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Sljednik HRVATSKOG FONDA ZA
PRIVATIZACIJU
Milan Plećaš, ravnatelj
Ivana Lučića 6
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MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE RH
dr. sc. Goran Marić, ministar
Ivana Dežmana 10
10000 ZAGREB

Na znanje:
dr. sc. Davor Božinović, ministar, Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Zagreb, Savska cesta 39
Dražen Jelenić, glavni državni odvjetnik, DORH, Zagreb, Gajeva 30.a
Đuro Sessa, predsjednik, Vrhovni sud RH, Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 3
Ivan Turudić, predsjednik, Županijski sud u Zagrebu, Trg N. Š. Zrinskog 5
Andrej Plenković, predsjednik, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, Trg sv. Marka 6
Kolinda Grabar-Kitarović, Predsjednica RH, Zagreb, Pantovčak 247
Slavko Linić, bivši ministar, Rijeka, Vrazov prijelaz 4
Zdravko Marić, ministar, Ministarstvo financija RH, Zagreb, Katančićeva 5
Darko Horvat, ministar, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 78
Jagoda Marić, "Novi list", Rijeka, Zvonimirova ul. 20.a
Berislav Jelinić, "Nacional", Zagreb, Maksimirska 120

Predmet:
Inicijativa za utvrđivanje ništetnosti ugovora
o zamjeni dionica pri kuponskoj privatizaciji.-

Ovim službeno pokrećem Inicijativu za utvrđivanje ništetnosti
ugovora o zamjeni dionica zaključenih između Hrvatskog fonda
za privatizaciju i imatelja dionica stečenih u kuponskoj
privatizaciji, kao i njihov ratno-profiterski karakter,
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te, slijedom odredbi Zakona o pravu na pristup
informacijama, tražim uvid u originalne ugovore i prateću
dokumentaciju, kojima je provedena predmetna zamjena dionica,
a što se nalaze u arhivu Centra za restrukturiranje i prodaju, kao
sljednika Hrvatskog fonda za privatizaciju.

U cilju provjere prispijeća ovog pismena, naslovnike ću nazvati i
brzoglasno.

Ne udovolji li se ovom mom zahtjevu poduzet ću sva zakonski
mi dostupna sredstva, i to na svim razinama, uključujući i
korištenje odredbi Kaznenog zakona RH, kako bih ga ipak
ostvario.

Podloga za ovu Inicijativu su sljedeći istraživačko-informativni
radovi:

1. dr. sc. Dragun Tomislav: "Nezakonitosti zamjene dionica u
kuponskoj privatizaciji", Poslovna savjetovanja Dragun, Zagreb,
2011. godine

Knjiga se može nabaviti preko tiskara: www.lulu.com po cijeni od
6,25 USD (+ poštarina)

2. "Sve dosadašnje zamjene dionica – nelegalne", Snježana
Mlinarević, www.večernji.hr, 1. veljače 2002. godine – u prilogu

3. "Kuponi su stvorili tajkune i sirotinju", Vedran Marjanović,
www.slobodnadalmacija.hr, 13. studenog 2009. godine – u
prilogu

4. "Nalazi državne revizije o kuponskoj privatizaciji", "Nacional",
Zagreb, br. 342, 5. lipnja 2002. godine – u prilogu

5. "Naslijeđe Tuđmanove politike", Jagoda Marić, www.novilist.hr,
15. studenog 2016. godine – u prilogu
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6. "Izvješće o obavljenoj reviziji procesa kuponske privatizacije",
Državni ured za reviziju RH, Zagreb, veljača 2002. godine – na

http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-
privatizacije/kuponska-izvjesca-privitak.pdf

7.a – "Javno pismo br. 2: Kuponska privatizacija – za Anu Lovrin,
ministricu pravosuđa RH i druge" – na hrvatskom jeziku, dr. sc.
Tomislav Dragun, Zagreb, 22. ožujka 2007. godine – u prilogu

7.b – "Public letter number 2: Coupon privatization – za Mladena
Bajića, glavnog državnog odvjetnika i druge" – na engleskom
jeziku, dr. sc. Tomislav Dragun, Zagreb, 22nd of March 2007 – u
prilogu

8. Kaznena prijava, obnovljena, poslana u DORH na ruke Andreje
Šurina Marton, zamjenice glavnog državnog odvjetnika, Zagreb,
29. rujna 2018. godine

9. Zahtjev za uvid u spise Državnog odvjetništva RH poslan u
DORH na ruke Dražena Jelenića, glavnog državnog odvjetnika, 1.
listopada 2018. godine

10. Moje tužbe protiv PIF-ova i razni moji podnesci – u mom
arhivu, dostupni u slučaju potrebe

dr. sc. Tomislav Dragun
direktor bivšeg društva
Dragunov ured d.o.o. Zagreb


