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USKOK
Dinko Cvitan, ravnatelj
Gajeva 30.a
10000 ZAGREB
Posebno:
Jadranka Kosor, predsjednica Vlade RH
Olli Rehn, Europska komisija
HINA, Zagreb
TANJUG, Beograd
Uzoriti kardinal Josip Bozanić
Stjepan Mesić, predsjednik RH
Luka Bebić, predsjednik Hrvatskog sabora
Tomislav Karamarko, ministru unutarnjih poslova RH
Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda RH
predsjedniku Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu
predsjednicima županijskih sudova u Požegi
i u Slavonskom Brodu
županijskim državnim odvjetnicima u Požegi
i u Slavonskom Brodu
prijateljima Hrvatskog uljudbenog pokreta u zemlji i svijetu

Cijenjeni g. ravnatelju,
Tema je ovog poluotvorenog pisma vlasničko preuzimanje trgovačkog
društva BRODVIN-BROD d.d. Slavonskog Broda od strane Tome
Jozića iz Slavonskog Broda.
Dakle,
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Ad 1.
Tomo Jozić je vlasnik je obrta za vañenje šljunka "Atlantik" iz
Slavonskog Broda. Inače, on je brat Josipa Jozića, osobe s jakim
vezama u vrhu Crkve.
Ad 2.
BRODVIN-BROD d.d. iz Slavonskog Broda je društvo-kćer
trgovačkog društva BRODVIN d.d. Registrirano je 1. kolovoza 1996.
Nad društvom je 28. veljače 2000. otvoren stečajni. Stečajni sudac:
Stanislav Dasović, stečajni upravitelj: Antun Kovačević.
BRODVIN-BROD d.d. ima samo jednu nekretninu, a to je Hotel Brod
u Slavonskom Brodu. Hotel Brod ima površinu 3.088,79 m2 , a nalazi se
u strogom središtu Slavonskog Broda. U pretvorbi Hotel Brod
procijenjen je na 9,948.200,00 kuna. Sudski vještak Trpimir Marić,
dipl. inž. grañ. iz Zagreba procijenio je vrijednost Hotela Brod na
25,680.740,46 kuna.
Pripremajući preuzimanje Hotela Bord, odnosno društva BRODVINBROD d.d. za Tomu Jozića sudski vještak Ivan Petrić, inž. grañ. iz
Slavonskog Broda procijenio je vrijednost Hotela Brod na
4,079.089,81 kuna (odnosno 1,320,61 kuna/m2 ili 180,98 EUR/m2).
Dakako, Tomo Jozić nije platio ni tih 4,079.089,81 kuna. Pribavio je,
navodnim otkupom potraživanja 50 % dotične vrijednosti (što je još
uvijek u sporu), a ostalo je jednostavno preuzeo! U tu svrhu po hitnom
postupku registrirao je polovicom 2005. na Trgovačkom sudu u
Slavonskom Brodu trgovačkog društvo INVESTITOR d.o.o. s
temeljnim kapitalom od 20.000,00 kuna.

(3)

Ad 3.
Bio sam dioničar društva BRODVIN-BROD, pa sam se osjetio
oštećenim, te sam odmah reagirao. Svakako, još u vrijeme
"prethodnih radnji".
Kronologija:
Dne 5. studenog 2003. podnio sam kaznenu prijavu Općinskom
državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.
Dne 26. travnja 2005. kaznena je prijava odbačena.
Dne 12. svibnja 2005. podnio sam optužni prijedlog Općinskom sudu u
Slavonskom Brodu.
Dne 15. rujna 2005. Općinski sud u Slavonskom Brodu optužni
prijedlog proglašava nejasnim.
Dne 24. rujna 2005. podnosim Općinskom sudu u Slavonskom Brodu
porazumljen optužni prijedlog.
Dne 5. siječnja 2006. Općinski sud u Slavonskom Brodu predlaže
Vrhovnom sudu RH da se predmet prebaci na neki drugi sud.
Dne 19. travnja 2006. javlja se Općinski sud u Požegi (nakon što mu je
predmet ustupio Vrhovni sud RH), te saopćava da optužni prijedlog ne
sadrži sve što u njemu treba biti.
Dne 24. travnja 2006. podnosim Općinskom sudu u Požegi dopunu
optužnog prijedloga.
Dne 11. svibnja 2006. Općinski sud u Požegi pita me (pismeno) imam li
odobrenje za voñenje sudskog postupka.
Dne 22. svibnja 2006. udovoljavam zahtjevu Općinskog suda u Požegi.
Dne 25. svibnja 2006. Općinski sud u Požegi odbacuje optužni
prijedlog.
Dne 2. lipnja 2006. podnosim žalbu Županijskom sudu u Požegi.
Dne 25. kolovoza 2006. Županijski sud u Požegi odbija žalbu.
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Dne 22. listopada 2007. ipak mi Općinski sud u Požegi šalje poziv za
glavnu raspravu.
Dne 5. studenog 2007. održana je glavna rasprava na Općinskom sudu
u Požegi.
Dne 5. studenog 2007. Općinski sud u Požegi je riješio da moram
postaviti zahtjev za provoñenje istrage.
Dne 14. studenog 2007. poslao sam žalbu Županijskom sudu u Požegi.
Dne 1. prosinca 2007. podnio sam istražni zahtjev Županijskom sudu u
Požegi.
Dne 2. travnja 2009. Županijski sud u Požegi proglašava se mjesno
nenadležnim.
Odmah se žalim.
Dne 27. travnja 2009. Županijski sud u Požegi donosi rješenje kojim
uvažava moju žalbu i ukida svoje rješenje od 2. travnja 2009. i to
kako slijedi:
"Povodom žalbe oštećenika kao tužitelja, a po službenoj dužnosti,
ukida se pobijano rješenje i predmet vraća istražnom sucu na ponovno
odlučivanje."
Predmet ima broj Kio-35/07-7 (Kv-46/09).
Predmetni brojevi u meñuvremenu su mijenjani, kako se ne bi vidjela
dob predmeta.
Otad "ništa nova". Istražni sudac spava!
Ad 4.
Glavnoosumnjičeni Antun Kovačević (sudski vještak Ivan Petrić u
meñuvremenu je umro) prodao je kuću u Slavonskom Brodu, te je
kupio novu u Zadru. Bijeg nije uspio. Pronañen je.
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Ad 5.
Predmet pod nadzorom drže županijska državna odvjetništva u Požegi
i Slavonskom Brodu, županijski sudovi u Požegi i Slavonskom Brodu, te
Trgovački sud u Slavonskom Brodu.
Naravno, cijeli slučaj dobro je poznat Branku Hrvatinu, predsjedniku
Vrhovnog suda RH i Ivanu Šimonoviću, ministru pravosuña RH. Poznat,
ali … nemaju vremena za njega.
Ad 6.
Prilažem rješenje Županijskog suda u Požegi br. Kio-35/07-7 (Kv46/09). Ostala dokumentacija nalazi se u spisu.
Ad 7.
Hoćete li naći volje i potrebnih kapaciteta za ovaj slučaj ili ste
prezauzeti "Podravkom" i ministrom Božidarom Kalmetom? Možda je
g. Jabuka na redu?
S poštovanjem
dr. sc. Tomislav Dragun

