dr. sc. Tomislav Dragun
Pete poljanice 7 - 10000 ZAGREB
Zagreb, na dne 14. studena 2011.
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO RH
Mladen Bajić, glavni državni odvjetnik
10000 ZAGREB – Gajeva 30.a
Co:
Dinko Cvitan, USKOK, ravnatelj
Nada Nekić Plevko, Trgovački sud u Zagrebu,
predsjednica
Ranko Marijan, Državno sudbeno vijeće,
predsjednik
Dražen Bošnjaković, ministar pravosuña
Paul Vandoren, šef Misije EK u RH
Predmet: Izjava.Ad 1.
Nada Nekić Plevko, predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu, uputila mi je dne
8. studenog 2011. (br. 9 Su-1172/09) sljedeću obavijest:
"Ovime vas izvještavam da sam vaš dopis od 7. studenog 2011. uputila Državnom
odvjetništvu RH na njegovu odluku o mogućem počinjenju kaznenog djela mene
kao suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave."
Ad 2.
Ovim nedvoumno izjavljujem da sam uvjeren kako mi naslovna predsjednica
Trgovačkog suda u Zagrebu: Nada Nekić Plevko - za razliku od predsjednika
nekih drugih hrvatskih sudova, kao što su Zlatko Mirković, predsjednik
Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Nevenka Marković, ranija predsjednica
Trgovačkog suda u Zagrebu, Mirjana Rigljan, ranija predsjednica Županijskog
suda u Zagrebu, Ivan Turudić, v.d. predsjednik Županijskog suda u Zagrebu,
Mirela Mijoč, predsjednica Općinskog grañanskog suda u Zagrebu, i t. d. te
ministar Dražen Bošnjaković - nije izravno ni na koji način počinila štetu,
odnosno kako se nije o mene, koliko mi je poznato, kazneno ogriješila.

(2)
Ad 3.
Meñutim, isto tako smatram, da naslovna predsjednica Trgovačkog suda u
Zagrebu: Nada Nekić Plevko nije poduzela obvezatne i časne nadzorne radnje,
koje bi dovele do uklanjanja posljedica kaznenih djela, koja su nedvojbeno
počinili posve odreñeni suci Trgovačkog suda u Zagrebu.
Podsjećam ovdje na svoj podnesak od 28. listopada 2009. upućen naslovna
predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu: Nada Nekić Plevko, ali i ministru
pravosuña Ivanu Šimonoviću i predsjednici Vlade RH Jadranki Kosor, iz kojeg
izdvajam, nego ja osuñen, kako bi mi se začepila usta (po mogućnosti
zauvijek):

Vi, koristeći svoj položaj, odnosno funkciju, preko svojih pulena (sudaca
Trgovačkog suda u Zagrebu: Ivan Vladić, Mladen Šimundić, Senka OrlićZaninović, Ivana Mlinarić, Vjekoslav Zaninović, Davor Pustijanec, i t. d.) uporno
mi i sustavno nanosite ogromnu imovinsku štetu ("Moteli Dragun", "Štedionica
dukat", FIMA GRUPA, "Montmontaža", "Monitor M", DI GVOZD, kuponska
privatizacija, Hrvatski domovinski fond i dr.).
Od nekretnina stečajnog dužnika "Moteli Dragun" d.o.o., koje su prema procjeni
stečajnog upravitelja pri otvaranju stečajnog postupka vrijedile 3,428.251,95
DEM, odnosno 1,752.837,30 EUR, na kraju je ostao motel "Marsonia" vrijedan
1,048.476,80 EUR uz 937.000,00 kuna nepodmirenih obveza. Postoji kupac
koji je voljan odmah podmiriti preostale obveze stečajnog dužnika, te na
sebe preuzeti rizik nedovršene parnice s Hrvatskim autocestama glede dijela
zemljišta. To je društvo "Dux" d.o.o. iz Slavonskog Broda, direktor Josip Lazić.
Od 19. svibnja 2006., kad je okončan stečajni postupak, o motelu "Marsonia"
brine Petar Milat, bivši stečajni upravitelj. Kako on to radi vidi se iz zapisnika
Općinskog grañanskog suda u Zagrebu (moja tužba br. XIII-P-7074 za naknadu
7,400.000,00 kuna štete podnesena protiv Ivana Vladića i Petra Milata).
***
Slijedi navedeno pismo predsjednici Trgovačkog suda u Zagrebu od 17. rujna
2009.:
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"Predmet:
Uništavanje putem "zuba vremena" stečajne mase društva "Moteli Dragun"
d.o.o. Zagreb – moli se povod i razjašnjenje.Cijenjena g. predsjednice,
Trgovački sud u Zagrebu rješenjem br. XXVIII/V St.159/99 od 5. travnja
2000. otvorio je stečajni postupak nad trgovačkim društvom "Moteli Dragun"
d.o.o. iz Zagreba, Ljerke Šram 4, zbog blokade žiro-računa u iznosu od
49.756,00 kuna. Vlasnik poslovnog udjela društva je dr. sc. Tomislav Dragun.
Za stečajnog suca je postavljen Ivan Vladić, a za stečajnog upravitelja Petar
Milat.
Nakon 6 godina stečajevanja dne 19. svibnja 2006. stečajni postupak je
okončan, a društvo "Moteli Dragun" d.o.o. brisano je iz sudskog registra,
protivno volji vlasnika poslovnog udjela, iako je imalo dovoljno imovine za
nastavak poslovanja.
Naime, od nekretnina stečajnog dužnika, koje su prema procjeni stečajnog
upravitelja pri otvaranju stečajnog postupka vrijedile 3,428.251,95 DEM,
odnosno 1,752.837,30 EUR, na kraju je ostao motel "Marsonia" vrijedan
1,048.476,80 EUR uz 937.000,00 kuna nepodmirenih obveza.
Dotična stečajna masa predana je na upravljanje bivšem stečajnom
upravitelju Petru Milatu, a ne vlasniku poslovnog udjela društva. Pravdano je to
okolnošću postojanja nepodmirenih obveza, te pravomoćno nedovršenog sudskog
sporom s Hrvatskim autocestama glede dijela zemljišta uz motel "Marsonia".
Meñutim, vlasnik poslovnog udjela obavijestio je dne 19. travnja 2007.
Nevenku Marković, tadašnju predsjednicu Trgovačkog suda u Zagrebu, da
postoji kupac koji je voljan odmah podmiriti preostale obveze stečajnog
dužnika, te na sebe preuzeti rizik nedovršene parnice s Hrvatskim
autocestama. To je društvo "Dux" d.o.o. iz Slavonskog Broda, direktor Josip
Lazić.
Trgovački sud u Zagrebu do danas nije odgovorio na taj moj podnesak.
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U meñuvremenu motel "Marsonia", nezaštićen i izložen zubu vremena, propada,
jer vladar stečajne mase društva, Petar Milat, koji se u
Meñuvremenu, financijski ojačao, stambeno preselio iz Streljačke ul. na
Horvatovac, uopće ne brine o njemu.
Ponovno sada obavještavam Trgovački sud u Zagrebu, posebno njegovu sadašnju
predsjednicu, da mi je društvo "Dux" d.o.o. ponovno 24. kolovoza 2009. poslalo
pismo namjere za kupnju motela "Marsonia" u sadašnjem fizičkom i pravnom
stanju.

dr. sc. Tomislav Dragun
Prilog:
Dopis Trgovačkog suda u Zagrebu br. 9 Su-1172/09 od 8. studenog 2011.
Knjige pisane za Vijeće Europe – dr. sc. Tomislav Dragun: "Tražiti meñunarodnu
zaštitu kod Boruta Pahora" – 1. dio: Jadranka Kosor, 2. dio: Borut Pahor, 3. dio:
Alpski Hrvati Boruta Pahora. Svi ovi (i još neki) materijali bit će objavljeni u
četvrtom dijelu ovog knjižkog suzviježña pod naslovom: "Tražiti meñunarodnu
zaštitu kod Boruta Pahora – 4. dio: Ergela Kramarić"

