HRVATSKI ULJUDBENI POKRET
Radno tijelo: Hrvatska uljudbena vlada
dr. sc. Tomislav Dragun, osobno
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
Zagreb, 16. lipnja 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
pravosuđa RH
Prof. dr. sc. Vesna Pusić, zastupnica
u Hrvatskom Saboru

Ispunilo se vrijeme, kazaljke su se poklopile:
Monitoring ozbiljnosti primjene Zakona o nezastarjevanju
kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa
pretvorbe i privatizacije (uslužno-volonterski rad za potrebe
Štefana Fülea, povjerenika EK za prišrenje Europske Unije)
Ne, ovo nije anonimna prijava.
Ovo je nešto više i ozbiljnije.
Za Vas, za nas, za Hrvatsku.

KAZNENA PRIJAVA
br. MZONKD-13.1

Osumnjičenici: Jadranka Kosor, Tomislav Ivić, Ivica Todorić, Dubravko
Tomljanović, Božo Prka, Mladen Jurković, Josip Đakić, HDZ i Mladen Bajić
(na adresama, koje su poznate Tomislavu Karamarku, ministru unutarnjih
poslova RH)
Kaznena djela: iz čl. 292. i 337 Kaznenog zakona RH

(2)

Osumnjičenici: Jadranka Kosor, kao ministrica branitelja, i njena
desna ruka Tomislav Ivić, uz logistiku Mladena Bajića, zajedno s
kamaradima: Ivicom Todorićem, Dubravkom Tomljanovićem, Božom
Prkom, Mladenom Jurkovićem, Josipom Đakićem i HDZom poharala je
Hrvatski Domovinski Fond opljačkavši 31,192.724,24 DEM, odnosno
106,277.258,66 kuna. Ime joj zasad nije stavljeno na naslovnicu knjige,
jer ga šparamo za 6. i 7. zloću.
Hrvatski položajnici: prof. dr. sc. Ivo Josipović, Luka Bebić i Vesna
Pusić, kao i EU dužnostnici Vincent Degert, Paul Vandoren i Štefan Füle
sve su to znali, ali ni na kraj pameti nije bilo prokazati drske pljačkaše i
uputiti ih pred lice pravde.
Dobro kaže hrvatski narod: "Para buši, gdje burgija ne će!"
Dokaz:
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Pogledajte, ovako su nas opljačkali Ivica Todorić,
Dubravko Tomljanović, Božo Prka, Mladen Jurković, Josip Đakić, HDZ i Mladen
Bajić – 2. zloća: Hrvatski Domovinski Fond", Ognjište, nakladna zadruga, Zagreb,
2011.

Tijekom ove godine dostavit ćemo Vam također sljedeće knjige istog
auktora, iz istog niza (serije) – "Pogledajte, ovako su nas opljačkali ...":
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zloća – Kuponska privatizacija,
zloća – PIFOVI
zloća – Inine dionice u Fondu hrvatskih branitelja
zloća – Opljačkani branitelji
zloća – hrvatski položajnici pomažu opljačkati hrvatske branitelje
zloća – EU dužnostnici pomažu opljačkati hrvatske branitelje
dr. sc. Tomislav Dragun
predsjednik

dr. sc. Tomislav Dragun
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
DRAGUNOV URED d.o.o.
Trnjanska c. 11.b – 10000 ZAGREB
Sada na adresi:
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
Zagreb, na dne 25. srpnja 2011.

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Posl. br. Kir-Us-394/11
Sudac: Siniša Pleše
Trg N. Šubića Zrinjskog 5 – 10000 ZAGREB
Co:
Delegacija EU u Republici Hrvatskoj
Služba monitoringa hrvatskog pravosudstva
Paul Vandoren, šef Misije
Trg žrtava fašizma 6 – 10000 ZAGREB

Tužitelj:
RH, Državno odvjetništvo RH
Tuženici:
Milan Horvat, Darko Marinac, Zoran Marković, Srđan Mladinić, Josip
Pavlović, Damir Polančec, Saša Romac i Zdravko Šestak

IZJAVA

o pristupu parnici na strani tužitelja

u 10 primjeraka

Imamo pravni interes u predmetnom sudskom postupku pridružiti se
tužitelju, kako bismo naplatili dalju opisanu svoju tražbinu.
Str. 2

Naime, DRAGUNOV URED d.o.o. - u mom vlasništvu - prodao je dne 31.
prosinca
1999. trgovačkom društvu JUROR d.d. iz Zagreba – u
vlasništvu Miroslava Kutle - 41.162 dionice trgovačkog društva
EXPORTDRVO d.d. iz Zagreba za 19,499.219,52 kuna. Dionice nisu
plaćene. Iznos štete narastao je u međuvremenu (3. kolovoza 2009.) na
48,996.463,53 kuna.
Nastojeći sakriti trag, JUROR d.d. Zagreb promijenio je sjedište u:
JUROR d.d. Varaždin, da bi onda postao TAR d.d. Varaždin, zatim FIMA
GRUPA d.d. Varaždin, te konačno PLURIS d.d. Varaždin.
Novac od prodaje predmetnih dionica Exportadrva d.d. - ostvarene preko
FIMA GRUPE d.d. i IF VALIDUS d.d. Varaždin – njihovi vlasnici
Miroslav Kutle i Radimir Čačić (po 50%) koristili su za kupnju dionica
trgovačkog društva "Podravka" d.d. Koprivnica. Sad je ponovno
"Podravka" d.d. Došla u posjed svojih dionica, ali su novci od prodanih
dionica "Exportdrva" d.d. - kad se uključio Pluris d.d. - jednostavno
nestali.
Sve je to ostvareno i putem krivotvorenih isprava, a što su proveli
odvjetnici Darko Štirmer iz Zagreba, Oleg Uskoković iz Varaždina i
Davor Palatinuš iz Zagreba
Ova izjava bit će objavljena u
jednoj od mojih sljedećih knjiga.

***
Iz Izjave Nadzornog odbora izdavatelja (Exportadrva d.d.):

Zbog prethodno opisanog odbijanja Exportdrva d.d. da kupi svoje dionice
od Jurora d.d., a u namjeri prikrivanja pravog vlasnika navedenih
dionica, sjedište tvrtke JUROR d.d. odlukom od 26. srpnja 2000. god.
prenosi se u Varaždin, na adresu Anina ul. 2, te se mijenja osoba
direktora, tako da novi direktor postaje Milan Horvat, a isto tako
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mijenjanju se i članovi NO u koji ulaze Ljiljana Weissbarth, Rajko
Mlinarić (Kutlin odvjetnik) i Marko Milinković.
Navedenih 25.731 dionicu Exportdrva d.d. unose se u bilancu Jurora
d.d. po cijeni od 1 kune za ukupan broj svih dionica, time da se
koncem 2000. god. njihova vrijednost revalorizira na iznos nominalne
vrijednosti od 10,292.400,00 kn. Na istovrsno nezakonit način u Juror
d.d. unose se i dionice MILS Mljekare Split d.d. u vrijednosti od
10,612.820,00 kn, čime Juror d.d. ostvaruje dobit u iznosu
20,905.220,00 kn, time da Juror d.d. nikada nije platio 30% poreza na
dobit čime je država oštećena za 6,271.566,00 kn.
U daljnjoj realizaciji namjere prikrivanja pravog vlasnika dionica i
nezakonite imovinske koristi koju su stekli beznaknadnim pribavljanjem
dionica Exportdrva d.d. i drugih tvrtki, dana 12. prosinca 2001. god.
došlo je do promjene imena tvrtke društva iz JUROR d.d. u TAR d.d.
sa sjedištem na istoj adresi, ali nastavlja poslovati pod istim sudskim
mat. brojem 080144704 i JMB-om: 1283161. Napominje se da je
Juror d.d., odnosno TAR d.d. dioničko društvo osnovano na temelju
čl. 165. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, gdje su vlasnici tajne
osobe tj. dionice glase na donositelja.
Nakon toga TAR d.d. 19. lipnja 2002. god., putem FIMAVrijednosnice d.o.o. (osnivač i jedini vlasnik FIMA Holding d.d.) iz
Varaždina, Anina ul. 2, kojeg trg. društva je Milan Horvat isto tako
direktor, prodaje 25.731 dionicu Exportdrva d.d. po cijeni od 400,00
kn po dionici za ukupni iznos od 10,292.400,00 kn PIF-u (kasnije
ZIF-u) Pleter d.d. (predsjednik NO: Milan Horvat), (sudski registar, te
Ispis godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika od 2002. do 2004.
god. koji izdaje FINA).
TAR d.d. dijelom iznosa dobivenog prethodnom prodajom dionica u
visini 4,500.000,00 kn dokapitalizira trg. društvo FIMA holding d.d.
za upravljanje drugim društvima (prije FIMA d.o.o.), pa je postao
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većinski vlasnik FIMA holdinga d.d. (64,29% temeljnog kapitala) na
način da je na temelju odluke skupštine od 11. rujna 2002. god. TAR d.d.
pristupio FIMA holdingu d.d., kojeg trg. društva je, također, direktor
Milan Horvat, time da FIMA holding d.d. kao kćer TAR-a d.d., dakle, u
biti TAR d.d. preko svoje tvrtke kćeri, prethodnim transakcijama
postao najveći pojedinačni dioničar PIF-a (ZIF-a) Pleter d.d. (cca.
18,00%), te na taj način, ponovno, kontrolira prethodno prodane dionice
Exportdrvo d.d.
Tijekom 2002. god. Radimir Čačić mijenja 49,60% vlasničkog udjela u
tvrtki Congama d.d., vrijednosti 7,940.650,00 kn, za trezorske
dionice ZIF-a Pleter iste vrijednosti i sprema ih u tvrtku Retis d.o.o.
kojom upravlja Jasna Gledić, sestra Ljiljane Weissbarth.
Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela Pinia d.o.o. od 1. 8. 2003. član
društva Radimir Čačić, Varaždin, prenosi na društvo FIMA holding d.d.
Varaždin udio u visini 3,75% (682.500,00 kn) temeljnog kapitala.
Dana 8. 11. 2003. ZIF Pleter s temeljnim kapitalom 191,114.100,00
kn pripaja se Trgovačkom društvu Validus s kapitalom 4,039.700,00 i
preuzima naziv Validus d.d. s kapitalom od 195,153.800,00 kn.
Iz izjave o imovini na dan prestanka obnašanja dužnosti od 19.
prosinca 2003. god., koju je sastavio Radimir Čačić, proizlazi da je
on 50%-tni vlasnik tvrtke TAR d.o.o.
Očito je radi zamagljivanja tvrtku TAR d.d. pogrešno označio kao
TAR d.o.o., no, kako je naznačio da 50% te nepostojeće tvrtke vrijedi
60.000,00 kn, posve sigurno se radi o famoznom TAR d.d. jer kapital te
tvrtke iznosi ukupno 120.000,00 kn, a Čačić u njemu sudjeluje s 50%
vrijednosti. Ako se tome pridoda i priznanje (istom prigodom) o vlasništvu
93.187 dionica tvrtke Validus d.d. u vrijednosti od 2,842.203,00 kn,
očita je Čačićeva povezanost s Kutlom. Daljnji dokaz prethodnim
tvrdnjama su osobe koje preko uprave ili nadzornih osoba upravljaju
prethodno naznačenom piramidom na čelu s TAR-om d.d., a to su, među
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inima, Ljiljana Weissbarth, Milan Horvat, Dubravko Žganec i dr., sve
odreda Čačićevi ljudi. (križaljka o članovim uprava i NO rečenih tvrtki,
imovinska kartica R. Čačića).
Zahvaljujući dionicama Exportdrva d.d., Mljekare Mils, Mirne Rovinj (Vidi
Dalta d.d.) i Nikomat d.d. ukradenim iz stečajne mase Globus holdinga,
te kriminalnom podjelom i pripajanjem hotela Helios, Kutle i Čačić su
preuzeli Validus d.d.
Daljnju sudbinu tih ”Kutlinih/Čačićevih” dionica Exportdrva d.d., kao
njihov kupac određuje Spačva d.d. iz Vinkovaca, kojega je većinski
vlasnik Čvor d.o.o. u vlasništvu Darija Puljiza i Tomislava Konjevoda,
time da je Dario Puljiz istodobno i predsjednik Uprave Spačve d.d.
***

Dokazi:
1. Izjava Nadzornog odbora izdavatelja (Exportadrva d.d.), od 29. ožujka
2006.
2. Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Ratko Šćekić, sudac, ovako kroji
pravdu", Ognjište, nakladna zadruga, Zagreb, 2010.
3. Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu br. 69.P-4946/2009 od 30. lipnja
2011.
4. Tužba Općinskom građanskom sudu u Zagrebu br. IV-Pn-4962/09 od 3.
kolovoza 2009. s dopunom od 18. kolovoza 2009.
5. Kaznena prijava Državnom odvjetništvu RH od 3. kolovoza 2008. s
dopunom od 17. kolovoza 2008.
6. Novinski članak – Hrvoje Dominić: Pluris, Tužba Podravke je
nerazumljiva, bussines.hr – 27. svibnja 2010.
dr. sc. Tomislav Dragun
osobno
DRAGUNOV URED d.o.o.
dr. sc. Tomislav Dragun
direktor

dr. sc. Tomislav Dragun
vlasnik poslovnog udjela trgovačkog društva
ŠTEDIONICA DUKAT d.o.o. ZAGREB
Pete poljanice 7 - 10000 ZAGREB
Zagreb, 3. listopada 2011.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Predsjednica Suda: Nada Nekić Plevko
Petrinjska 8 - 10000 ZAGREB
Co:
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Sabina Matijević
Savska c. 41 – 10000 ZAGREB

PODNESAK
u svezi s posl. br. IV St-942/02
Predmet: Požurnica.Uputio sam Naslovnom sudu dne 30. kolovoza 2011, podnesak u svezi
rješavanja pitanja ostatka stečajne mase trgovačkog društva "Štedionica
dukat" d.o.o. Zagreb (sudski spor traje 14,5 godina, od 30.1.1997.), ali do
danas nisam dobio nikakva odgovora.
Naime,
"Stečajni postupak nad trgovačkim društvom "Štedionica dukat" d.o.o. kojega sam ja vlasnik poslovnog udjela – zaključen je. Društvo je 1. ožujka
2011. brisano iz sudskog registra. Međutim, još uvijek nije riješeno
pitanje ostatka stečajne mase, iskazanog u obliku tražbine prema Ivanu
Radoševiću (neizravno prema Miroslavu Kutli, koji je otuđio hipotekarni
zalog u obliku dionica trgovačkog društva "Croatia Bus" d.d. Zagreb,
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odnosno prema Milanu Horvatu iz Varaždina), što iznosi, bez kamata,
17,500.000,00 kuna (bilješka Nevenke Marković, stečajnog suca u ovom
predmetu, Trgovački sud u Zagrebu br. St-942/02-106 od 14. svibnja
2009.), koja je u sporu (Trgovački sud u Zagrebu br. 4131/08 – sutkinja
Božena Zajec).
Na naš zahtjev, u svezi s tim, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
(br. N-DO-174/11 od 27. lipnja 2011.) odgovorilo je, da predmetni
sudski spor, unatoč brisanju "Štedionice dukat" d.o.o. iz sudskog registra,
može nastaviti voditelj stečajne mase, a to ste Vi.
Nada Nekić Plevko, predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu,
obavijestila me je (br. 9 Su-1172/2009 od 28.7.2011.), da je 25. svibnja
2011. doneseno rješenje kojim je utvrđena činjenica prekida postupka
uslijed brisanja stranke tužitelja iz sudskog registra.
Ne znam, doista ne znam, tko je izdao to rješenje o prekidu postupka, ali
ću i to saznati. Pomoći ću mu da se dr. sc. Ivi Sanaderu i Damiru Polančecu
pridruži u remetinačkom prefaransu.
Dakle, molim Vas, da u roku 15 dana aktivirate predmetni sudski spor.
Ne učinite li to, i ne obavijestite li me o tomu, podnijet ću kaznenu
prijavu protiv Vas, kao i protiv svih ostalih sudionika ovog očito
udruženog zločinačkog pothvata, dostojnog hrvatskog ulaska u Europsku
Uniju, te ću poduzeti i sve druge mjere kako bih zaštitio svoju imovinu i
čast."
S poštovanjem
dr. sc. Tomislav Dragun

dr. sc. Tomislav Dragun
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
Zagreb, na dne 28. studenog 2011.

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Sudski postupak: Dr. Sc. Ivo Sanader
Sudac: Ivan Turudić
Trg N. Šubića Zrinjskog 5 – 10000 ZAGREB
Co:
Delegacija EU u Republici Hrvatskoj
Služba monitoringa hrvatskog pravosudstva
Paul Vandoren, šef Misije Delegacije EU u RH
Trg žrtava fašizma 6 – 10000 ZAGREB

Tužitelj:
RH, Državno odvjetništvo RH
Tuženik:
Dr. Sc. Ivo Sanader

IZJAVA

o pristupu parnici na strani tužitelja
MZONKD br. 29.2

u 3 primjerka

Ad 1. - Imam pravni interes, kao udjeličar, odnosno kao član Fonda hrvatskih
branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u predmetnom
sudskom postupku pridružiti se tužitelju, kako bih naplatio svoju tražbinu,
odnosno štetu, koja je nastala nezakonitom i protuustavnom prodajom
dionica trgovačkog društva INA d.d. Zagreb trgovačkom društvu MOL
d.d., Madžarska, a koje su bile vlasništvo Fonda hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata 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.
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Ad 2. - U svezi s predmetnim slučajem podnio sam kaznenu prijavu protiv
sljedećih osumnjičenika:
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
c) Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova
njihovih obitelji: Jadranka Kosor, predsjednica, Ivan Bračić, Josip Đakić, Petar
Lovrić, Đuro 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 Đure Dečaka - na
adresama, koje su poznate Tomislavu Karamarku, ministru unutarnjih poslova
RH
Dokaz u prilogu:
Kaznena prijava br. MZONKD br. 29.1 od 28. studenog 2011.

Dr. Sc. Tomislav Dragun

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
pravosuđa 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
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c) Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova
njihovih obitelji: Jadranka Kosor, predsjednica, Ivan Bračić, Josip Đakić, Petar
Lovrić, Đuro 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 Đure 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 nesuđeni 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 razrađeni 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 određenih 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
prinuđen 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

Dr. Sc. Tomislav Dragun
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
Zagreb, na dne 12. ožujka 2012.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
10000 ZAGREB – Martićeva 14B

Co:
Paul Vandoren, šef Misije Delegacije EK u RH
10000 ZAGREB – Trg žrtava fašizma 6
Marin Mrčela, RH Supreme Court, president of the GRECO (The
Group of States against Corruption)
10000 ZAGREB - Trg N. Šubića Zrinjskog 3
Prof. dr. sc. Ivo Josipović, profesor Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, ujedno i Predsjednik R Hrvatske
10000 ZAGREB – Pantovčak 241
Boris Šprem, predsjednik Hrvatskog Sabora
10000 ZAGREB – Trg sv. Marka 6/7

Na temelju čl. 12. i 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, Nar.
Nov. br. 172/03 podnosim ovu

ŽALBU

na rješenje Ureda predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu
br. 9 Su-1022/11 od 29. veljače 2012.
radi onemogućavanja prava
na pristup informacijama
Ad 1.
Na moj zahtjev za pristup informaacijama: Uvid u spis Županijskog suda
u Zagrebu br. K-230/03 od 1. prosinca 2011. (prije toga: 21.7.2011.)
dobio sam rješenje Ureda predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu
br. 9 Su-1022/11 datiran s 29. veljače 2012.:
(2)

"Odbija se zahtjev korisnika prava na informaciju dr. Sc.
Tomislava Draguna, Pete Poljanice 7, iz Zagreba za ostvarivanje
prava na pristup informacijama – uvid u spis Županijskog suda u
Zagrebu poslovni broj K-230/03."
Jer, da to ne bi predstavljalo "zakonom propisan pojam 'informacije' u
smislu kakav ima citirana odredba čl. 3. st. 1. toč. 3. Zakona o pravu na
pristup informacijama".
Prilog:
Rješenje Ureda predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu br. 9 Su1022/11 od 29. veljače 2012.

Ad 2.
Naime, u svom predmetnom zahtjevu naveo sam da su mi tražene
informacije potrebne
u svrhu pisanja knjige: "Pravosudni terorizam u Hrvatskoj – 2.
Pravo na pristup informacijama",
a nakon što je mi je Ured predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu
30. kolovoza 2011 (br. 9 Su-1022/11) odbio zahtjev za pristupom istoj
informaciji od 21. srpnja 2011. iz razloga:
"Traženi uvid mi je potreban u svezi sa sudskim sporom, koji se
vodi na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu br. K-32/04."
Prilog:
Dopis Ureda predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu br. 9 Su-1022/11
od 30. kolovoza 2011.

(3)
Ad 3.

Riječ je o neskrivenoj samovolji i sabotaži Ivana Turudića, koji je još
uvijek (ZNA SE) predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, jer sam
razotkrio njegove (i Mirjane Rigljan) ortačke sveze i suvlasništvo s
Miroslavom Kutlom i dr. sc. Ivom Sanaderom, posebno u privatizaciji
trgovačkih društava CROATIA BUS d.d. i PODRAVKA d.d., te u kuponskoj
privatizaciji, gdje u slučaju zločinačkog projekta FIMA GRUPA –
VALIDUS – VABA BANKA (bivša BRODSKO-POSAVSKA BANKA)
nalazimo i Radimira Čačića (izvornog ortaka Miroslava Kutle iz trgovačkog
društva GCG d.o.o. - zajedno s Markom Marčinskom i GLUMINA BANKOM
d.d.).
Prilog:
Prva knjiga na temu pravosudskog terorizma u Hrvatskoj – dr. sc. Tomislav
Dragun: "Hrvatsko pravosudstvo u kandžama komunističkih moćnika", hrvatskiengleski, Ognjište, nakladna zadruga, Zagreb, 2012.

Ad 4.
Molimo tumačanje pojma informacija u smislu Zakona o pravu na pristup
informacijama.
Ad 5.
Od Agencije za zaštitu osobnih podataka
TRAŽIM
ukinuti predmetno rješenje Ureda predsjednika suda Županijskog suda u
Zagrebu br. 9 Su-1022/11 od 29. veljače 2012. i omogućiti mu pristup (s
mogućnošću preslika) traženim informacijama.
dr. sc. Tomislav Dragun

dr. sc. Tomislav Dragun
10000 ZAGREB – Pete Poljanice 7
00385-1-29.23.756; 757; 91-33.88.431
00386-51-776-058; 81-610.670
Zagreb, na dne 23. travnja 2012.

SLOBODNA DALMACIJA
Vedran Marjanović
Vladimir Matijanić
Poštom i putem e-maila
21000 SPLIT – Hrvatske mornarice 4
Co:
Paul Vandoren, šefi misije EU u RH
10000 ZAGREB – Trg žrtava fašizma 6
Dinko Cvitan, ravnatelj USKOKa
10000 ZAGREB – Gajeva 30a
Marin Mrčela, RH Supreme Court, president of the
GRECO (The Group of States against Corruption)
10000 ZAGREB - Trg N. Šubića Zrinjskog 3
Novinstvo i javnost

Predmet:
Povodom članka "Bjegunac od
pravde tuži državu", SD, 23.4.2012.

Cijenjeni g. Marjanoviću,
Kako se ono filmski kaže: "Sjećaš li se Dolly Bell"?
Znam što je biti hljeba gladan, ali ipak ne razumijem one, koji se prodaju
za bijednu koricu (komunističkog) kruga. Ali, eto ima ih! I nisu samo na
Sanaderovim jaslama. Znam njih i njihove jasle.

(2)
1.
Krajem 2005. (2. prosinca) objavili ste u splitskom tjedniku "Feral
Tribune" razgovor sa mnom pod naslovom "Tužibaba i 40 tajkuna". Niste
mi to tada rekli, a bio je to prilog optužnici Državnog odvjetništva RH
protiv mene (dakako, optužni prijedlog sam dobio nakon nekoliko dana
poslije danog interviewa), jer da protiv nedužnih ljudi podnosim kaznene
prijave. U pitanju je, međutim, bila pljačka "Autoprijevoza Dvor" i
Državnih robnih zaliha, koju su – u visini 15 milijuna kuna – izveli Mladen
Bajić i njegovi ortaci.
Lopovi još uvijek nisu čak ni optuženi.
Usporediti:
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Zorislav Kaleb, sudac, ovako kroji
pravdu", Ognjište, Zagreb, 2010.
2.
Osuđen sam na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu, jer da sam
pogodovao (poticajem!) svojim brokerskim trghovačkim društvima:
"Dragunov ured", "Financijska revizija Dragun" i "Prisika" na teret
trgovačkog društva "Brodvin", u priatnom vlasništvu, gdje sam ja
posjedovao 50.38% dionica, steći milijunsku nezakonitu dobit (=
"protupravnu imovinsku korist"). Pri tome me, dakako, nitko od sudioničara
nije tužio. Ne ulazeći u sve zakonske nepravilnosti pri optužbi i suđenju,
ovdje želim sama ukazati na okolnost da moja trgovačka društva –
"pljačkaši!" – uopće nisu optužena, niti im je suđeno, a osuđeni su
samo zato da bi to bilo podlogom za moju osudu. Što više
drugostupanjski sud (Vrhovni sud RH – sudkinja Vesna Vrbetić) utvrdio je
da prema važećim propisima nisu niti mogli biti tuženi. Osim toga,
dotična moja trgovačka društva – "pljačkaši" – praktično 1997. (kad se
"pljačka" dogodila) i nisu uopće imala značajnije dobiti.

(3)
Usporediti:
Novinski članak - "Vrhovni sud poništio Turudićevu presudu za
oduzimanje imovine – Glavni problem: Majka Zdravka Markača ,
kojoj je oduzeta imovina, nije nikada ispitana, Ivana Jakelić,
www.vecernji.hr, 23. travnja 2012.
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Hrvatsko pravosudstvo u
kandžama komunističkih moćnika", Ognjište, Zagreb, 2012.
3.
Vaš gazda: Miroslav Kutle (bilo izravno, bilo preko svog dugogodišnjeg
band-ortaka Ninoslava Pavića) jamio je - uz pomoć Ivana Radoševića 36% dionica trgovačkog društva "Croatia Bus", te time oštetio
"Štedionicu dukat" za 17,5 milijuna kuna. Tužba za isplatu podnesena je
30. siječnja 1997. Prošlo je – eto – 15 godina, a predmet se još uvijek
kiseli na Trgovačkom sudu u Zagrebu (br. 4131/08 – sutkinja Božena
Zajec).
Usporediti:
Podnesak Trgovačkom sudu u Zagrebu (predsjednica: Nada Nekić
Plevko) i Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu (Sabina
Matijević) od 3. listopada 2011.
4.
Tražim već dvije godine obnovu postupka u kojem sam osuđen, ali ne
uspijevam. Između ostalog i stoga, jer ne mogu do odgovarajuće
dokumentacije. Naime, na priliku, ne mogu do spisa Županijskog suda u
Zagrebu br. K-230/03, jer mi to ne da Ivan Turudić, predsjednik
toga suda, inače tajni ortak Miroslava Kutle u projektu "Croatia Bus".
Naime, u tom postupku Miroslav Kutle je oslobođen optužbe da je na
trgovini dionicama "Dione" zaradio preko 15 milijuna DEM. S druige
strane ja sam upravo osuđen na poticanje u trgovanju dionicama pri kojem

je navodno ostvarena razlika u cijeni (= "protupravna imovinska korist").

(4)

Usporediti:
Žalba Agenciji za zaštitu osobnih podataka od 12. ožujka 2012.

Pismo Županijskog suda u Slavonskom Brodu, br. K-32/04 od 18.
travnja 2012
5.
Opljačkani su branitelji i prognanici tijekom kuponske privatizacije, a što
je u svojem pismenom izvješću 2002. potvrdio Državni ured za reviziju.
Opljačkani su Hrvatski Domovinski Fond i fond hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Podnio sam u svezi s tim više
kaznenih prija. Ništa. Mladen Bajić, očito, i ovdje izvlači veliku
proviziju.
Usporediti:
Kaznena prijava u svezi pljačke Hrvatskog Domovinskog Fonda od 16.
lipnja 2011.
Kaznena prijava u svezi pljačke Fonda hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji od 29. studenog 2011.
Knjiga - dr. sc. Tomislav Dragun: "Ratko Šćekić, sudac, ovako kroji
pravdu", Ognjište, Zagreb, 2010.
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Pogledajte, ovako su nas opljačkali
Ivica Todorić, Dubravko Tomljanović, Božo Prka, Mladen Jurković,
Josip Đakić, HDZ i Mladen Bajić . 2. zloća: Hrvatski Domovinski
Fond", Ognjište, Zagreb, 2011.
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Pogledajte, ovako su nas opljačkali
Luka Bebić, Ivo Sanader, Jadranka Kosor, Zoran Milanović, Ivo
Josipović, HDZ i Mladen Bajić – 4. zloća: Fond branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji", Ognjište, Zagreb, 2011.
6.
Zatražio sam pristup parnici na strani tužitelja u predmetu Županijskog

suda u Zagrebu, koji se odnosi na pljačku trgovačkog društva "Podravka"
(Kir-Us-394/11). Raspravni sudac Siniša Pleše – šuti.
Usporediti:
Izjava Županijskom sudu u Zagrebu od 25. srpnja 2011.
(5)
7.
Zatražio sam pristup parnici na strani tužitelja u predmetu Županijskog
suda u Zagrebu, koji se odnosi na pljačku Fonda hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji od strane dr. sc. Ive
Sanadera i MOLa. Raspravni sudac Ivan Turudić – šuti.
Usporediti:
Izjava Županijskom sudu u Zagrebu od 28. studenog 2011.
8.
Točno je napisao u "Slobodnoj Dalmaciji" 23. travnja 2012.: tražim
naknadu štete, ali daleko više od navedenih 15 milijuna kuna. Siguran
sam da ću je ostvariti, ako ne u Hrvatskoj, onda na nekom od europskih
sudišta.
Kako? Prodao sam dotične svoje tražbine osobama, koje pak nije lako
impresionirati pravosudnim muljažama komunističkih bandita.
Usporediti:
Novinski članak – Vladimir Matijanić: "Bjegunac od pravde tuži
državu", Slobodna Dalmacija, 23. travnja 2012.
9.
Naknada štete. Međutim, ona je samo simbolika.
Nije to ono što ja tražim.

Ivica Todorić ide u javno-privatno partnerstvo izgradnje zatvora. Ja pak
želim ući u javno-privatno partnerstvo izgradnje vješala uz Manduševac.
Javili su mi se već osobe, koje će sa zadovoljstvom objesiti ZOMBI
PROŠIRENI KVARTET: Mladen Bajić, Ivo Josipović, Radimir Čačić,
Miroslav Kutle, Ninoslav Pavić, Ante Todorić, Franjo Gregorić,
Vladimir Šeks, Ivan Turudić, Branko Hrvatin, ...
(6)
10.
Ne pišem Vam sve ovo, jer očekujem neku pomoć od Vas.
Bože sačuvaj!
Pa Vi ste dio toga brloga.
Ugrađena sklopka.
Bit će dovoljno staviti ovo pismo u neku od mojih knjiga. Neka se zna tko
su koumunistički banditi u hrvatskoj, a tko sve jataci komunsitičkih
bandita.
dr. sc. Tomislav Dragun

VRHOVNI SUD PONIŠTIO TURUDIĆEVU PRESUDU ZA
ODUZIMANJE IMOVINE
Ukinuta presuda poreznicima uhićenima u akciji Dubai - Glavni problem:
Majka Zdravka Markača, kojoj je oduzeta imovina, nije nikada ispitana
Ivana Jakelić, www.vecernji.hr – 23.4.2012.
Iako je iz provedenih dokaza i izvida te snimki tajno snimljenih razgovora
utvrđeno da su Zdravko Markač, bivši voditelj Porezne ispostave Zagreb –
Centar, Ranko Vukoja, poreznik, te Željko Sičaja, porezni inspektor,
počinili djelo za koje ih je USKOK teretio, nepravomoćna presuda kojom
su osuđeni na kazne u rasponu od pola do četiri godine zatvora ipak je
ukinuta. Razlog je tomu što je Vrhovni sud smatrao da je niži sud napravio
bitnu povredu zakona kada je odlučio o proširenom oduzimanju
nezakonito stečene imovine. Naime, u procesu poznatom kao afera Dubai
vijeće zagrebačkoga Županijskog suda od Markača i njegove majke
Štefanije oduzelo je imovinu vrijednu 3,6 milijuna kuna.
Proučavali dokumentaciju
Kada je vijeće, kojim je predsjedao sudac Ivan Turudić, 3. studenog
2009. donijelo tu odluku, to je ujedno bila i prva takva presuda, odnosno
prvi su put primijenjene odredbe novog ZKP-a prema kojima se imovina,
osim od optuženika, može oduzeti i od članova njegove obitelji ako oni ne
mogu dokazati da su je stekli na legalan način. Markač, koji se teretio da
je od Denisa Dorčića tražio 50.000 eura mita, prema stavu vijeća suca
Turudića nije mogao dokazati legalnost svoje imovine. U obrazloženju
presude sudac Turudić naveo je da Markač i njegova majka, inače
tekstilna radnica u mirovini, ukupno imaju imovinu vrijednu 5,7 milijuna
kuna, od čega je 3,6 milijuna kuna po nepravomoćnoj presudi stečeno na
ilegalan način. Dokaze za to vijeće suca Turudića našlo je pažljivo
proučavajući Markačeve prihode i rashode od 1996., izvješća Porezne
uprave, vlasničke listove, bankarske izvode... Kako su Markač i njegova
obitelj stekli imovinu koju imaju – zemljišta, nekretnine, plovilo, poslovnu
halu u Lučkom... – iskazivali su Markač i njegova supruga. Iako je bila
pozvana za svjedoka, zbog bolesti se nije pojavila ni svjedočila
(2)
Markačeva majka Štefanija, što se na koncu pokazalo najspornijim.
Naime, Vrhovni sud nižem sudu zamjerio je što Štefanija Markač nije

saslušana ni u istrazi ni tijekom glavne rasprave jer je, prema stavu
višeg suda, njezin položaj kao osobe na koju se primjenjuje prošireno
oduzimanje imovinske koristi na neki način sličan položaju oštećenika,
samo s obrnute pozicije.
Morali su ispitati majku
U obrazloženju se navodi da stoga takva osoba ima pravo disponirati
svojom nazočnošću tijekom cijelog postupka, odnosno da ju je sud nakon
dostave liječničke dokumentacije trebao ponovno pozvati, što nije
učinjeno.
– Niži je sud u obrazloženju naveo da nije vjerovao navodima obrane
okrivljenika glede načina stjecanja njegove imovine i imovine njegovih
roditelja. Međutim, iako je optuženik ovlašten upućivati na činjenice koje
dokazuju da je porijeklo njegove imovine koja se oduzima legalno, ne može
se samo temeljem njegovih navoda i izvoda iz dokumentacije zaključiti
o zakonitosti porijekla imovine koja se nalazi kod njegovih srodnika, a da
tim osobama nije omogućeno sudjelovanje u postupku – stav je višeg suda.
Između sebe podijelili 50 tisuća eura mita
Zdravko Markač bio je osuđen na četiri godine zatvora, bila mu je
izrečena mjera zabrane obavljanja zvanja od pet godina, a morao je
vratiti i 17.500 eura, koliko je dobio od traženih 50.000 eura mita. Vukoja
je bio osuđen na godinu i pol zatvora te je također morao vratiti 17.500
eura, dok je Sičaja bio osuđen na šest mjeseci. USKOK je Markača
teretio da je od Denisa Dorčića tražio 50.000 eura kako mu ne bi tijekom
poreznog nadzora poduzeća utvrdio nepravilnosti. Dorčić se tijekom
nadzora obratio Sičaji, koji ga je uputio na Vukoju kao vezu do Markača.

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET
Radno tijelo: Hrvatska uljudbena vlada
dr. sc. Tomislav Dragun, osobno
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
Zagreb, 16. lipnja 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
pravosuđa RH
Prof. dr. sc. Vesna Pusić, zastupnica
u Hrvatskom Saboru

Ispunilo se vrijeme, kazaljke su se poklopile:
Monitoring ozbiljnosti primjene Zakona o nezastarjevanju
kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa
pretvorbe i privatizacije (uslužno-volonterski rad za potrebe
Štefana Fülea, povjerenika EK za prišrenje Europske Unije)
Ne, ovo nije anonimna prijava.
Ovo je nešto više i ozbiljnije.
Za Vas, za nas, za Hrvatsku.

KAZNENA PRIJAVA
br. MZONKD-13.1

Osumnjičenici: Jadranka Kosor, Tomislav Ivić, Ivica Todorić, Dubravko
Tomljanović, Božo Prka, Mladen Jurković, Josip Đakić, HDZ i Mladen Bajić
(na adresama, koje su poznate Tomislavu Karamarku, ministru unutarnjih
poslova RH)
Kaznena djela: iz čl. 292. i 337 Kaznenog zakona RH
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Osumnjičenici: Jadranka Kosor, kao ministrica branitelja, i njena
desna ruka Tomislav Ivić, uz logistiku Mladena Bajića, zajedno s
kamaradima: Ivicom Todorićem, Dubravkom Tomljanovićem, Božom
Prkom, Mladenom Jurkovićem, Josipom Đakićem i HDZom poharala je
Hrvatski Domovinski Fond opljačkavši 31,192.724,24 DEM, odnosno
106,277.258,66 kuna. Ime joj zasad nije stavljeno na naslovnicu knjige,
jer ga šparamo za 6. i 7. zloću.
Hrvatski položajnici: prof. dr. sc. Ivo Josipović, Luka Bebić i Vesna
Pusić, kao i EU dužnostnici Vincent Degert, Paul Vandoren i Štefan Füle
sve su to znali, ali ni na kraj pameti nije bilo prokazati drske pljačkaše i
uputiti ih pred lice pravde.
Dobro kaže hrvatski narod: "Para buši, gdje burgija ne će!"
Dokaz:
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Pogledajte, ovako su nas opljačkali Ivica Todorić,
Dubravko Tomljanović, Božo Prka, Mladen Jurković, Josip Đakić, HDZ i Mladen
Bajić – 2. zloća: Hrvatski Domovinski Fond", Ognjište, nakladna zadruga, Zagreb,
2011.

Tijekom ove godine dostavit ćemo Vam također sljedeće knjige istog
auktora, iz istog niza (serije) – "Pogledajte, ovako su nas opljačkali ...":
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zloća – Kuponska privatizacija,
zloća – PIFOVI
zloća – Inine dionice u Fondu hrvatskih branitelja
zloća – Opljačkani branitelji
zloća – hrvatski položajnici pomažu opljačkati hrvatske branitelje
zloća – EU dužnostnici pomažu opljačkati hrvatske branitelje
dr. sc. Tomislav Dragun
predsjednik

dr. sc. Tomislav Dragun
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
DRAGUNOV URED d.o.o.
Trnjanska c. 11.b – 10000 ZAGREB
Sada na adresi:
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
Zagreb, na dne 25. srpnja 2011.

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Posl. br. Kir-Us-394/11
Sudac: Siniša Pleše
Trg N. Šubića Zrinjskog 5 – 10000 ZAGREB
Co:
Delegacija EU u Republici Hrvatskoj
Služba monitoringa hrvatskog pravosudstva
Paul Vandoren, šef Misije
Trg žrtava fašizma 6 – 10000 ZAGREB

Tužitelj:
RH, Državno odvjetništvo RH
Tuženici:
Milan Horvat, Darko Marinac, Zoran Marković, Srđan Mladinić, Josip
Pavlović, Damir Polančec, Saša Romac i Zdravko Šestak

IZJAVA

o pristupu parnici na strani tužitelja

u 10 primjeraka

Imamo pravni interes u predmetnom sudskom postupku pridružiti se
tužitelju, kako bismo naplatili dalju opisanu svoju tražbinu.
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Naime, DRAGUNOV URED d.o.o. - u mom vlasništvu - prodao je dne 31.
prosinca
1999. trgovačkom društvu JUROR d.d. iz Zagreba – u
vlasništvu Miroslava Kutle - 41.162 dionice trgovačkog društva
EXPORTDRVO d.d. iz Zagreba za 19,499.219,52 kuna. Dionice nisu
plaćene. Iznos štete narastao je u međuvremenu (3. kolovoza 2009.) na
48,996.463,53 kuna.
Nastojeći sakriti trag, JUROR d.d. Zagreb promijenio je sjedište u:
JUROR d.d. Varaždin, da bi onda postao TAR d.d. Varaždin, zatim FIMA
GRUPA d.d. Varaždin, te konačno PLURIS d.d. Varaždin.
Novac od prodaje predmetnih dionica Exportadrva d.d. - ostvarene preko
FIMA GRUPE d.d. i IF VALIDUS d.d. Varaždin – njihovi vlasnici
Miroslav Kutle i Radimir Čačić (po 50%) koristili su za kupnju dionica
trgovačkog društva "Podravka" d.d. Koprivnica. Sad je ponovno
"Podravka" d.d. Došla u posjed svojih dionica, ali su novci od prodanih
dionica "Exportdrva" d.d. - kad se uključio Pluris d.d. - jednostavno
nestali.
Sve je to ostvareno i putem krivotvorenih isprava, a što su proveli
odvjetnici Darko Štirmer iz Zagreba, Oleg Uskoković iz Varaždina i
Davor Palatinuš iz Zagreba
Ova izjava bit će objavljena u
jednoj od mojih sljedećih knjiga.

***
Iz Izjave Nadzornog odbora izdavatelja (Exportadrva d.d.):

Zbog prethodno opisanog odbijanja Exportdrva d.d. da kupi svoje dionice
od Jurora d.d., a u namjeri prikrivanja pravog vlasnika navedenih
dionica, sjedište tvrtke JUROR d.d. odlukom od 26. srpnja 2000. god.
prenosi se u Varaždin, na adresu Anina ul. 2, te se mijenja osoba
direktora, tako da novi direktor postaje Milan Horvat, a isto tako
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mijenjanju se i članovi NO u koji ulaze Ljiljana Weissbarth, Rajko
Mlinarić (Kutlin odvjetnik) i Marko Milinković.
Navedenih 25.731 dionicu Exportdrva d.d. unose se u bilancu Jurora
d.d. po cijeni od 1 kune za ukupan broj svih dionica, time da se
koncem 2000. god. njihova vrijednost revalorizira na iznos nominalne
vrijednosti od 10,292.400,00 kn. Na istovrsno nezakonit način u Juror
d.d. unose se i dionice MILS Mljekare Split d.d. u vrijednosti od
10,612.820,00 kn, čime Juror d.d. ostvaruje dobit u iznosu
20,905.220,00 kn, time da Juror d.d. nikada nije platio 30% poreza na
dobit čime je država oštećena za 6,271.566,00 kn.
U daljnjoj realizaciji namjere prikrivanja pravog vlasnika dionica i
nezakonite imovinske koristi koju su stekli beznaknadnim pribavljanjem
dionica Exportdrva d.d. i drugih tvrtki, dana 12. prosinca 2001. god.
došlo je do promjene imena tvrtke društva iz JUROR d.d. u TAR d.d.
sa sjedištem na istoj adresi, ali nastavlja poslovati pod istim sudskim
mat. brojem 080144704 i JMB-om: 1283161. Napominje se da je
Juror d.d., odnosno TAR d.d. dioničko društvo osnovano na temelju
čl. 165. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, gdje su vlasnici tajne
osobe tj. dionice glase na donositelja.
Nakon toga TAR d.d. 19. lipnja 2002. god., putem FIMAVrijednosnice d.o.o. (osnivač i jedini vlasnik FIMA Holding d.d.) iz
Varaždina, Anina ul. 2, kojeg trg. društva je Milan Horvat isto tako
direktor, prodaje 25.731 dionicu Exportdrva d.d. po cijeni od 400,00
kn po dionici za ukupni iznos od 10,292.400,00 kn PIF-u (kasnije
ZIF-u) Pleter d.d. (predsjednik NO: Milan Horvat), (sudski registar, te
Ispis godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika od 2002. do 2004.
god. koji izdaje FINA).
TAR d.d. dijelom iznosa dobivenog prethodnom prodajom dionica u
visini 4,500.000,00 kn dokapitalizira trg. društvo FIMA holding d.d.
za upravljanje drugim društvima (prije FIMA d.o.o.), pa je postao
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većinski vlasnik FIMA holdinga d.d. (64,29% temeljnog kapitala) na
način da je na temelju odluke skupštine od 11. rujna 2002. god. TAR d.d.
pristupio FIMA holdingu d.d., kojeg trg. društva je, također, direktor
Milan Horvat, time da FIMA holding d.d. kao kćer TAR-a d.d., dakle, u
biti TAR d.d. preko svoje tvrtke kćeri, prethodnim transakcijama
postao najveći pojedinačni dioničar PIF-a (ZIF-a) Pleter d.d. (cca.
18,00%), te na taj način, ponovno, kontrolira prethodno prodane dionice
Exportdrvo d.d.
Tijekom 2002. god. Radimir Čačić mijenja 49,60% vlasničkog udjela u
tvrtki Congama d.d., vrijednosti 7,940.650,00 kn, za trezorske
dionice ZIF-a Pleter iste vrijednosti i sprema ih u tvrtku Retis d.o.o.
kojom upravlja Jasna Gledić, sestra Ljiljane Weissbarth.
Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela Pinia d.o.o. od 1. 8. 2003. član
društva Radimir Čačić, Varaždin, prenosi na društvo FIMA holding d.d.
Varaždin udio u visini 3,75% (682.500,00 kn) temeljnog kapitala.
Dana 8. 11. 2003. ZIF Pleter s temeljnim kapitalom 191,114.100,00
kn pripaja se Trgovačkom društvu Validus s kapitalom 4,039.700,00 i
preuzima naziv Validus d.d. s kapitalom od 195,153.800,00 kn.
Iz izjave o imovini na dan prestanka obnašanja dužnosti od 19.
prosinca 2003. god., koju je sastavio Radimir Čačić, proizlazi da je
on 50%-tni vlasnik tvrtke TAR d.o.o.
Očito je radi zamagljivanja tvrtku TAR d.d. pogrešno označio kao
TAR d.o.o., no, kako je naznačio da 50% te nepostojeće tvrtke vrijedi
60.000,00 kn, posve sigurno se radi o famoznom TAR d.d. jer kapital te
tvrtke iznosi ukupno 120.000,00 kn, a Čačić u njemu sudjeluje s 50%
vrijednosti. Ako se tome pridoda i priznanje (istom prigodom) o vlasništvu
93.187 dionica tvrtke Validus d.d. u vrijednosti od 2,842.203,00 kn,
očita je Čačićeva povezanost s Kutlom. Daljnji dokaz prethodnim
tvrdnjama su osobe koje preko uprave ili nadzornih osoba upravljaju
prethodno naznačenom piramidom na čelu s TAR-om d.d., a to su, među
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inima, Ljiljana Weissbarth, Milan Horvat, Dubravko Žganec i dr., sve
odreda Čačićevi ljudi. (križaljka o članovim uprava i NO rečenih tvrtki,
imovinska kartica R. Čačića).
Zahvaljujući dionicama Exportdrva d.d., Mljekare Mils, Mirne Rovinj (Vidi
Dalta d.d.) i Nikomat d.d. ukradenim iz stečajne mase Globus holdinga,
te kriminalnom podjelom i pripajanjem hotela Helios, Kutle i Čačić su
preuzeli Validus d.d.
Daljnju sudbinu tih ”Kutlinih/Čačićevih” dionica Exportdrva d.d., kao
njihov kupac određuje Spačva d.d. iz Vinkovaca, kojega je većinski
vlasnik Čvor d.o.o. u vlasništvu Darija Puljiza i Tomislava Konjevoda,
time da je Dario Puljiz istodobno i predsjednik Uprave Spačve d.d.
***

Dokazi:
1. Izjava Nadzornog odbora izdavatelja (Exportadrva d.d.), od 29. ožujka
2006.
2. Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Ratko Šćekić, sudac, ovako kroji
pravdu", Ognjište, nakladna zadruga, Zagreb, 2010.
3. Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu br. 69.P-4946/2009 od 30. lipnja
2011.
4. Tužba Općinskom građanskom sudu u Zagrebu br. IV-Pn-4962/09 od 3.
kolovoza 2009. s dopunom od 18. kolovoza 2009.
5. Kaznena prijava Državnom odvjetništvu RH od 3. kolovoza 2008. s
dopunom od 17. kolovoza 2008.
6. Novinski članak – Hrvoje Dominić: Pluris, Tužba Podravke je
nerazumljiva, bussines.hr – 27. svibnja 2010.
dr. sc. Tomislav Dragun
osobno
DRAGUNOV URED d.o.o.
dr. sc. Tomislav Dragun
direktor

dr. sc. Tomislav Dragun
vlasnik poslovnog udjela trgovačkog društva
ŠTEDIONICA DUKAT d.o.o. ZAGREB
Pete poljanice 7 - 10000 ZAGREB
Zagreb, 3. listopada 2011.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Predsjednica Suda: Nada Nekić Plevko
Petrinjska 8 - 10000 ZAGREB
Co:
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Sabina Matijević
Savska c. 41 – 10000 ZAGREB

PODNESAK
u svezi s posl. br. IV St-942/02
Predmet: Požurnica.Uputio sam Naslovnom sudu dne 30. kolovoza 2011, podnesak u svezi
rješavanja pitanja ostatka stečajne mase trgovačkog društva "Štedionica
dukat" d.o.o. Zagreb (sudski spor traje 14,5 godina, od 30.1.1997.), ali do
danas nisam dobio nikakva odgovora.
Naime,
"Stečajni postupak nad trgovačkim društvom "Štedionica dukat" d.o.o. kojega sam ja vlasnik poslovnog udjela – zaključen je. Društvo je 1. ožujka
2011. brisano iz sudskog registra. Međutim, još uvijek nije riješeno
pitanje ostatka stečajne mase, iskazanog u obliku tražbine prema Ivanu
Radoševiću (neizravno prema Miroslavu Kutli, koji je otuđio hipotekarni
zalog u obliku dionica trgovačkog društva "Croatia Bus" d.d. Zagreb,
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odnosno prema Milanu Horvatu iz Varaždina), što iznosi, bez kamata,
17,500.000,00 kuna (bilješka Nevenke Marković, stečajnog suca u ovom
predmetu, Trgovački sud u Zagrebu br. St-942/02-106 od 14. svibnja
2009.), koja je u sporu (Trgovački sud u Zagrebu br. 4131/08 – sutkinja
Božena Zajec).
Na naš zahtjev, u svezi s tim, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
(br. N-DO-174/11 od 27. lipnja 2011.) odgovorilo je, da predmetni
sudski spor, unatoč brisanju "Štedionice dukat" d.o.o. iz sudskog registra,
može nastaviti voditelj stečajne mase, a to ste Vi.
Nada Nekić Plevko, predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu,
obavijestila me je (br. 9 Su-1172/2009 od 28.7.2011.), da je 25. svibnja
2011. doneseno rješenje kojim je utvrđena činjenica prekida postupka
uslijed brisanja stranke tužitelja iz sudskog registra.
Ne znam, doista ne znam, tko je izdao to rješenje o prekidu postupka, ali
ću i to saznati. Pomoći ću mu da se dr. sc. Ivi Sanaderu i Damiru Polančecu
pridruži u remetinačkom prefaransu.
Dakle, molim Vas, da u roku 15 dana aktivirate predmetni sudski spor.
Ne učinite li to, i ne obavijestite li me o tomu, podnijet ću kaznenu
prijavu protiv Vas, kao i protiv svih ostalih sudionika ovog očito
udruženog zločinačkog pothvata, dostojnog hrvatskog ulaska u Europsku
Uniju, te ću poduzeti i sve druge mjere kako bih zaštitio svoju imovinu i
čast."
S poštovanjem
dr. sc. Tomislav Dragun

dr. sc. Tomislav Dragun
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
Zagreb, na dne 28. studenog 2011.

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Sudski postupak: Dr. Sc. Ivo Sanader
Sudac: Ivan Turudić
Trg N. Šubića Zrinjskog 5 – 10000 ZAGREB
Co:
Delegacija EU u Republici Hrvatskoj
Služba monitoringa hrvatskog pravosudstva
Paul Vandoren, šef Misije Delegacije EU u RH
Trg žrtava fašizma 6 – 10000 ZAGREB

Tužitelj:
RH, Državno odvjetništvo RH
Tuženik:
Dr. Sc. Ivo Sanader

IZJAVA

o pristupu parnici na strani tužitelja
MZONKD br. 29.2

u 3 primjerka

Ad 1. - Imam pravni interes, kao udjeličar, odnosno kao član Fonda hrvatskih
branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u predmetnom
sudskom postupku pridružiti se tužitelju, kako bih naplatio svoju tražbinu,
odnosno štetu, koja je nastala nezakonitom i protuustavnom prodajom
dionica trgovačkog društva INA d.d. Zagreb trgovačkom društvu MOL
d.d., Madžarska, a koje su bile vlasništvo Fonda hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata 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.
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Ad 2. - U svezi s predmetnim slučajem podnio sam kaznenu prijavu protiv
sljedećih osumnjičenika:
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
c) Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova
njihovih obitelji: Jadranka Kosor, predsjednica, Ivan Bračić, Josip Đakić, Petar
Lovrić, Đuro 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 Đure Dečaka - na
adresama, koje su poznate Tomislavu Karamarku, ministru unutarnjih poslova
RH
Dokaz u prilogu:
Kaznena prijava br. MZONKD br. 29.1 od 28. studenog 2011.

Dr. Sc. Tomislav Dragun

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
pravosuđa 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
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c) Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova
njihovih obitelji: Jadranka Kosor, predsjednica, Ivan Bračić, Josip Đakić, Petar
Lovrić, Đuro 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 Đure 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 nesuđeni 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 razrađeni 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 određenih 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
prinuđen 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

Dr. Sc. Tomislav Dragun
Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB
Zagreb, na dne 12. ožujka 2012.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
10000 ZAGREB – Martićeva 14B

Co:
Paul Vandoren, šef Misije Delegacije EK u RH
10000 ZAGREB – Trg žrtava fašizma 6
Marin Mrčela, RH Supreme Court, president of the GRECO (The
Group of States against Corruption)
10000 ZAGREB - Trg N. Šubića Zrinjskog 3
Prof. dr. sc. Ivo Josipović, profesor Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, ujedno i Predsjednik R Hrvatske
10000 ZAGREB – Pantovčak 241
Boris Šprem, predsjednik Hrvatskog Sabora
10000 ZAGREB – Trg sv. Marka 6/7

Na temelju čl. 12. i 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, Nar.
Nov. br. 172/03 podnosim ovu

ŽALBU

na rješenje Ureda predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu
br. 9 Su-1022/11 od 29. veljače 2012.
radi onemogućavanja prava
na pristup informacijama
Ad 1.
Na moj zahtjev za pristup informaacijama: Uvid u spis Županijskog suda
u Zagrebu br. K-230/03 od 1. prosinca 2011. (prije toga: 21.7.2011.)
dobio sam rješenje Ureda predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu
br. 9 Su-1022/11 datiran s 29. veljače 2012.:
(2)

"Odbija se zahtjev korisnika prava na informaciju dr. Sc.
Tomislava Draguna, Pete Poljanice 7, iz Zagreba za ostvarivanje
prava na pristup informacijama – uvid u spis Županijskog suda u
Zagrebu poslovni broj K-230/03."
Jer, da to ne bi predstavljalo "zakonom propisan pojam 'informacije' u
smislu kakav ima citirana odredba čl. 3. st. 1. toč. 3. Zakona o pravu na
pristup informacijama".
Prilog:
Rješenje Ureda predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu br. 9 Su1022/11 od 29. veljače 2012.

Ad 2.
Naime, u svom predmetnom zahtjevu naveo sam da su mi tražene
informacije potrebne
u svrhu pisanja knjige: "Pravosudni terorizam u Hrvatskoj – 2.
Pravo na pristup informacijama",
a nakon što je mi je Ured predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu
30. kolovoza 2011 (br. 9 Su-1022/11) odbio zahtjev za pristupom istoj
informaciji od 21. srpnja 2011. iz razloga:
"Traženi uvid mi je potreban u svezi sa sudskim sporom, koji se
vodi na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu br. K-32/04."
Prilog:
Dopis Ureda predsjednika suda Županijskog suda u Zagrebu br. 9 Su-1022/11
od 30. kolovoza 2011.

(3)
Ad 3.

Riječ je o neskrivenoj samovolji i sabotaži Ivana Turudića, koji je još
uvijek (ZNA SE) predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, jer sam
razotkrio njegove (i Mirjane Rigljan) ortačke sveze i suvlasništvo s
Miroslavom Kutlom i dr. sc. Ivom Sanaderom, posebno u privatizaciji
trgovačkih društava CROATIA BUS d.d. i PODRAVKA d.d., te u kuponskoj
privatizaciji, gdje u slučaju zločinačkog projekta FIMA GRUPA –
VALIDUS – VABA BANKA (bivša BRODSKO-POSAVSKA BANKA)
nalazimo i Radimira Čačića (izvornog ortaka Miroslava Kutle iz trgovačkog
društva GCG d.o.o. - zajedno s Markom Marčinskom i GLUMINA BANKOM
d.d.).
Prilog:
Prva knjiga na temu pravosudskog terorizma u Hrvatskoj – dr. sc. Tomislav
Dragun: "Hrvatsko pravosudstvo u kandžama komunističkih moćnika", hrvatskiengleski, Ognjište, nakladna zadruga, Zagreb, 2012.

Ad 4.
Molimo tumačanje pojma informacija u smislu Zakona o pravu na pristup
informacijama.
Ad 5.
Od Agencije za zaštitu osobnih podataka
TRAŽIM
ukinuti predmetno rješenje Ureda predsjednika suda Županijskog suda u
Zagrebu br. 9 Su-1022/11 od 29. veljače 2012. i omogućiti mu pristup (s
mogućnošću preslika) traženim informacijama.
dr. sc. Tomislav Dragun

dr. sc. Tomislav Dragun
10000 ZAGREB – Pete Poljanice 7
00385-1-29.23.756; 757; 91-33.88.431
00386-51-776-058; 81-610.670
Zagreb, na dne 23. travnja 2012.

SLOBODNA DALMACIJA
Vedran Marjanović
Vladimir Matijanić
Poštom i putem e-maila
21000 SPLIT – Hrvatske mornarice 4
Co:
Paul Vandoren, šefi misije EU u RH
10000 ZAGREB – Trg žrtava fašizma 6
Dinko Cvitan, ravnatelj USKOKa
10000 ZAGREB – Gajeva 30a
Marin Mrčela, RH Supreme Court, president of the
GRECO (The Group of States against Corruption)
10000 ZAGREB - Trg N. Šubića Zrinjskog 3
Novinstvo i javnost

Predmet:
Povodom članka "Bjegunac od
pravde tuži državu", SD, 23.4.2012.

Cijenjeni g. Marjanoviću,
Kako se ono filmski kaže: "Sjećaš li se Dolly Bell"?
Znam što je biti hljeba gladan, ali ipak ne razumijem one, koji se prodaju
za bijednu koricu (komunističkog) kruga. Ali, eto ima ih! I nisu samo na
Sanaderovim jaslama. Znam njih i njihove jasle.

(2)
1.
Krajem 2005. (2. prosinca) objavili ste u splitskom tjedniku "Feral
Tribune" razgovor sa mnom pod naslovom "Tužibaba i 40 tajkuna". Niste
mi to tada rekli, a bio je to prilog optužnici Državnog odvjetništva RH
protiv mene (dakako, optužni prijedlog sam dobio nakon nekoliko dana
poslije danog interviewa), jer da protiv nedužnih ljudi podnosim kaznene
prijave. U pitanju je, međutim, bila pljačka "Autoprijevoza Dvor" i
Državnih robnih zaliha, koju su – u visini 15 milijuna kuna – izveli Mladen
Bajić i njegovi ortaci.
Lopovi još uvijek nisu čak ni optuženi.
Usporediti:
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Zorislav Kaleb, sudac, ovako kroji
pravdu", Ognjište, Zagreb, 2010.
2.
Osuđen sam na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu, jer da sam
pogodovao (poticajem!) svojim brokerskim trghovačkim društvima:
"Dragunov ured", "Financijska revizija Dragun" i "Prisika" na teret
trgovačkog društva "Brodvin", u priatnom vlasništvu, gdje sam ja
posjedovao 50.38% dionica, steći milijunsku nezakonitu dobit (=
"protupravnu imovinsku korist"). Pri tome me, dakako, nitko od sudioničara
nije tužio. Ne ulazeći u sve zakonske nepravilnosti pri optužbi i suđenju,
ovdje želim sama ukazati na okolnost da moja trgovačka društva –
"pljačkaši!" – uopće nisu optužena, niti im je suđeno, a osuđeni su
samo zato da bi to bilo podlogom za moju osudu. Što više
drugostupanjski sud (Vrhovni sud RH – sudkinja Vesna Vrbetić) utvrdio je
da prema važećim propisima nisu niti mogli biti tuženi. Osim toga,
dotična moja trgovačka društva – "pljačkaši" – praktično 1997. (kad se
"pljačka" dogodila) i nisu uopće imala značajnije dobiti.

(3)
Usporediti:
Novinski članak - "Vrhovni sud poništio Turudićevu presudu za
oduzimanje imovine – Glavni problem: Majka Zdravka Markača ,
kojoj je oduzeta imovina, nije nikada ispitana, Ivana Jakelić,
www.vecernji.hr, 23. travnja 2012.
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Hrvatsko pravosudstvo u
kandžama komunističkih moćnika", Ognjište, Zagreb, 2012.
3.
Vaš gazda: Miroslav Kutle (bilo izravno, bilo preko svog dugogodišnjeg
band-ortaka Ninoslava Pavića) jamio je - uz pomoć Ivana Radoševića 36% dionica trgovačkog društva "Croatia Bus", te time oštetio
"Štedionicu dukat" za 17,5 milijuna kuna. Tužba za isplatu podnesena je
30. siječnja 1997. Prošlo je – eto – 15 godina, a predmet se još uvijek
kiseli na Trgovačkom sudu u Zagrebu (br. 4131/08 – sutkinja Božena
Zajec).
Usporediti:
Podnesak Trgovačkom sudu u Zagrebu (predsjednica: Nada Nekić
Plevko) i Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu (Sabina
Matijević) od 3. listopada 2011.
4.
Tražim već dvije godine obnovu postupka u kojem sam osuđen, ali ne
uspijevam. Između ostalog i stoga, jer ne mogu do odgovarajuće
dokumentacije. Naime, na priliku, ne mogu do spisa Županijskog suda u
Zagrebu br. K-230/03, jer mi to ne da Ivan Turudić, predsjednik
toga suda, inače tajni ortak Miroslava Kutle u projektu "Croatia Bus".
Naime, u tom postupku Miroslav Kutle je oslobođen optužbe da je na
trgovini dionicama "Dione" zaradio preko 15 milijuna DEM. S druige
strane ja sam upravo osuđen na poticanje u trgovanju dionicama pri kojem

je navodno ostvarena razlika u cijeni (= "protupravna imovinska korist").

(4)

Usporediti:
Žalba Agenciji za zaštitu osobnih podataka od 12. ožujka 2012.

Pismo Županijskog suda u Slavonskom Brodu, br. K-32/04 od 18.
travnja 2012
5.
Opljačkani su branitelji i prognanici tijekom kuponske privatizacije, a što
je u svojem pismenom izvješću 2002. potvrdio Državni ured za reviziju.
Opljačkani su Hrvatski Domovinski Fond i fond hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Podnio sam u svezi s tim više
kaznenih prija. Ništa. Mladen Bajić, očito, i ovdje izvlači veliku
proviziju.
Usporediti:
Kaznena prijava u svezi pljačke Hrvatskog Domovinskog Fonda od 16.
lipnja 2011.
Kaznena prijava u svezi pljačke Fonda hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji od 29. studenog 2011.
Knjiga - dr. sc. Tomislav Dragun: "Ratko Šćekić, sudac, ovako kroji
pravdu", Ognjište, Zagreb, 2010.
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Pogledajte, ovako su nas opljačkali
Ivica Todorić, Dubravko Tomljanović, Božo Prka, Mladen Jurković,
Josip Đakić, HDZ i Mladen Bajić . 2. zloća: Hrvatski Domovinski
Fond", Ognjište, Zagreb, 2011.
Knjiga – dr. sc. Tomislav Dragun: "Pogledajte, ovako su nas opljačkali
Luka Bebić, Ivo Sanader, Jadranka Kosor, Zoran Milanović, Ivo
Josipović, HDZ i Mladen Bajić – 4. zloća: Fond branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji", Ognjište, Zagreb, 2011.
6.
Zatražio sam pristup parnici na strani tužitelja u predmetu Županijskog

suda u Zagrebu, koji se odnosi na pljačku trgovačkog društva "Podravka"
(Kir-Us-394/11). Raspravni sudac Siniša Pleše – šuti.
Usporediti:
Izjava Županijskom sudu u Zagrebu od 25. srpnja 2011.
(5)
7.
Zatražio sam pristup parnici na strani tužitelja u predmetu Županijskog
suda u Zagrebu, koji se odnosi na pljačku Fonda hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji od strane dr. sc. Ive
Sanadera i MOLa. Raspravni sudac Ivan Turudić – šuti.
Usporediti:
Izjava Županijskom sudu u Zagrebu od 28. studenog 2011.
8.
Točno je napisao u "Slobodnoj Dalmaciji" 23. travnja 2012.: tražim
naknadu štete, ali daleko više od navedenih 15 milijuna kuna. Siguran
sam da ću je ostvariti, ako ne u Hrvatskoj, onda na nekom od europskih
sudišta.
Kako? Prodao sam dotične svoje tražbine osobama, koje pak nije lako
impresionirati pravosudnim muljažama komunističkih bandita.
Usporediti:
Novinski članak – Vladimir Matijanić: "Bjegunac od pravde tuži
državu", Slobodna Dalmacija, 23. travnja 2012.
9.
Naknada štete. Međutim, ona je samo simbolika.
Nije to ono što ja tražim.

Ivica Todorić ide u javno-privatno partnerstvo izgradnje zatvora. Ja pak
želim ući u javno-privatno partnerstvo izgradnje vješala uz Manduševac.
Javili su mi se već osobe, koje će sa zadovoljstvom objesiti ZOMBI
PROŠIRENI KVARTET: Mladen Bajić, Ivo Josipović, Radimir Čačić,
Miroslav Kutle, Ninoslav Pavić, Ante Todorić, Franjo Gregorić,
Vladimir Šeks, Ivan Turudić, Branko Hrvatin, ...
(6)
10.
Ne pišem Vam sve ovo, jer očekujem neku pomoć od Vas.
Bože sačuvaj!
Pa Vi ste dio toga brloga.
Ugrađena sklopka.
Bit će dovoljno staviti ovo pismo u neku od mojih knjiga. Neka se zna tko
su koumunistički banditi u hrvatskoj, a tko sve jataci komunsitičkih
bandita.
dr. sc. Tomislav Dragun

VRHOVNI SUD PONIŠTIO TURUDIĆEVU PRESUDU ZA
ODUZIMANJE IMOVINE
Ukinuta presuda poreznicima uhićenima u akciji Dubai - Glavni problem:
Majka Zdravka Markača, kojoj je oduzeta imovina, nije nikada ispitana
Ivana Jakelić, www.vecernji.hr – 23.4.2012.
Iako je iz provedenih dokaza i izvida te snimki tajno snimljenih razgovora
utvrđeno da su Zdravko Markač, bivši voditelj Porezne ispostave Zagreb –
Centar, Ranko Vukoja, poreznik, te Željko Sičaja, porezni inspektor,
počinili djelo za koje ih je USKOK teretio, nepravomoćna presuda kojom
su osuđeni na kazne u rasponu od pola do četiri godine zatvora ipak je
ukinuta. Razlog je tomu što je Vrhovni sud smatrao da je niži sud napravio
bitnu povredu zakona kada je odlučio o proširenom oduzimanju
nezakonito stečene imovine. Naime, u procesu poznatom kao afera Dubai
vijeće zagrebačkoga Županijskog suda od Markača i njegove majke
Štefanije oduzelo je imovinu vrijednu 3,6 milijuna kuna.
Proučavali dokumentaciju
Kada je vijeće, kojim je predsjedao sudac Ivan Turudić, 3. studenog
2009. donijelo tu odluku, to je ujedno bila i prva takva presuda, odnosno
prvi su put primijenjene odredbe novog ZKP-a prema kojima se imovina,
osim od optuženika, može oduzeti i od članova njegove obitelji ako oni ne
mogu dokazati da su je stekli na legalan način. Markač, koji se teretio da
je od Denisa Dorčića tražio 50.000 eura mita, prema stavu vijeća suca
Turudića nije mogao dokazati legalnost svoje imovine. U obrazloženju
presude sudac Turudić naveo je da Markač i njegova majka, inače
tekstilna radnica u mirovini, ukupno imaju imovinu vrijednu 5,7 milijuna
kuna, od čega je 3,6 milijuna kuna po nepravomoćnoj presudi stečeno na
ilegalan način. Dokaze za to vijeće suca Turudića našlo je pažljivo
proučavajući Markačeve prihode i rashode od 1996., izvješća Porezne
uprave, vlasničke listove, bankarske izvode... Kako su Markač i njegova
obitelj stekli imovinu koju imaju – zemljišta, nekretnine, plovilo, poslovnu
halu u Lučkom... – iskazivali su Markač i njegova supruga. Iako je bila
pozvana za svjedoka, zbog bolesti se nije pojavila ni svjedočila
(2)
Markačeva majka Štefanija, što se na koncu pokazalo najspornijim.
Naime, Vrhovni sud nižem sudu zamjerio je što Štefanija Markač nije

saslušana ni u istrazi ni tijekom glavne rasprave jer je, prema stavu
višeg suda, njezin položaj kao osobe na koju se primjenjuje prošireno
oduzimanje imovinske koristi na neki način sličan položaju oštećenika,
samo s obrnute pozicije.
Morali su ispitati majku
U obrazloženju se navodi da stoga takva osoba ima pravo disponirati
svojom nazočnošću tijekom cijelog postupka, odnosno da ju je sud nakon
dostave liječničke dokumentacije trebao ponovno pozvati, što nije
učinjeno.
– Niži je sud u obrazloženju naveo da nije vjerovao navodima obrane
okrivljenika glede načina stjecanja njegove imovine i imovine njegovih
roditelja. Međutim, iako je optuženik ovlašten upućivati na činjenice koje
dokazuju da je porijeklo njegove imovine koja se oduzima legalno, ne može
se samo temeljem njegovih navoda i izvoda iz dokumentacije zaključiti
o zakonitosti porijekla imovine koja se nalazi kod njegovih srodnika, a da
tim osobama nije omogućeno sudjelovanje u postupku – stav je višeg suda.
Između sebe podijelili 50 tisuća eura mita
Zdravko Markač bio je osuđen na četiri godine zatvora, bila mu je
izrečena mjera zabrane obavljanja zvanja od pet godina, a morao je
vratiti i 17.500 eura, koliko je dobio od traženih 50.000 eura mita. Vukoja
je bio osuđen na godinu i pol zatvora te je također morao vratiti 17.500
eura, dok je Sičaja bio osuđen na šest mjeseci. USKOK je Markača
teretio da je od Denisa Dorčića tražio 50.000 eura kako mu ne bi tijekom
poreznog nadzora poduzeća utvrdio nepravilnosti. Dorčić se tijekom
nadzora obratio Sičaji, koji ga je uputio na Vukoju kao vezu do Markača.

