOG 

 

 

 

Klasa:   

Urbroj:  

 

Zagreb,   
                  

 

 

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 

 

 

 

 

 

Predmet: Zastupničko pitanje Mire Bulja, u vezi s dr. Ivanom Šreterom 

 – odgovor Vlade 

 

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Miro Bulj, postavio je, sukladno s člankom 

140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), zastupničko 

pitanje u vezi s dr. Ivanom Šreterom. 

   

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 Ministarstvo hrvatskih branitelja, kroz rad Uprave za zatočene i nestale kao 

njegove ustrojstvene cjeline, obavlja sve stručne poslove koji se odnose na traženje nestalih 

osoba i posmrtnih ostataka tijekom Domovinskog rata te ekshumaciju, identifikaciju i 

pogrebnu skrb o identificiranim osobama. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja još uvijek traga za dr. Ivanom Šreterom. 

Prema raspoloživim podacima dr. Šreter nestao je 18. kolovoza 1991. godine. Nestanak je 

uslijedio nakon što su vozilo, u kojem se nalazio dr. Šreter, na barikadi postavljenoj u mjestu 

Kukunjevac presreli pripadnici neprijateljskih paravojnih postrojbi. Nakon zarobljavanja dr. 

Šreter je odveden u neprijateljsko uporište u selu Grđevica, a potom u logor Bučje.  

Prema iskazu svjedoka, također zarobljenika u logoru Bučje, dr. Šreter je u 

logoru psihički i tjelesno zlostavljan, a posljednji je put viđen živ u logoru Bučje 28. kolovoza 

1991. godine. 

Koristeći raspoložive mehanizme, nadležna tijela u Republici Hrvatskoj od 

same spoznaje o zarobljavanju dr. Šretera pa nadalje pokušavala su s neprijateljskom stranom, 

kako s predstavnicima pobunjenih hrvatskih Srba, predstavnicima pobunjenih Srba u Bosni i 

Hercegovini, tako i predstavnicima Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, putem 

pregovora o razmjenama zarobljenika dogovoriti njegovo oslobađanje odnosno razmjenu, 

međutim bez uspjeha. Sudbina dr. Šretera i danas je nepoznata. 



2 

 

Ovdje je također potrebno istaknuti kako se u zatočeništvu u logoru Bučje 

nalazio i veliki broj hrvatskih branitelja i civila zarobljenih na području Zapadne Slavonije. 

Sam logor, prema iskazima svjedoka, karakterizira izrazito nehumano postupanje prema 

zatočenicima koji su bili podvrgnuti ispitivanjima praćenim tjelesnim zlostavljanjima i 

verbalnim ponižavanjima. Zabilježeni su i slučajevi ubojstava zatočenika, a dio osoba, bivših 

zatočenika logora još uvijek se vodi nestalima. 

Nakon uspješno provedenih vojno-redarstvenih operacija oslobađanja 

hrvatskog teritorija, temeljem svih raspoloživih informacija prikupljenih radom djelatnika 

Ministarstva hrvatskih branitelja kao i drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, u 

razdoblju od 1998. godine do danas, terenski je istraženo ukupno 50 lokacija na području 

Bučja s ciljem pronalaska posmrtnih ostataka hrvatskih zatočenika iz logora Bučje. 

Od ukupnog broja do sada pretraženih lokacija mogućih mjesta s posmrtnim 

ostacima nestalih i nasilno odvedenih bivših zatočenika logora Bučje, terenska su istraživanja 

provedena na 31 lokaciji na području Bučja, 7 lokacija na području Grđevice, 8 lokacija na 

području Rogulja, te na po jednoj lokaciji u blizini mjesta Cikote, Kusonje, Jakovci i 

Branešci. Niti na jednoj od 50 terenski istraženih i obrađenih lokacija nisu pronađeni posmrtni 

ostaci humanog porijekla. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja stoga nastavlja s prikupljanjem podataka i 

drugim aktivnostima iz svoje nadležnosti koje bi u konačnici dovele do uspješnog rješavanja 

pitanja kako nestalih bivših zarobljenika u logoru Bučje tako i samog dr. Šretera.  

 

 Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja. 

 

 

 

 

                 PREDSJEDNIK 

 

 

           mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 18. siječnja 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Mire Rulja, zastupnika u Hrvatskom 
saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje gospodinu Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade 

Republike Hrvatske

Poštovani,

temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora upućujem gospodinu Andreju Plenkoviću, 

predsjedniku Vlade Republike Hrvatske:

ZASTUPNIČKO PITANJE

S obzirom da na usmeno pitanje Vama u Hrvatskome saboru 15. rujna 2018., kao i na 

dio pismenog pitanja Vama od 26. rujna 2017., nisam dobio odgovor, ponavljam upit:

Hoćete li se izjasniti o izjavama Vašeg koalicijskog partnera Milorada Pupovca, koji je 

usporedio generala Bobetka sa Slobodanom Miloševićem, Slavkom Dokmanovićem i 

Milanom Babićem?

Hoćete li se ikako i ičime založiti i politički uvjetovati da Milorad Pupovac konačno 

hrvatskoj javnosti kaže gdje je istaknuti član Vaše stranke dr. Ivan Šreter i da objasni 

vlastitu uloga u svemu?

Znači li već druga ogluha o navedena pitanja da se uopće ne kanite izjasniti o ovoj temi i 

da Vas ni na koji način ne zanima sudbina Ivana Šreter, najviše rangiranog 

poginulog/nestalog dužnosnika civilne vlasti u Domovinskom ratu?



Obrazloženje

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, koalicijskog partnera HDZ-a, usporedio je generala 

Janka Bobetka sa Slobodanom Miloševićem, Slavkom Dokmanovićem i Milanom Babićem, 

koji je pravomoćno osuđeni ratni zločinac, dok je Slobodan Milošević proglašen članom 

udruženog zločinačkog pothvata u presudi Mili Martiću. Hrvatski su pak generali Ivan 

Čermak, Mladen Markač i Ante Gotovina oslobođeni, a general Bobetko nije, nažalost, 

dočekao takvu oslobađaj uću presudu.

Također, Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, koalicijskog partnera HDZ-a, i nakon 26 

godina šuti o sudbini mirotvorca dr. Ivana Šretera, pakračkog liječnika kojega su, iako se 

zalagao za mir i suživot, lokalni pobunjeni Srbi likvidirali i do danas se ne zna gdje su mu 

posmrtni ostatci. Tada je Milorad Pupovac, zalažući se za dvojicu pobunjenih Srba liječnika 

koji su na okupirani teritorij švercali medicinsku opremu, obećao da će se založiti za puštanje 

dr. Šretera. Naši su svoj dio dogovora ispunili i dvojici srpskih liječnika nije pala ni dlaka s 

glave, a dr. Šreter je ubijen i do danas ne znamo gdje su njegove kosti. Nejasno je zašto ne 

uvjetujete Milorada Pupovca da konačno hrvatskoj javnosti, ali i obitelji, kaže gdje je dr. Ivan 

Šreter, mirotvorac i istaknuti član HDZ-a, i kakva je njegova uloga u svemu tome?

ZASTUPNIK


