
dr. sc. Tomislav Dragun 

Pete Poljanice 7 – 10000 ZAGREB 

 

Brežice, 14. listopada 2011. 

 

 

      JADRANKA KOSOR  
      predsjednica Vlade RH 

      Trg sv. Marka 2 – 10000 ZAGREB 

       Co:  

      prof. dr. Ivo Josipović 
      predsjednik RH 

      Pantovčak 241 – 10000 ZAGREB  

      Luka Bebić 
      predsjednik Hrvatskog Sabora 

      Trg sv. Marka 6/7 – 10000 ZAGREB  

      Zoran Milanović 
      predsjednik SDPH 

      Trg Drage Iblera 9 – 10000 ZAGREB  

      Mladen Bajić 
      glavni državni odvjetnik 

      Gajeva 30.a – 10000 ZAGREB  

 

Predmet: 

Javna pisma voljenoj predsjednici  

od neubrojivog – na rastanku.- 

 

PRVO PISMO: JURO BAJIĆ 
 

Cijenjena g-ño predsjednice, 

 

Pročitah jučer: 

 

"U novom Forumu, od sutra na svim kioscima, pročitajte planove Kukuriku 

koalicije za vladu u dvije faze i sastav Milanovićeva kabineta nakon 

pobjede na izborima. Otkrivamo i kako teče kadroviranje za ključna  
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mjesta u državi, pa bi tako Rohatinskog u HNB-u trebao zamijeniti njegov 

zamjenik Boris Vujčić, carinu bi trebao preuzeti Riječanin Jure Bajić, a 
HEP Ivica Vrdoljak iz Osijeka." (www.vecernji.hr – 13.10.2011.) 

 

Juro Bajić na čelu Carine!  
Tko je Juro Bajić?  
Novi Mladen Barišić! 

 

Ode i Zoran Milanović provjerenim stazama dr. sc. Ive Sanadera. 

 

„Br. 16 - Slučaj Agroprerada d.d. Knin (2. dio) 
 

Kaznena prijava od 29. ožujka i 26. rujna 2005. godine. 

 

Skupština  vjerovnika društva Agroprerada d.d. Knin - u stečaju, a u kojoj 

Ministarstvo financija RH ima 90 % glasova, odlučila je 17. studenog 
2004. godine prodati njegove nekretnine Poljoprivrednoj zadruzi 

Orlovača iz Kijeva za 3,400.000,00 kuna. 'Dio novca zarañenog od 

prodaje imovine, oko 1,4 milijuna kuna, dobit će Ministarstvo gospodarstva 

(zapravo Ministarstvo financija RH - op. T.D.) koje ima hipoteku na dijelu 

imovine Agroprerade.' 

 

Meñutim, prema zapisniku Trgovačkog suda u Splitu s ispitnog i 

izvještajnog ročišta vjerovnika u stečajnom postupku nad trgovačkim 

društvom Agroprerada, dioničko društvo za preradu i promet 

poljoprivrednih proizvoda, Knin, Getaldićeva 6, od 4. travnja 2002. godine, 

odgovarajuća potraživanja Ministarstva financija RH iznose 10,131.598,89 

kuna.  

 

Proizlazi da je na taj način Ministarstvo financija RH oštećeno za 

8,731.598,89 kuna, a za to su izravno odgovorni u ovoj kaznenoj prijavi 

navedeni okrivljenici: Ivan Šuker, Ivo Sanader i prof. dr. sc. Andrija 
Hebrang. 
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Naime, Ministarstvo financija RH moglo je u cijelosti naplatiti tražbeni 

iznos sukladno odredbama:  

 

a. Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina i doprinosa i 

državnih jamstava, Nar. nov. br. 117 od 24. prosinca 2001. godine i 

 

b. Uputama o provoñenju Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih 

poreza, carina i doprinosa i državnih jamstava, Kl.: 415-01/02.01/1, ur. br. 

513-01/02 od 15. siječnja 2002.  2001. godine. 

 

Odgovarajući postupak nagodbe u tijeku je kao što se to vidi iz popisa 
sljedećih spisa: 

 

Prijava za pokretanje postupka nagodbe društva Agroprerada d.d. Knin od 

4. siječnja 2002. godine, zaprimljena u Poreznoj upravi Knin 7. siječnja 

2002. godine pod urbr. 378-02-01, klasa 415-02/02-003/01 

 

Dostava prijedloga za sklapanje nagodbe društva Agroprerada d.d. Knin 

upućenog Financijskoj agenciji, Podružnica Split od strane Porezne uprave 

Knin, 7. svibnja 2002. godine, urbr. 513-07-15-02/02-04, klasa 415-

02/02-03/01 

 

Nagodba, traženje povrata predmeta posl. br. P-3238 upućeno Poreznoj 

upravi Knin od strane Financijske agencije, Regionalnog centra Split, 

Povjerenstva za nagodbe, 23. travnja 2003. godine 

 

Dostava predmeta posl. br. P-3238  Financijskoj agenciji, Regionalnom 

centru Split, Povjerenstvu za nagodbe od strane Porezne uprave Knin, 

urbr. 513-07-15-02/03-02, klasa 415-02/03-03/05 

 

U svezi s postupkom nagodbe je i činjenica da je Visoki trgovački  sud 

Republike Hrvatske svojim rješenjem br. VI Pž-1162/04-2 od 16. ožujka 

2004. godine odredio da se predmet 'vraća prvostupanjskom sudu radi 

nastavka postupka po reviziji'.  
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Kazneno su prijavljeni dr. sc. Mato Crkvenac, Juro Bajić, Ivica 
Todorić, Ivica Račan i Vinko Marić. 
 

Kaznene navode nitko nije doveo u pitanje. Kazneni postupak je u tijeku." 

("Dušan Vujić i ortaci ...", str. 189-191.) 

 

S poštovanjem 

 

        dr. sc. Tomislav Dragun 

 


