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Cijenjeni g. Schönenbergeru,
U slučaju AUTOPRIJEVOZA DVOR oštećena je Republika Hrvatska za oko 15
milijuna kuna, ali sam nastradao i ja.
Rekao sam Vam već da se bavim i brokerskim poslovima.
Tako sam kupio dionica AUTOPRIJEVOZA DVOR za g. Antuna Crlenjaka iz Zagreba.
Kad sam mu ih prodao, on mi je nakon nekoliko dana rekao:
"Prevario si me."
"U čemu?"
"Prodao si mi dionice poduzeća koje ne postoji. Nema više AUTOPRIJEVOZA DVOR."
"Kako nema?"
"Dušan Vujić, direktor AUTOPRIJEVOZA DVOR, predao je Republici Hrvatskoj
autobusni kolodvor (stanicu) u Dvoru, jedinu imovinu APD za podmiru svojih dugova,
jer je iz državnih zaliha kupio, a nije platio, pšenicu i drugu robu."
"Znači prevario je državu za 9 milijuna kuna, a nas dioničare za 6 milijuna kuna."
Podnio sam kaznenu (krivičnu) prijavu Državnom odvjetništvu (tužilaštvu) RH, a ona je
završila u njegovoj službi u Zlataru (gradić na oko 30 km od Zagreba).
Umjesto da se riješi moja kaznena prijava došao je optužni prijedlog protiv mene!
Slijede ulomci iz moje knjige: "Dušan Vujić i ortaci (partneri) u pljački državnih robnih
zaliha".
6. POZIV NA SUðENJE
Str. 243
Sudski poziv
Dne 20. siječnja 2006. godine stigao mi je iz Općinskog suda u Zagrebu:
POZIV
OPTUŽENOM TOMISLAV DRAGUN
dotično kako slijedi:
REPUBLIKA HRVATSKA
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Općinski sud u Zagrebu
10002 ZAGREB
Ulica grada Vukovara 84
Poštanski pretinac 303
Poslovni broj: V KO-3496/05
Kazneni predmet
Tužitelj: ODO Zagreb
Optuženik: Tomislav Dragun
Zbog kaznenog djela iz čl. 302. st. 1 KZ
Pozivate se kao optuženi na glavnu raspravu – radi ispitivanja u gornjem
predmetu na dan 16. veljače 2006. g. u 12,30 sati, u sudnicu br. 620/VI.
Upozorenje:
Ako se optuženi ne odazove pozivu, a svoj izostanak ne opravda, bit će o
svom trošku doveden (član 89 i 305 st. 1 ZKP-a). Imate pravo uzeti
branitelja (odvjetnika) koji može prisustvovati vašem ispitivanju (čl. 225. st.
2. ZKP-a).
U Zagrebu, 13. siječnja 2006. g.
Predsjednik vijeća
Zorislav Kaleb v.r.
Za točnost otpravka:
Marijana Janušić
Str. 245 (citat iz novina)
Novinske najave u razdoblju prije dobivanja sudskog poziva
Požurio je, kao i inače u ovakvim zgodama, dobro „informirani“ Večernji list,
pa je već 14. siječnja 2006. godine, dakle punih šest dana prije nego li sam ja
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primio sudski poziv za glavnu raspravu, iz pera (dij), dotično novinarke Ivane
Jakelić, objavio sljedeći članak:
„OPTUŽENI TOMISLAV DRAGUN I NAKON 185 LAŽNIH PRIJAVA PIŠE

NOVE“
„Tomislav Dragun, poznatiji kao Kutlin revizor, protiv kojeg je nedavno

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru podnijelo optužni prijedlog, jer je u
pet godina lažno kazneno prijavio 185 osoba, mahom pravosudnih dužnosnika,
ali i političara, piše nove kaznene prijave!
Dragun je, naime, prijavio glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, te
općinsku državnu odvjetnicu iz Zlatara Viticu Pavleković, koja je protiv njega
podnijela optužni prijedlog, optuživši ih za zlouporabu položaja,
neprijavljivanje kaznenog djela, te pomaganje počiniteljima.
Tužiteljicu je i privatno tužio zbog klevete.
Sudac zagrebačkog Općinskog suda Zorislav Kaleb, koji će voditi postupak
protiv Draguna, raspravu je zakazao za veljaču.“
Str. 251 (citat iz novina)
„TOMISLAV DRAGUN – OPTUŽENIK“
„Ovoga četvrtka pred zagrebačkim Općinskim sudom gospodin Dragun (inače

predsjednik Hrvatskog uljudbenog pokreta) naći će se zbog tužbe Državnog
odvjetništva , koje ga – na temelju činjenice da je u posljednjih nekoliko
godina sudovima uputio čak 200 tužbi protiv (uglavnom) političara i drugih
javnih osoba – tereti za lažno prijavljivanje kaznenih djela.“
Str. 261
Glavna rasprava održana 16. veljače 2006. godine
Na glavnog raspravi održanoj na Općinskom sudu u Zagrebu dne 16. veljače
2006. godine bili su nazočni, osim okrivljenika, sudac Zorislav Kaleb i
zapisničarka Marijana Janušić, te zamjenica općinskog državnog odvjetnika
Andrea Vrančić. Javnost su predstavljali Zlatko Zeljko, predsjednik Udruge
za pravnu zaštitu Juris Protecta iz Zagreba i Lovorka Dragun Mirković,
dopredsjednica Udruge za zaštitu prava grañana iz Zagreba.
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Nakon što je sud utvrdio da su suñenju pristupile sve pozvane osobe donio je
rješenje da će se glavna rasprava održati.
Zapisnički zabilježen tijek glavne rasprave:
„Utvrñuje se identitet optuženog Tomislava Draguna, sina Josipa i Mare r.

Pezo, roñen 5. listopada 1938. g. u Lokvičićima, općina Imotski, s
prebivalištem u Zagrebu, V. Poljanice br. 7, Hrvat, drž. RH, VSS, dr. sc. oec.,
vlasnik dionica raznih trgovačkih društava, umirovljenik s mirovinom od
2.800,00 kuna, vodi se drugi kazneni postupak na Županijskom sudu u
Zagrebu, Splitu i Sl. Brodu zbog kaznenog djela iz čl. 292. i čl. 337. KZ.
Glavna i javna rasprava započinje čitanjem optužnice ODO Zlatar broj KDO-115/05 od 30. studenog 2005. g."
S poštovanjem
dr. sc. Tomislav Dragun
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