
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ

Б е о г р а д

На основу члана 46 став 2 тачка 3 у вези члана 257 став 2 и члана
265 став 1 ЗКП-а и члана 504а ЗКП, те члана 2 став 1 тачка 4, члана 4 и
члана 6 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних
дела подижем

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

1. ЗОРАНА ЋОПИЋА,

2. НУА СТАНАЈА,

2. ПАВЛА БАШИЋА,

3. ГОРДАНА БАШИЋА,

5. МИХАИЛА ГРУЈИЋА,

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
Тужилаштво за

организовани криминал
КТ бр. 20/10

Београд, 12. април 2011. године
ТР/ЉМ
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6. ЂОКЕ ВЕРГАША,

7. ПРЕДРАГА МИХАИЛОВИЋА,

Што су:

У периоду од 11.08.2006. до 15.04.2008. године, као власници и
одговорна лица у предузећима „IKL“, „Агрокоп“, „Finam Skin“ и „DSD
Tobaссo“ искоришћавањем својих службених положаја прибавили себи и
другом правном лицу имовинску корист чија вредност прелази износ од
200.000.000,00 динара, при чему су сви окривљени могли да схвате значај
свог дела, управљају својим поступцима, били свесни свог дела, његове
забрањености и хтели његово извршење, тако што су као већински
власници привредног друштва „IKL“ АД и то Нуо Станај као власник
привредног друштва „Еуропамонт“ ДОО преко привредног друштва
„Рокшпед“ ДОО чији је власник и директор, а Павле Башић и Гордан Башић
као сувласници привредног друштва „Quantum“ ДОО у коме је Гордан
директор и истовремено преко „Quantumа“ и већински власници привредног
друштва „Тandem finansial“ АД, у циљу извлачења финансијских средстава
„IKL“-а ради куповине новог предузећа „Митросрем“ наложили
представницима својих предузећа да изгласају одлуку о продаји
непокретности „IKL“-а у Кнез Даниловој 23-25 купцу „KD Рropеrtis“-у за
износ од 14.500.000 еура, што су њихови представници и учинили на Трећој
редовној седници Скупштине акционара „IKL“-а дана 11.8.2006.године, да
би потом, дана 16.2.2007.године, након уплате од стране купца 12.000.000
еура (954.600.000,00 динара) као дела купопродајне цене за наведену
непокретност „IKL“-а, део ове суме новца био употребљен за измирење
доспелих обавеза „IKL“-а, док је, на основу уговора о зајму број 1/07 од
14.2.2007.године у коме се констатује да ће „Аргокоп“ као средство
обезбеђења узетог зајма успоставити хипотеку првог реда на некретнини
„Митросрем“ Сремска Митровица најкасније у року од 60 дана од дана
пуштања зајма у течај и да је рок враћања позајмице 50% до 3 месеца од
дана уплате, а 50% до 6 месеци од дана уплате, који уговор су Ђоко Вергаш
као директор „IKL“-а и Предраг Михаиловић као директор привредног
друштва „Агрокоп“ АД закључили по налогу директног представника
већинских власника, Ћопић Зорана, члана Управног одбора „IKL“- а и
истовремено председника Управног одбора „Агрокопа“, остатак новца у
износу од 736.000.000,00 динара Ђоко Вергаш, по налогу Ћопић Зорана,
истог дана, 16.2.2007. године пребацио на рачун „Агрокопа“ АД, привредног
друштва у већинском власништву „Еуропамонт“-а, „Тandem finansial“-а и
„DSD Tobaсса“ АД, привредног друштва такође у фактичком власништву Нуа
Станаја, а затим истога дана 16.2.2007.године наведену суму новца је
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Предраг Михаиловић по налогу Ћопић Зорана даље пребацио на рачун
привредног друштва „Finam Skin“ ДОО, а по основу уговора о зајму број ФС
1/07 од 14.2.2007.године и ФС 2/07 од 16.2.2007. године у којима се
констатује да се зајам даје без камате са роком враћања до
31.12.2007.године, а које је Предраг Михаиловић као директор „Агрокопа“,
такође по налогу Ћопић Зорана, потписао са Грујић Михаилом власником и
директором „Finam Skin“-a ДОО, привредног друштва које је заједно са
предузећем „DSD Tobaссo“ АД дана 28.9.2006.године формирало
Конзорцијум у циљу куповине привредног друштва „Митросрем“ АД у коме
је Ћопић Зоран, као председник Управног одбора „DSD Tobaсса“ постао и
легитимни представник целог Конзорцијума и у том својству дана
25.12.2006.године са овлашћеним лицем Агенције за приватизацију
Републике Србије потписао уговор о куповини 70% друштвеног капитала
привредног друштва „Митросрем“ на име чега је са рачуна привредног
друштва „Finam Skin“, дана 16.2.2007.године претходно наведена сума
новца у износу од 736.000.000,00 динара као део купопродајне цене
привредног друштва „Митросрем“ уплаћена на рачун Агенције за
приватизацију, да би потом, по налогу Ћопић Зорана, Ђоко Вергаш са
Павловић Миливојем, директором „Агрокоп“-а, потписао анекс II уговора о
зајму „IKL“-а 1/07 од 15.4.2008.године којим је средство обезбеђења узетог
зајма измењено, тако да је уместо хипотеке на некретнини „Митросрем“,
која никада није ни уписана, наведено издавање бланко соло менице
„Агрокопа“, а рок враћања промењен у „на први позив зајмодавца,
зајмопримац ће извршити уплату у року од 30 дана“, чиме је зајам од
краткорочног постао дугорочни, при чему су сви окривљени знали да је
новац добијен продајом непокретности „IKL“-а употребљен за куповину
„Митросрем“-а, као и да се у блокади налазе рачуни „Агрокопа“ од дана
16.4.2007.године, „Finam Skinа“ од 16.3.2007.године, а „DSD Tobaсса“ од
18.1.2007.године, те да стога позајмљени новац „IKL“-у неће бити враћен,
чиме су на овај начин окривљени Конзорцијуму прибавили имовинску
корист у износу од 736.000.000,00 динара и истовремено за наведени износ
оштетили привредно друштво „IKL“ АД и његове мале акционаре,

- чиме су као саизвршиоци починили кривично дело
злоупотребе службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1
КЗ у вези члана 33 КЗ.
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Стога,
П Р Е Д Л А Ж Е М

Да се пред тим судом закаже и одржи главни јавни претрес на који
позвати:

- Вештака финансијско-економске струке Драгицу Милашин-
Спасеновић.

Да се у допуну доказног поступка прочита писмена документација
садржана у регистраторима Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки.
По1 бр. 314/10 обележених као списи од 1 до 11 и то из :

списа 1:

- записник о претресању стана и других просторија МУП-а ПУ за град
Београд, УКП, Одељење за сузбијање привредног криминалитета од
13.10.2010. године (стр. 26),

-записник о саслушању осумњиченог Башић Павла УКП-а Прво
одељење од 13.10.2010. године (стр. 29 до 31),

-извештај из казнене евиденције МУП-а Нови Сад, Одељења за
аналитику и евиденцију бр. 2/11482 од 14.10.2010. године (стр. 34),

-записник о претресању стана и других просторија Првог одељења
УКП-а од 13.10.2010. године (стр. 38),

-записник о саслушању осумњиченог Башић Гордана Првог одељења
УКП-а од 13.10.2010. године (стр. 41 до 43),

-записник о претресању стана и других просторија Првог одељења
УКП-а КУ 18214/10 од 13.10.2010. године (стр. 48),

-записник о саслушању осумњиченог Грујић Михаила Првог одељења
УКП-а од 13.10.2010. године (стр. 51 до 55),

-извод из КЕ за Грујић Михаила од 14.10.2010. године (стр. 57),
-записник о саслушању осумњиченог Вергаш Ђоке Првог одељења

УКП од 13.10.2010. године (стр. 60 до 61),
-записник о саслушању осумњиченог Михаиловић Предрага Првог

одељења УКП-а од 13.10.2010. године (стр. 62 до 65),
-извештај из КЕ за Вергаш Ђоку од 14.10.2010. године (стр. 67),
-записник о претресању стана и других просторија Првог одељења

УКП од 13.10.2010. године (стр. 71),
-извештај из КЕ за Михаиловић Предрага од 14.10.2010. године (стр.

75),
-службена белешка о обавештењу примљеном од грађана Ненада

Орозовића Првог одељења УКП од 14.10.2010. године (стр. 76 и 77),
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-службена белешка о обавештењу примљеном од грађана Милорада
Игњатовића Првог одељења УКП од 1.10.2010. године (стр. 78 и 79),

-службена белешка о обавештењу примљеном од грађана Миливоја
Павловића УКП-а од 30.9.2010. године (стр. 80 и 81),

-службена белешка о обавештењу примљеном од грађана Зорана
Илића Првог одељења УКП-а од 14.10.2010. године (стр. 82 и 83),

-службена белешка о обавештењу примљеном од грађана Радојчић
Милана Првог одељења УКП-а од 14.10.2010. године (стр. 84 и 85),

-службена белешка о обавештењу примљеном од грађана Горана
Ранковића Првог одељења УКП-а од 14.10.2010. године (стр. 86 до 88),

-записник са Треће редовне скупштине акционара „IKL“-а а.д. Београд
од 11.8.2006.године (стр. 90 до 110),

-извештај о условима посла, стицање и располагањем имовином
велике вредности „IKL“-а на седници одржаној дана 5.7.2006.године бр. 149
од 6.7.2006.године (стр. 126 до 127),

- одлука скупштине акционара „IKL“-а на Трећој редовној седници
одржаној 11.8.2006.године бр. 183 од 14.8.2006.године (стр. 128),

-одлука Управног одбора „IKL“-а са седнице од 10.8.2006.године бр.
182 од 11.8.2006.године (стр. 133 и 134),

-записник о примопредаји непокретности у посед од 25.4.2007.године
(стр. 157 и 158),

-одлука Управног одбора „IKL“-а са седнице од 25.4.2007.године бр.
50 од 27.4.2007.године (стр. 159),

-информација о активностима реализације уговора са „KD Рropеrtis“ –
Београд „IKL“ од 12.4.2007.године (стр. 160),

-потврда о привремено одузетим предметима од Игњатовић Милорада
бр. 230/10 од 6.10.2010. године (стр. 161 и 162),

-пуномоћје за гласање на Трећој редовној седници скупштине
акционара „IKL“-а сазваној 11.8.2006.године „Еуропамонт“-а (стр. 163),

-пуномоћје за гласање на Трећој редовној седници скупштине
акционара „IKL“-а сазваној 11.8.2006. заступника „Тandem finansial“ (стр.
164),

-пуномоћје за гласање на Трећој редовној седници скупштине
акционара „IKL“-а сазваној 11.8.2006.године као заступника „Quantum“-а
(стр. 165),

списа 2:

-решење АПР-а за „Индустрију котрљајућих лежајева“ БД 3325/2005
од 28.2.2005.године (стр. 167 до 169),

-потврда о примљеном захтеву за превођење у регистар број 3325
АПР-а (стр. 170),

-решење Трговинског суда у Београду посл. бр. IV Фи 10473/02 од
4.10.2002.године (стр. 171 до 180),
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-извод из регистра Републичког завода за статистику бр. 052-89 од
15.11.2002.године за „Индустрију котрљајућих лежајева“ (стр. 181),

-потврда о извршеној регистрацији „IKL“-а (стр. 182),
-извод из записника са редовне годишње скупштине „Агрокоп“-а од

29.6.2007.године (стр. 183),
-допис АПР-а БД 97514/2010 од 2.9.2010.године са прилозима

(регистарски лист 4 рег. ул 1-1864-00 ПС Београд, одлука о именовању
директора од 1.3.2004.године, одлука о разрешењу директора од
17.2.1994.године, решење БД 3325/2005 од 28.2.2005.године са пратећом
документацијом) (стр. 184 до 212),

-допис АПР-а БД 97514/2010 од 1.9.2010.године са прилозима
(решење БД 98679/2005 од 20.12.2005 са пратећом документацијом,
решење БД 34090/2007 од 15.5.2007.године са пратећом документацијом,
решење БД 132327/2008 од 1.10.2008.године са пратећом документацијом,
решење БД 143271/2008 од 2.12.2008.године са пратећом документацијом,
решења БД 191128/2009 од 7.12.2009.године са пратећом документацијом,
решење БД 59591/2010 од 9.6.2010.године са пратећом документацијом и
решење БД 212724/2006 од 11.12.2006.године са пратећом документацијом
за „IKL“-а) (стр. 213 до 310),

-решење о регистрацији предузећа „Еуропамонт“ експорт-импорт
Подгорица Fi 2385/99 од 13.12.1999.године, број регистарског улошка 1-
22345, 1-16085-00 Подгорица, 1-22345-02 Нови Сад (стр. 312 закључно са
334),

-решења АПР-а за „Еуропамонт“: БД 62692/2005 од 26.4.2006.године,
БД 117390/2006 од 28.4.2006.године, БД 144863/2006 од 5.9.2006.године,
БД 199296/2006 од 29.11.2006.године, БД 62692/2005 од 26.4.2006.године и
БД 248662-1/2006 од 11.12.2006.године (стр. 335 до 348),

-решење о регистрацији предузећа „Тandem finansial“ са свим
променама број регистарског улошка 3-22 (стр. 350 до 375),

-решења АПР за „Тandem finansial“: БД 73916/2005 од
1.7.2005.године, БД 148525/2006 од 13.9.2006.године, Бр. 129807-1/2006 од
25.7.2006.године, БД 179250/2007 од 6.11.2006.године, БД 248111/2006 од
9.4.2007.године, БД 119541/2008 од 14.7.2008.године, БД 121750/2008 од
1.8.2008.године (стр. 376 до 392),

-решење о регистрацији предузећа „Quantum“ са свим променама
АПР-а: БД 236947/2006 од 6.12.2006.године, БД 4377/2005 од
7.3.2005.године, БД 145204/2008 од 12.12.2008.године, БД 9610/2005 од
7.3.2005.године, регистарски улошци 1-15779 Нови Сад (стр. 394 до 422),

-подаци о друштву са ограниченом одговорношћу „Рокшпед“
Подгорица (стр. 423 закључно са 432),

-потврда о предаји меница од трасанта „Агрокоп“ у корист „IKL“-а од
5.3.2007.године (стр. 435),

- картон депонованих потписа „Агрокоп“ код „АИК банке“ рачун бр.
105-31256-60 од 9.2.2006.године, (стр. 437),
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-потраживање од „Агрокопа“ по основу датих позајмица за 2008.-у
годину (стр. 441),

-уговор о приступању дугу бр. 1/08 од 4.6.2008. „IKL“ бр. 5940 од
1.12.2008. године „Агрокоп“ бр. 1506 од 4.6.2008. (стр. 442),

-уговор о зајму FS 1/08 од 4.6.2008.године „Агрокоп“ бр. 1507 од
4.6.2008. године, уговор о приступању дугу бр. 12/08 од 24.4.2008.године
„Агрокоп“ бр. 1454 од 24.4.2008.године, уговор о приступању дугу број 4/08
од 14.11.2008.године „Агрокоп“ бр. 3164 од 14.11.2008.године, уговор о
преузимању дуга „Агрокоп“ 70/08, уговор о приступању дугу број 5/08 од
14.11.2008.године „Агрокоп“ бр. 3163 од 14.11.2008.године, уговор о
приступању дугу бр. 5/08 од 14.11.2008.године, уговор о преузимању дуга
„Агрокоп“ 69/08 од 12.11.2008.године, уговор о преузимању дуга „Агролаб“
64/08 од 17.11.2008.године, уговор о приступању дугу број 357/08 од
17.11.2008.године „IKL“ бр. 5896 од 19.11.2008.године „Агрокоп“ бр. 3175 од
17.11.2008.године, уговор о приступању дугу број 65/08 од
24.12.2008.године „Агрокоп“ бр. 3621 од 24.12.2008.године, уговор о
асигнацији бр. 1 од 24.12.2008.године (стр. 443 закључно са 455),

-„Агрокоп“ позајмице за 2007. годину (стр. 456),
-обрачун камате за период од 16.2. до 31.12.2007.године, од

15.1.2008.године (стр. 457),
-изјаве о вишеструкој компензацији међусобних обавеза и

потраживања (стр. 458 до 460),
-„Агрокоп“ позајмице за 2009.годину (стр. 461),
-обрачун камате за 2009.годину по анексу III од 9.3.2009.године за

„IKL“ (стр. 462),
-изјаве о компензацији (стр. 463),
-књижно задужење број 9998-IKL 2/09 (стр. 464),

списа 3:

-извод о регистрацији привредног субјекта „Агрокоп“ (стр. 476 до
479),

-одлука „Агрокоп“ бр. 1005 од 8.4.2008.године (стр. 480),
-извод о регистрацији привредног субјекта „Агрокоп“ (стр. 481-484),
-решења АПР из регистра привредних субјеката за „Агрокоп“ БД

121517/2008 од 25.7.2008.године БД 76972/2007 од 13.8.2007.године, БД
114029/2009 од 14.7.2009.године, БД 40973/2008 од 15.4.2008.године; БД
10195/2008 од 24.3.2008.године, БД 161245/2006 од 20.10.2006.године, БД
102905/2006 од 4.1.2006.године (стр. 485 до 499),

- решења АПР из регистра привредних субјеката за „DSD Tobaссo“ БД
33414/2005 од 17.6.2005.године, заједно са регистарским улошком 1-90092-
00 Трговинског суда у Београду, решење регистра привредних субјеката бр.
93235-1/2005 од 19.12.2005.године, БД 110369/2006 од 10.3.2006.године, БД
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88608/2009 од 18.6.2009.године, БД 8423/2005 од 27.5.2005.године (стр. 501
до 540),

- решења Регистра за привредне субјекте за „Finam Skin“ БД
9338/2008 од 27.2.2008.године заједно са регистарским улошком 1-24821
Нови Сад, БД 55447/2005 од 8.7.2005.године, БД 17686/2007 од
27.2.2006.године, БД 31979/2008 од 7.4.2008.године (стр. 542 до 555),

-извод текућег рачуна „Агрокопа“ АД код „Аик банке“ рачун бр. 105-
000000003125660 од 16.2.2007.године (стр. 557 до 559),

- извод текућег рачуна „Агрокоп“ АД експорт импорт код ХВБ банке
рачун 170-003000297300014 од 16.2.2007.године (стр. 560),

- анекс II уговора о зајму „IKL“ 1/07 „Агрокоп“ бр. 1148 од
24.4.2008.године, „IKL“ бр. 26 од 15.4.2008.године (стр. 561),

- извод број 10 код „Универзал банке“ за „Finam Skin“ д.о.о од
16.2.2007.године (стр. 564),

- куповина „Митросрем“ А.Д. Сремска Митровица, уплате Агенције за
приватизацију Београд по уговору о конзорцијуму О VI 46824/2006 од
10.9.2009.године (стр. 565),

- преглед блокаде „Агрокоп“ АД Нови Сад о принудној наплати на дан
26.8.2010.године (стр. 567),

- претраживање дужника о принудној наплати и резултати
претраживања од 19.1.2007.године (стр. 568),

- потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности од
1.1.2007.године до 9.4.2010.године за „Агрокоп“ АД, „Агрокоп“ бр. 717 од
16.4.2010.године (стр. 569),

- преглед неизвршених налога блокаде Народне банке Србије од
21.5.2007.године за „Агрокоп“ (стр. 572 до 614),

- претраживање дужника о принудној наплати и резултати
претраживања од 19.5.2010.године за „Агрокоп“ експорт-импорт (стр. 615),

- преглед блокаде „Агрокоп“ АД Нови Сад о принудној наплати на дан
12.4.2010.године (стр. 616),

- преглед неизвршених налога блокаде Народне банке Србије од
12.4.2010.године (стр. 617 закључно са 651),

- пуномоћје „DSD Tobaсса“ дато Милану Радојчићу (стр. 652),
- пуномоћје „Еуропамонт“ дато Предрагу Михаиловићу стр. 653)

списа 4:

- уговор о конзорцијуму „DSD Tobaссo“ и „Finam Skin“ од 28.9.2006.
године (стр. 654 до 657),

-куповина „Митросрема“ а.д. Сремска Митровица уплате Агенцији за
приватизацију Нови Сад 10.9.2009. (стр. 658),
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-извод број 10 „Универзал банке“ стање и промене средстава на дан
16.2.2007.године на рачуну „Finam Skin“-а (стр. 659),

-извод број 1 „Металс банке“, стање и промене средстава на дан
20.2.2007.године за „Finam Skin“ (стр. 660),

-извод број 13 „Универзал банке“, стање и промене средстава на дан
21.2.2007.године за „Finam Skin“ (стр. 661),

-извод број 14 „Универзал банке“ стање и промене средстава на дан
22 .2.2007.године за „Finam Skin“ (стр. 662),

-извод број 19 „Универзал банке“ стање и промене средстава на дан
2.3.2007.године за „Finam Skin“ (стр. 663),

-извод број 20 „Универзал банке“ стање и промене средстава на дан
6.3.2007.године за „Finam Skin“ (стр. 664),

-извод број 21 „Универзал банке“ стање и промене средстава на дан
7.3.2007.године за „Finam Skin“ (стр. 665),

-извод број 12 „Универзал банке“ стање и промене средстава на дан
20.2.2007.године за „Finam Skin“ (стр. 666),

-стање финансијског налога и картица синтетике (стр. 667 и 668),
-уговор о зајму ФС 4/07 „Агрокоп“ бр. 1075 од 12.4.2007.године (стр.

671),
- уговор о зајму ФС 1/07 „Хемовет“ од 19.2.2007.године (стр. 672),
- извод са сајта АПР за „Finam Skin“ (стр. 678-679),
- уговор о продаји друштвеног капитала ДПП „Митросрем“ закључен

између Агенције за приватизацију РС и Конзорцијума правних лица „DSD
Tobaссo“ и „Finam Skin“ од 25.12.2006.године, Агенција за приватизацију бр.
1-2258/06-1890/ од 25.12.2006.године (стр. 680 до 741),

- измене и допуне уговора о продаји друштвеног капитала ДПП
„Митросрем“ бр. 1, од 25.3.2008.године, бр. 2 од 20.5.2008.године, бр. 3 од
11.5.2009.године и бр. 4 од 8.7.2009.године (стр. 742 до 759),

-изјава генералног директора „Митросрем“ а од 31.3.2009.године I
Ов.1931/09 од 31.3.2009.године (стр. 769-770),

-изјава пријемника ДТМ – релатионс од 31.3.2009.године I/1 Ов. бр.
1947/09 од 31.3.2009.године (стр. 772-773),

- решење Комисије за заштиту конкуренције бр. 6/0-02-235/09-3 од
19.6.2009.године (стр. 775 до 780),

- решење Агенције за приватизацију бр. 10-3275/09-1090/02 од
7.7.2009.године (стр. 782 до 783),

- измене и допуне број 5 уговора о продаји друштвеног капитала
„Митросрем“ од 24.6.2010.године II Ов. бр. 4242/2010 од 24.6.2010.године
(стр. 784 до 787),

- извештај Народне банке Србије, Дирекције за регистре и ПН,
Одељење за ПН, Одсека за пријем основа и налога принудне наплате у
Крагујевцу дел. бр. ХIV/2.2-231441,/2/10 од 16.9.2010.године са потврдама о
броју неликвидности привредних субјеката „Finam Skin“ и „DSD Tobaссo“ – у
стечају (стр. 792 до 795),
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- записник о саслушању осумњиченог Ђоке Вергаша од 15.10.2010.
године (стр. 798-805),

- записник о саслушању осумњиченог Гордана Башића од 15.10.2010.
године (стр. 811-816),

- записник о саслушању осумњиченог Предрага Михаиловића од
15.10.2010. године (стр. 821-827),

- допис Управном одбору „Агрокоп“-а Предрага Михаиловића бр. 969
од 7.4.2008.године (стр. 828 до 832),

записник о саслушању осумњиченог Павла Башића од 15.10.2010.
године (стр. 837-844),

списа 5:

- записник о саслушању осумњиченог Зорана Ћопића од 10.11.2010.
године (стр. 946-964),

- записник о саслушању окривљеног Михаила Грујића од 24.12.2010.
године (стр. 1170-1180),

списа 6:

- решења о упису у регистар Удружења малих акционара са Статутом
удружења (стр. 1368-1377);

- решење Трговинског суда у Београду од 21.07.2008. године (стр.
1384-1386);

- извод са сајта Агенције за привредне регистре (стр. 1387-1389),
- допис „IKL“-а упућен Стани Рондовић бр. 39 од 09.06.2008. године

(1393),
- пописни лист земљишно-књижног улошка Катастар Београд 2 бр.

4062 (стр. 1394-1396),
- заложна изјава „KD Propertis“ (стр. 1397-1399),
- решење Министарства за економску и власничку трансформацију

Дирекције за процену вредности капитала од 05.03.1999. године (стр. 1400-
1401),

- уговор о упису бесплатних акција бр. 256-1/2000 од 17.07.2000.
године (стр. 1402),

- допис „IKL“-a Стани Рондовић од 07.08.2006. године (стр. 1403),
-правноснажно решење Трговинског суда у Београду XXXVI

П.бр.439/09 од 05.03.2009. године, пресуда Трговинског суда у Београду IX-
П-4482/09 од 21.05.2009. године, пресуда Привредног апелационог суда у
Београду 2Пж бр.2211/10 од 04.03.2010. године, тужба удружења малих
акционара „Алатница“ против „IKL“-a и „Direkt kapitals“-a од 09.04.2010.
године, процена вредности капитала и прорачун реалне вредности акција
рађен од стране УМА Србије, извод из записника Управног одбора „IKL“-a од
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08.10.2009. године, допис Управном одбору икл упућен од стране Удружења
акционара „Алатнице“ од 22.09.2009. године и процена тржишне вредности
објекта извршене од стране Удружења судских вештака Војводина од
20.10.2006. године (стр. 1409-1481),

списа 7:

-потврда о привремено одузетим предметима Првог одељења УКП
02/1 -24/11 од 3.2.2011.године са прилозима (стр. 1508),

- одлуку „IKL“-а бр. 70 од 2.3.2004.године, бр. 47 од 1.3.2005.године,
бр. 262 од 11.11.2005.године (стр. 1518 до 1521),

- одлуку „IKL“-а бр. 248 од 2.11.2005.године (стр. 1522),
-захтев подносиоца „Еуропамонт“-а, „Тandem finansial“-а и „Quantum“-

а Управном одбору „IKL“-а од 22. септембра 2005.године, заједно са
предлогом чланова Управног одбора и пуномоћјима за гласање на Другој
ванредној седници Скупштине акционара „IKL“-а заказаној за 28. октобар
2005.године – овлашћења „Тandem“-а, „Quantum“-а и „Еуропамонт“-а дата
Зорану Ђорђевићу (стр. 1523 до 1530),

- записник са Друге ванредне скупштине „IKL“-а од 28.10.2005.године
(стр. 1537 до 1542),

- допис акционарима Управног одбора „IKL“-а (стр. 1543),
- одлука „IKL“-а бр. 222 од 5.10.2005.године (стр. 1545 до 1600),
- бланко заступничка изјава А.Д. „IKL“-а бр. 223 од 5.10.2005.године

(стр. 1547 до 1560),
-извештај о раду Управног одбора у периоду од 1.8.2003. до

30.11.2004.године (стр. 1561 до 1562),
-потврда „IKL“-а упућена „Еуропамонт“-у од 18.10.2005.године заједно

са бланко пуномоћјем (стр. 1562 до 1563),
-потврда „IKL“-а упућена „Тandem finansial“-у од 13.10.2005.године

(стр. 1564),
- извештај о раду Управног одбора „IKL“-а у периоду од 1.12.2004. до

10.10.2005.године (стр. 1566 до 1571),
- захтев „IKL“-а према Комисији за хартије од вредности за одобрење

заступничке изјаве бр. 224 од 5.10.2005.године (стр. 1574 до 1575),
- достављање решења о одобрењу заступничке изјаве „IKL“-у од

стране Комисије за вредности бр. 4/0-34-2680/4-05 од 7.10.2005.године са
решењем о одобрењу (стр. 1576 до 1577),

- заступничка изјава акционара „IKL“-а бр. 223 од 5.10.2005.године
(стр. 1578 до 1581),

- бланко пуномоћја за физичка лица и за правна лица – акционаре за
гласање на скупштине сазваној за 28. октобар 2005.године (стр. 1582 до
1583),

- сагласност овлашћеног заступника за заступање на другој седници
„IKL“-а (стр. 1584 до 1603),



12

- одлука Скупштине акционара од 28.10.2005.године „IKL“-а бр. 247
од 2.11.2005.године, бр. 248 од 2.11.2005.године, бр. 253 од
2.11.2005.године, бр. 250 од 2.11.2005.године (стр. 1626 до 1630),

-Статут акционарског друштва „Индустрија котрљајућих лежајева“
Београд од 28. јуна 2006.године (стр. 1632 до 1639),

- Одлука Управног одбора „IKL“-а о изменама и допунама Статута
„IKL“-а бр. 141 од 28.6.2006.године (стр. 1640),

- јавни позив за прикупљање понуда за продају дела имовине „IKL“-а
у Кнез Даниловој број 23-25 објављен у дневном листу „Борба“
16.6.2006.године (стр. 1641)

- „Рокшпед“-ова понуда за куповину објекта и локација „IKL“-а од
23.6.2006.године (стр. 1642),

- понуда за имовину „Родић МБ инвеста“ упућена „IKL“-у
22.6.2006.године, обавезујућа понуда за куповину имовине упућена „IKL“-у
од стране „Калпро пропертис ЛТД“ 22. јуна 2006. године (стр. 1646 до
1647),

- понуда „DSD Tobaсса“ упућена „IKL“-у као оглас за куповину
некретнина у Београду (стр. 1649),

- понуда „Стотекса“ за куповину имовине по огласу „IKL“-а од
21.6.2006.године (стр. 1651),

- одлука Управног одбора „IKL“-а бр. 151 од 6.7.2005.године (стр.
1653),

- записник са седнице Управног одбора „IKL“-а од 5.7.2006.године
(стр. 1654 до 1665),

- одлуке Управног одбора „IKL“-а о сазивању Треће редовне
скупштине акционара „IKL“-а бр. 144 од 6.7.2006. године и о именовању
одбора за припрему седнице бр. 148 од 6.7.2006.године (стр. 1667 до 1669),

- записник са Друге ванредне седнице скупштине акционара „IKL“-а
од 28.9.2005.године (стр. 1674 до 1678),

-пословник о раду скупштине акционара „IKL“-а из августа месеца
2006.године (стр.1680 до 1685),

-извештај о пословању „IKL“-а за 2005.годину из августа месеца 2006.
(стр.1686 до 1701),

- извештај о раду Управног одбора „IKL“-а из августа 2006 (стр.1702
до 1705),

- предлог пословне политике за 2006.годину директора „IKL“-а (стр.
1714),

-допис Управног одбора „IKL“-а акционарима у вези припрема за
одржавање Треће редовне седнице скупштине акционара са прилозима
(стр. 1715 до 1721),

- одлука „IKL“-а бр. 144 од 6.7.2006.године (стр. 1722 до 1724),
- извештај о раду Управног одбора за период од 28.10.2005. до

5.7.2006.године (стр. 1725 до 1727),
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- одлука Управног одбора – извештај о условима посла стицања и
расплагања имовине велике вредности бр. 149 од 7.6.2006. (стр. 1728 до
1729),

- обавештење Управног одбора бр,. 152 од 6.7.2006.године (стр.
1730),

- извештај о битним догађајима „IKL“-а бр. 194 од 17.8.2006.године
(стр. 1731),

- записник са треће редовне скупштине акционара „IKL“-а од
11.8.2006. (стр. 1732 до 1752),

- пуномоћја за гласање на Трећој редовној скупштини акционара
„IKL“-а „Еуропамонт“, „Quantum“ и „Тandem finansial“- (1753 до 1755),

- коначна обавезујућа понуда „Калпо пропертиес“ за куповину
имовине од 09.08.2006. године са предлогом купопродајног уговора (стр.
1756-1761),

- одлука Управног одбора „IKL“-а број 182 од 11.08.2006. године (стр.
1762-1763),

- извод из записника са седнице Управног одбора од 10.08.2006.
године (стр. 1764-1765),

- списак заступаних акционара и пуномоћника на редовној седници
Скупштине „IKL“-a Београд (стр. 1766-1773),

- резултати гласања са Скупштине акционара „IKL“-а од 11.08.2006.
године (стр. 1778-1797),

- службена белешка Оливере Мишкулин од 10.07.2006. године (стр.
1827),

- извештај директора друштва о пословању „IKL“-а за 2005. годину
(стр. 1828-1830),

- извештај директора друштва о пословању „IKL“-а у 2006. години
(стр. 1831-1834),

- записници са Седнице надзорног одбора „IKL“-а од 24.04.2007.
године, 21.09.2007. године (стр. 1835-1839),

- одлука Скупштине акционара „IKL“-а број 183 од 14.08.2006. године
(стр. 1842),

-уговор о продаји непокретности у Београду Ов. бр. 14807/2006 од
дана 15.9.2006.године „IKL“-а (стр. 1843 – 1846),

-одлука Управног одбора „IKL“-а са седнице одржане дана
15.11.2006.године бр. 261 од 16.11.2006.године (стр. 1847),

-одлука Управног одбора „IKL“-а са седнице одржане
6.12.2006.године бр. 271 од 6.12.2006.године (стр. 1849),

-одлука Управног одбора „IKL“-а са седнице од 1.12.2006.године бр.
267 од 1.12.2006.године (стр. 1848),

-одлуку Управног одбора „IKL“-а бр. 02 од 10.1.2007.године (стр.
1850),

-анекс уговора о продаји непокретности од 15.11.2006.године Ов.
број 18941/2006 од 17.11.2006.године (стр. 1851),
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-анекс 2 уговора о продаји непокретности закључен дана
6.12.2006.године ов. бр. 20336/06 од 6.12.2006.године (стр. 1852 до 1858),

-анекс 3 уговора о продаји непокретности закључен дана
11.1.2007.године између „IKL“-а и „KD Рropеrtis“ ов. бр. 398/2007 од
11.1.2007.године (стр. 1859 до 1861),

-анекс 4 уговора о продаји некретнине од 2. јула 2007.године између
„IKL“-а и „KD Рropеrtis“-а бр. „IKL“-а 82 од 26.7.2007.године, „KD Рropеrtis“
бр. 55/2007 од 25.7.2007.године (стр. 1862 до 1865),

-потврда „ХВ банке“ од 6.2.2007.године (стр. 1866),
-записник о примопредаји непокретности у посед од 30. марта

2007.године (стр. 1867),
- писмо упућено „IKL“-у од стране KD „Propertis“-a од 01.11.2006.

године, одговор „IKL“-а од 01.12.2006. године, 05.12.2006. године и
08.01.2007. године, као и одговор „IKL“-а од 01.12.2006. године, (стр. 1872-
1875),

- одлука Управног одбора „IKL“-a бр. 50 од 27.04.2007. године (стр.
1876),

- информација о активности и реализацији уговора са KD „Propertis“-
ом Ђоке Вергаша од 12.04.2007. године (стр. 1877),

- одлука са Управног одбора „IKL“-а бр. 51 од 27.04.2007. године (стр.
1878),

- информација о активностима регулисања обавеза према Агенцији за
осигурање депозита Ђоке Вергаша од 12.04.2007. године (стр. 1879-1880),

-одлуке Скупштине друштва акционара „IKL“-а о усвајању
финансијских извештаја, годишњег обрачуна и извештаја о пословању бр.
189 од 17.08.2006. године, одлука Управног одбора број 97/1 од 08.05.2006.
године, одлука Скупштине друштва број 135 од 27.12.2007. године, одлука
Скупштине друштва бр. 135/1 од 27.12.2007. године, одлука Скупштине
друштва бр.45 од 30.03.2009. године, одлука Скупштине друштва бр. 44 од
30.03.2009. године, одлука Скупштине друштва бр. 87 од 01.12.2009.
године, одлука Скупштине друштва бр. 86 од 01.12.2009. године (стр. 1881-
1888),

- пресуда Трговинског суда у Београду XXX-П-8220/06 од 13.05.2008.
године (стр.1889-1902),

- пресуда Вишег трговинског суда у Београду IV-Пж.бр.5339/08 од
25.12.2008. године, (стр.1903-1998),

- пресуда Трговинског суда у Београду IX-П-4482/09 од 21.05.2009.
године (стр.1912-1917),

- пресуда Привредног апелационог суда 2Пж.бр.2211/10 од
04.03.2010. године (стр. 1918-1920),

- преглед прилива и одлива новчаних средстава (стр.1921),

списа 8:
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- изводи стања и промена средстава на рачунима „IKL“-а извод 003 од
16.02.2007. године (стр. 1922),

- извод бр. 1 код „Панонске банке“ дана 12.6.2007.године (стр. 1923),
- налог за књижење од 14.2.2007.године (стр. 1926),
- извод 001 стање и промене средстава на дан 11.2.2007.године (стр.

1927),
-налог за књижење бр. 7 од 8.5.2007.године и извод 007 стање и

промена средстава „IKL“-а на дан 8.5.2007.године (стр. 1928 и 1929),
-биланс стања „IKL“-а на дан 31.12.2005.године, са напоменама уз

извештај и одлуком Скупштине друштва бр. 189 од 17.8.2006.године (стр.
1932 до 1948),

- биланс стања „IKL“-а на дан 31.12.2006.године са напоменама уз
финансијски извештај и одлуком Скупштине друштва бр. 135 од
27.12.2007.године (стр. 1949 до 1967),

- биланс стања „IKL“-а на дан 31.12.2007.године са напоменама уз
финансијски извештај и одлуком „IKL“-а бр. 45 од 30.3.2009.године (стр.
1968 до 1982),

-извештај на променама на капиталу за период 1.1. до
31.12.2008.године са билансом успеха за наведени период, и напоменом уз
финансијски извештај (стр. 1984 до 2001),

- биланс успеха у периоду 1.1. до 31.12.2009.године са напоменама уз
финансијски извештај (стр. 2003 до 2018),

- биланс успеха за 2010.годину са напоменама уз финансијски
извештај за период 1.1.2010. до 22.10.2010.године (стр. 2019 до 2043),

- уговор о краткорочном зајму „Finam Skin“-у „IKL“-а бр. 28 од
21.3.2007.године (стр. 2044),

- уговор о зајму „Агрокоп“ бр. 1507 од 4.6.2008.године (стр. 2045),
- обавезе „IKL“-а према „DSD Tobaссu“ (стр. 2046 до 2047),
- уговор од 15.11.2008.године (стр. 2047 до 2048),
- уговор од 20.11.2008.године (стр. 2049),
- изјава о пребијању – компензацији „Хемовет“ дел. број 1418/07 од

20.12.2007.године, уговор о краткорочној позајмици од 7.12.2009.године
(стр. 2051),

- уговор о уступању потраживања од 7.12.2005.године (стр. 2052),
- уговор о преузимању дуга 34/06, 47/08 (стр. 2054 до 2055),
- обрачун камате за период 1.1. до 31.12. по уговору о јемству (стр.

2056),
- уговор о зајму од 30.1.2006.године (стр. 2057),
- потраживање од „Агрокоп“-а по основу датих позајмица (стр. 2057

до 2059),
- уговор о зајму IKL 1/07 од 14.2.2007.године „Агрокоп“ бр. 452 од

14.2.2007.године „IKL“-а од 20.2.2007.године, анекс I уговора о зајму IKL
1/07 од 13.5.2007. године „Агрокоп“ бр. 1365/1 од 11.5.2007.године, анекс II
уговора о зајму IKL 1 /07 од 15.4.2008. године „IKL“ бр. 26 од 15.4.2008.
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године „Агрокоп“ бр. 1148 од 24.4.2008.године, анекс III уговора о зајму IKL
1/07 од 9.3.2009. године „IKL“ бр. 19 од 9.3.2009.године „Агрокоп“ бр. 566
од 10.3.2009.године (стр. 2060 до 2063),

- изјава о вишеструкој компензацији (стр. 2064 до 2066),
- уговори о приступању дугу бр. 12/08, бр. 4/08, бр. 70/08, бр. 65/08,

бр. 69/08, бр. 64/08, бр. 85/08 (стр. 2067 до 2073),
- пословна документација везана за међусобна потраживања „IKL“-а и

„Агрокоп“-а (стр. 2074 до 2090),
- потврда о привремено одузетим предметима Првог одељења УКП-а

бр. 02/1-22/11 од 3.2.2011.године са документацијом наведеном у потврди
(стр. 2096),

- биланс стања „DSD Tobaссo“ на дан 31.12.2005.године заједно са
напоменама уз финансијски извештај (стр. 2098 до 2111),

- биланс стања на дан 31.12.2006.године (стр. 2112 до 2120),
- биланс успеха за 2007.годину (стр. 2121 до 2129),
- биланс стања за 2008.годину (стр. 2130 до 2137),
- биланс стања за 2009.годину (стр. 2138 до 2155),
- уговор о уступању уговора о продаји друштвеног капитала методом

јавног тендера између Конзорцијума правних лица „DSD Tobaссo“ и „Finam
Skin“ и друштва за производњу трговину и услуге „ДТМ релатионс“, I/2
Ов.бр. 4187/09 од 16.6.2009.године (стр. 2161 -2164),

- изјава о јемству чланова конзорцијума од 26.6.2009.године I/2 Ов.
бр.4586/09 од 26.6.2009.године (стр. 2165),

- уговори „DSD Tobaссo“ (стр. 2166 до 2233),
- картица конта „DSD Tobaсса“ за период 2006. – 2010.година (стр.

2234 до 2248),
- претраживање јединственог регистра рачуна „IKL“-а од

25.10.2010.године (стр. 2249),

списа 9:

- потврда о привремено одузетим предметима Првог одељења УКП-а
бр. 02/1-32/11 од 10.2.2011.године са прилозима садржаним у потврди (стр.
2250),

- уговор о зајму ФС 1/07 „Агрокоп“ 464 од 14.2.2007.године (стр.
2252),

- уговор о зајму ФС 2/07 „Агрокоп“ бр. 486 од 16.2.2007.године (стр.
2253),

- уговор о зајму ФС 4/07 „Агрокоп“ бр. 1075 од 12.4.2007.године (стр.
2254),

- уплате Агенцији за приватизацију по уговору о конзорцијуму за
куповину „Митросрем“-а и „Finam Skin“-а 10.10.2009.године (стр. 2255),

- уговор о краткорочном зајму „Мега табак“ доо бр. 560 од
21.2.2007.године (стр. 2256 ),
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- уговор о краткорочном зајму „IKL“ бр.28 од 21.3.2007.године (стр.
2257),

- уговор о краткорочном зајму „НП ЦО“ од 22.2.2007.године (стр.
2258),

- уговор о краткорочном зајму „Мега табак“ бр. 746 од
2.3.2007.године (стр. 2259),

- биланс стања „Finam Skin“ за 2004.годину, 2005-у, 2006-у, 2007-у,
2008-у и 2009-у годину (стр.2260 до 2293),

- извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за
2008.годину и 2009-у годину (стр. 2294 до 2334),

- извод из записника са Скупштине друштва „Агрокоп“ од
29.6.2007.године (стр. 2336),

- записник са Скуштине друштва „Агрокоп“ од 29.6.2007.године (стр.
2337 до 2343),

- потврда о привремено одузетим предметима УКП, Одељења за
сузбијање привредног криминалитета број 02/1-23/11 од 3.2.2011.године са
прилозима (стр. 2345 до 2347),

- претраживање јединственог регистра рачуна „Агрокоп“ од
1.2.2011.године (стр. 2349 до 2351),

- закључни листови конта „Агрокоп“ од 31.12.2006.године (стр. 2352
до 2363),

- закључни листови конта „Агрокоп“ од 31.12.2007. (стр. 2364 до
2375),

- закључни листови конта „Агрокоп“ 31.12.2008.године (стр. 2376 до
2385),

- извод из записника Скупштине друштва од 29.6.2007.године са
извештајем о ревизији финансијских извештаја за 2006.годину (стр. 2388 до
2486),

- извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за
2007.годину за „Агрокоп“ (стр. 2487 до 2526),

- извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских
извештаја за 2008.годину за „Агрокоп“ (стр. 2527 до 2563),

- уговори „Агрокоп“-а са изводима из записника Управног одбора
„Агрокоп“-а, картицама синтетике, књижним задужењима (стр. 2564 до
2587),

- уговор о преузимању дуга закључен између „Агрокоп“-а и „IKL“-а
дана 6.5.2008.године (стр. 2588 до 2589),

- изјаве о вишеструким компензацијама (стр. 2590 до 2592),
- обачун камате за период 2007.године (стр. 2593),
- изводи из записника са седнице Управног одбора „Агрокоп“-а (стр.

2594 до 2618),
- уговор о зајму „Агрокоп“ бр. 457 од 14.2.2007.године са анексима

истог уговора „Агрокоп“ бр. 1365/1 од 11.5.2007.године, анекс 2 бр. 1148 од
24.4.2008.године, анекс 3 бр. 566 од 10.3.2009.године (стр. 2619 до 2622),
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списа 10:

-налаз и мишљење вештака – економско-финансијско вештачење
сталног вештака за економско-финансијску област Драгице Милашин
Спасеновић (стр. 2626 до 2709),

-потврда о привремено одузетим предметима УКП, Одељење за
сузбијање прив. криминалитета бр. 02/1-28/11 од 4.2.2011.године (стр.
2741),

-потврда о привремено одузетим предметима УКП, Одељење за
сузбијање привредног криминалитета бр. 02/1-63/11 од 4.3.2011.године
(стр. 2742),

- спецификација предате документације за предузећа „Тandem
finansial“ а.д. и „Quantum“ д.о.о Нови Сад (стр. 2743 до 2744),

- допис Агенције за приватизацију бр. 1890/03-0403 од
4.3.2011.године (стр. 2745),

- уговор о зајму бр. 1/2005 од 21.7.2005. између ТУП „Родић МБ –
цдо“ и „Тandem finansial“- а а.д. бр. 2107-1/05 од 21.7.2005.године (стр.
2746),

- уговор о зајму између „Еуропамонт“-а и БД „Тandem finansial“- а од
4.7.2006.године, „Тandem finansial“ бр. 0408-3/06 од 4.8.2006. године (стр.
2747),

-уговор о уступању потраживања од 26.8.2010.године између „LND
investment“ и BD „Тandem finansial“, „Тandem finansial“ бр. 0826-006/10 од
26.8.2010.године (стр. 2748 и 2749),

- финансијско књиговодство „Quantum“ д.о.о. од 29.7.2005.године
(стр. 2750),

- извод са текућег рачуна „Кулске банке“ „Quantum“ д.о.о од
29.7.2005.године (стр. 2752),

- анекс 1 и анекс 2 уговора о зајму од 28.7.2006. и 28.7.2007.године
„Родић МБ трговине“ и „Quantum“ д.о.о (стр. 2753 до 2754),

- уговор о уступању потраживања између „Еуропамонт“ и BD „Тandem
finansial“, „Тandem finansial“ бр. 0826-003/10 од 26.8.2010.године (стр. 2755
и 2756),

- уговор о зајму бр. 3/2005 од 27.7.2005. између ТУП Родић МБЦ ко и
„Quantum“, „Quantum“ 2707/05 од 27.7.2005. (стр. 2757),

- извод текућег рачуна код „Кулске банке“ „Тandem finansial“- а за
7.8.2006.године (стр. 2758 и 2759),

- картица краткорочних финансијских обавеза – позајмица – Родић
„Quantum“-а за период 1.1.2005. до 31.12.2005. године (стр. 2760),

- преглед промена „Quantum“-а од 30.12.2005.године (стр. 2761),
- аналитичка картица „Quantum“-а за период 1.1.2010. – 4.3.2011.

године (стр. 2762),
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- протокол о измирењу обавеза закључен између „LND investment“ и
BD „Тandem finansial“, „Тandem finansial“ бр.0827-007/10 од 27.8.2010.године
(стр. 2763),

- уговор о зајму од 31.3.2009. године између „LND investment“ и
„Stanagro invest“ (стр. 2764 и 2765),

- стање шифре „Тandem finansial“ а.д. /2011 (стр. 2766),
- извод текућег рачуна код „Кулске банке“ „Тandem finansial“ а.д. за

22.7.2005. године (стр. 2767), за 25.7.2005. године (стр. 2768), за 28.7.2005.
године (стр. 2769),

- анекс уговора о зајму бр. 1/2005 од 21.6.2006.године између „Родић
МБ трговина“ и BDD „Тandem finansial“ (стр. 2770),

- потврда о предаји меница између „Родић МБ трговине“ и BDD
„Тandem finansial“-а (стр. 2771),

- извод текућег рачуна „Тandem finansial“ за 6.11.2006. године код
„Кулске банке“ (стр. 2772 до 2774),

- обавештење о доспећу рате „Хипо групе Алпе адриа“ упућено
„Тandem finansial“- у са налогом за уплату (стр. 2775),

- уговор о зајму бр. 0211/2006 од 2.11.2006. године између „Стотекса“
а.д. и „Тandem finansial“-а (стр. 2776),

- анекс 1, анекс 2 и анекс 3 уговора о зајму закључени дана
2.11.2007. године, 1.11.2008 и 2.11.2009.године уговора о зајму бр.
0211/2006 (стр. 2777 до 2779),

- извод текућег рачуна „Тandem finansial“- а код „Куске банке“ за
2.11.2006.године (стр. 2780),

- уговор о зајму бр. 0111/2006 од 01.11.2006. године између
„Стотекса“ и „Тandem finansial“- а (стр. 2781),

- анекси уговора о зајму бр. 0111/2006, анекс 1 од 01.11.2007. и анекс
2 од 31.10.2008.године (стр. 2782 и 2783),

- извод текућег рачуна „Тandem finansial“- а од 02.11.2006. године код
„Кулске банке“ (стр. 2784 до 2785),

- уговор о зајму бр. 3110/2006 од 31.10.2006. године између
„Стотекса“ и „Тandem finansial“- а (стр. 2786),

- анекси уговора о зајму бр. 3110/2006, анекс 1 од 31.10.2007., анекс
2 од 30.10.2008. и анекс 3 од 31.10.2009. године (стр. 2787 и 2789),

- извод текућег рачуна „Тandem finansial“- а код „Кулске банке“ од
2.11.2006. године (стр. 2790 и 2791),

- уговор о зајму бр. 3010/2006 од 30.10.2006. године између
„Стотекса“ и „Тandem finansial“- а (стр. 2792),

- анекси уговора о зајму бр. 3010/2006 и то анекс 1 од 30.10.2007.,
анекс 2 од 29.10.2008. и анекс 3 од 30.10.2009. године (стр. 2793 и 2795),

- извод текућег рачуна „Тandem finansial“- а код „Кулске банке“ од
30.10.2006. године (стр. 2796),

-уговор о зајму бр. 2710/2006 од 27.10.2006. године између
„Стотекса“ и „Тandem finansial“- а (стр. 2797),
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-анекси уговора о зајму бр. 2710/2006 и то анекс 1 од 26.10.2007.,
анекс 2 од 26.10.2008. године (стр. 2798 и 2799),

- извод текућег рачуна „Тandem finansial“- а код „Кулске банке“ од
27.10.2006.године (стр. 2800 и 2802),

- уговор о зајму бр. 2510/2006 од 25.10.2006. године између
„Стотекса“ и „Тandem finansial“- а (стр. 2803),

- анекси уговора о зајму бр. 2510/2006 и то анекс 1 од 24.10.2007. и
анекс 2 од 24.10.2008.године (стр. 2804 и 2805),

- извод текућег рачуна „Тandem finansial“- а код „Кулске банке“ од
27.10.2006. године (стр. 2806 и 2807),

- уговор о зајму бр. 2410/2006 од 24.10.2006. године између
„Стотекса“ и „Тandem finansial“- а (стр. 2808),

- анекси уговора о зајму бр. 2410/2006 и то анекс 1 од 3.10.2007. и
анекс 2 од 23.10.2008. године (стр. 2809 и 2810),

- извод текућег рачуна „Тandem finansial“- а код „Кулске банке“ од
6.11.2006. године (стр. 2811),

- уговор о зајму бр. 0311/2006 од 3.11.2006. године између „Стотекса“
и „Тandem finansial“- а (стр. 2812),

- анекси уговора о зајму бр. 0311/2006 и то анекс 1 од
3.11.2007.године, анекс 2 од 2.11.2008. и анекс 3 од 3.11.2009. године (стр.
2813 до 2815),

- аналитичка картица обавеза за менице издате по основу уговора о
зајму ТУП Родић, „Тandem finansial“- а (стр. 2816 и 2817),

- јавни позив Агенције за приватизацију објављен у листу „Политика“
дана 25. априла 2006. године (стр. 2818),

- текст јавног позива Агенције за приватизацију за учешће на јавном
тендеру ради продаје 70% друштвеног капитала предузећа „Митросрем“ са
изменама бр. 1 јавног позива и изменом број 2 јавног позива (стр. 2819 до
2823),

- записник са прве седнице тендерске комисије за приватизацију
друштвеног пољопривредног предузећа „Митросрем“ Агенције за
приватизацију бр. 10-2854/06-1890/02 од 3.11.2006.2010. године (стр. 2824
до 2842),

- наставак прве седнице тендерске комисије (стр. 2843 до 2854),
-оцена квалификационе и додатне документације понуђача за

куповину „Митросрем“ Сремска Митровица од 12. октобра 2006. године
Агенције за приватизацију бр. 10-2617/06-1890/02 од 16.10.2006. године
(стр. 2855 до 2885),

- одлука Агенције за приватизацију бр. 102849/06-1890/02 од
3.11.2006. године (стр. 2886),

- одлука Агенције за приватизацију бр. 10-2855/06-1890/02 од
3.11.2006. године (стр. 2887),

-записник са Друге седнице тендерске комисије за приватизацију
друштвеног пољоприведног предузећа „Митросрем“ Агенције за
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приватизацију бр. 10-2856/06-1890/02 од 3.11.2006. године (стр. 2888 до
2893),

- оцена понуда из октобра 2006. године Агенције за приватизацију бр.
1890/02-01 од 3.11.2006. године (стр. 2894 до 2952),

- извештај из казнене евиденције за Грујић Михаила Полицијске
управе у Шапцу Стр.пов. бр. 235-1/624/11 од 15.3.2011. године (стр. 2965),

списа 11:

- допис београдске берзе од 11.3.2011.године са прилогом –
извештајем о кретању цена акција „IKL“-а – трговање у периоду 23.12.2004.
– 24.11.2010. године (стр. 2968 до 2998),

- допис НИП компаније „Борба“ бр. 340 од 17.3.2011. године са
прилогом – једним примерком на француском језику и два примерка на
српском језику листа „Борба“ издатим на дан 16.6.2006. године (стр. 3000 до
3067),

- захтев за одштету Удружења акционара „Алатница „IKL“ од
28.2.2011. године (стр. 3069),

-службена белешка Тужилаштва за организовани криминал о
обавештењу примљеном од грађана Сузане Карличић Стр.пов. 230/10 од
17.11.2010.године (стр. 3070 до 3075),

- решење Вишег суда у Београду Посебног одељења Пои-По1 бр.
36/10 од 19.7.2010.године (стр. 3088 до 3096),

- документација Агенције за приватизацију везана за позив за учешће
на тендеру ради продаје 70% друштвеног капитала ДПП „Митросрем“,
заједно са записницима тендерске комисије и оценом понуда (стр. 3106 до
3240).

Предлажем да се према окривљенима Башић Павлу, Башић
Гордану продужи притвор на основу одредбе члана 142 став 1
тачка 1, 3 и 5 ЗКП, а Михаилу Грујићу на основу члана 142 став 1
тачка 3 и 5 ЗКП-а.

Предлажем да се окривљеном Нуо Станају суди у одсуству у
смислу члана 304 став 2 ЗКП-а.

О б р а з л о ж е њ е

Чињенице и околности описане у диспозитиву ове оптужнице
утврђене су током истраге и на основу предложених доказа.
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Из писане документације, исказа саслушаних сведока, као и изјава
окривљених произилази да су Нуо Станај, Павле Башић и Гордан Башић
међусобно повезана лица преко управљачке структуре привредних
друштава „IKL“ и „Агрокоп“ у којима њихова привредна друштва
„Еуропамонт“, „Quantum“, „Тandem finansial“ и „DSD Tobaссo“ поседују
већински пакет акција. Такође произилази да су, у циљу извлачења
финансијских средстава „IKL“-а ради куповине новог предузећа „Митросрем“
наложили представницима својих предузећа да изгласају одлуку о продаји
непокретности „IKL“-а у Кнез Даниловој 23-25 купцу „KD Рropеrtis“-у за
износ од 14.500.000 еура, што су њихови представници и учинили на Трећој
редовној седници Скупштине акционара „IKL“-а дана 11.8.2006.године, а
потом дана 16.2.2007.године, након уплате од стране купца 12.000.000 еура
(954.600.000,00 динара) као дела купопродајне цене за наведену
непокретност „IKL“-а, део ове суме новца је био употребљен за измирење
доспелих обавеза „IKL“-а, док је, на основу уговора о зајму број 1/07 од
14.2.2007.године који су Ђоко Вергаш као директор „IKL“-а и Предраг
Михаиловић као директор привредног друштва „Агрокоп“ АД закључили по
налогу директног представника већинских власника акција „IKL“-а и
„Агрокоп“-а, Зорана Ћопића, члана Управног одбора „IKL“- а и истовремено
председника Управног одбора „Агрокопа“, остатак уплаћеног новца у износу
од 736.000.000,00 динара Ђоко Вергаш, по налогу Ћопић Зорана, истог
дана, 16.2.2007. године пребацио на рачун „Агрокопа“ АД, а затим је истога
дана, 16.2.2007.године, наведену суму новца Предраг Михаиловић по налогу
Ћопић Зорана даље пребацио на рачун привредног друштва „Finam Skin“
ДОО, а по основу уговора о зајму број ФС 1/07 од 14.2.2007.године и ФС
2/07 од 16.2.2007. године које је Предраг Михаиловић као директор
„Агрокопа“, такође по налогу Ћопић Зорана, потписао са Грујић Михаилом
власником и директором „Finam Skin“-a ДОО, привредног друштва које је
заједно са предузећем „DSD Tobaссo“ АД дана 28.9.2006.године формирало
Конзорцијум у циљу куповине привредног друштва „Митросрем“ АД у коме
је Ћопић Зоран, као председник Управног одбора „DSD Tobaсса“ постао и
легитимни представник целог Конзорцијума и у том својству дана
25.12.2006.године са овлашћеним лицем Агенције за приватизацију
Републике Србије потписао уговор о куповини 70% друштвеног капитала
привредног друштва „Митросрем“ на име чега је са рачуна привредног
друштва „Finam Skin“, дана 16.2.2007.године претходно наведена сума
новца у износу од 736.000.000,00 динара као део купопродајне цене
привредног друштва „Митросрем“ уплаћена на рачун Агенције за
приватизацију, да би потом, по налогу Ћопић Зорана, Ђоко Вергаш са
Павловић Миливојем, директором „Агрокоп“-а, потписао анекс II уговора о
зајму „IKL“-а 1/07 од 15.4.2008.године којим је промењено средство
обезбеђења узетог зајма, као и рок враћања, при чему су сви окривљени
знали да је новац добијен продајом непокретности „IKL“-а употребљен за
куповину „Митросрем“-а, као и да се у блокади налазе рачуни „Агрокопа“ од
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дана 16.4.2007.године, „Finam Skinа“ од 16.3.2007.године, а „DSD Tobaсса“
од 18.1.2007.године, те да стога позајмљени новац „IKL“-у неће бити
враћен, нити издате бланко соло менице као средство обезбеђења
наплаћене, чиме су на овај начин окривљени Конзорцијуму прибавили
имовинску корист у износу од 736.000.000,00 динара и истовремено за
наведени износ оштетили привредно друштво „IKL“ АД и његове мале
акционаре. Такође произилази и да је 2009.године привредно друштво
„Митросрем“ продато привредном друштву „ДТМ релатионс“, али новац
добијен овом продајом од стране Конзорцијума није враћен „Finam Skin“-у,
нити је „Finam Skin“ вратио позајмљени новац „Агрокоп-у, као ни „Агрокоп“
„IKL“-у, док су над „Агрокоп“-ом, „IKL“-ом и „DSD Tobaссo“-ом у међувремену
отворени стечајни поступци.

Окривљени Зоран Ћопић саслушан пред Основним судом у Бања
Луци дана 10.11.2010. године, а на основу замолнице упућене од стране
Вишег суда у Београду наводи да није извршио кривично дело које му се
ставља на терет објашњавајући да је члан Управног одбора „IKL“-а од краја
2005. године па до данас, у ком својству је активно учествовао у пословању
предузећа „IKL“. Обзиром да се предузеће „IKL“-а од раније налазило у
огромним дуговима и због неодвијања производње правило огромне
трошкове, Управни одбор „IKL“-а је предложио скупштини да се прода
локација у Кнез Даниловој улици како би се бар део тих проблема
разрешио. Одржана је Скупштина акционара на којој је донета одлука да се
локација у Кнез Даниловој прода за 9.500.000 еура, а његовим великим
ангажовањем, након неколико месеци, купопродајна цена је подигнута на
14.500.000 еура. Новац у износу од 12.500.000 еура је уплаћен на рачун
„IKL“-а од које суме је, по аутоматизму истог тренутка, око 4.000.000 еура
отишло са рачуна на плаћање фирмама, радницима и држави који су жиро
рачун „IKL“-а држали блокиран. Остатак новца је морао бити пребачен са
рачуна „IKL“-а обзиром да је претила нова блокада од стране „Беобанке“ у
стечају за износ од око 5.500.000 еура, а и мали акционари су, након
доношења одлуке на Скупштини акционара о продаји непокретности и
закључења уговора са купцем, поднели суду тужбу за поништај ове одлуке
скупштине о продаји имовине, па је због тога стављена забележба спора.
Наиме, постојала је опасност да, уколико би мали акционари добили овај
спор и уговор о продаји био поништен, новац би морао бити враћен купцу, а
како је истовремено претила и блокада „Беобанке“, у том случају, ако би
новац отишао „Беобанци“ новца за повраћај купцу не би било. Из овог
разлога, новац је по уплати, са рачуна „IKL“-а пребачен на рачун „Агрокоп“-
а, предузећа које је претходно помогло „IKL“-у тако што је преузело „IKL“-ов
дуг према Фонду за развој Србије у износу од 3.000.000 еура и плаћало
најхитније обавезе „IKL“-а. Стога је Ћопићево мишљење да „IKL“ „Агрокоп“-
у уствари није позајмио 9.000.000 еура, већ разлику између ранијег дуга и
уплаћене суме што износи око 4.500.000 еура. Даље објашњава, да када су
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се паре нашле на „Агрокоп“-овом рачуну, он је сматрао да треба нешто са
њима паметно урадити како би донеле профит и како се не би обезвредиле,
јер је спор са малим акционарима био у току, због чега је он лично, обзиром
да је истовремено био и председник Управног одбора „Агрокоп“-а, што је
постао на предлог већинског власника „Агрокопа“, „Агросемена“, донео
одлуку да се овај новац, уплаћен од стране „IKL“-а на рачун „Агрокоп“-а
искористи за исплату дела купопродајне цене Агенцији за приватизацију
везано за уговор о куповини „Митросрем“-а. Даље наводи да је он лично
наложио Ђоки Веграшу да са рачуна „IKL“-а пребаци средства на рачун
„Агрокопа“, што је исти и учинио, јер је и он био свестан могућности
блокаде од стране „Беобанке“. Такође наводи да је он дао, као председник
Управног одбора, налог Предрагу Михаиловићу да закључи уговоре са „IKL“-
ом и са „Finam Skin“-ом и пребаци новац. Даље наводи да су сачињени
уговори о зајму између „IKL“-а као зајмодавца и „Агрокоп“-а као
зајмопримца уз обећавање давања хипотеке над имовином „Митросрем“-а,
обзиром да је очекивао да куповином „Митросрем“-а истовремено постане и
председник Управног одбора „Митросрем“-а, те да заиста тада буде
успостављена обећана хипотека. Међутим, пошто се није могла успоставити
хипотека, јер је након куповине „Митросрем“-а уочено да комплетна
имовина „Митросрем“-а није регулисана и укњижена у земљишним књигама,
нити је земља разграничена са државном земљом, прешло се на варијанту
да се што пре укњижи нешто од имовине „Митросрем“-а. Такође, покушано
је да се прода власнички удео у „Митросрем“-у, те су у том правцу вршени
преговори са ПИК „Бечеј“-ем, тј. Ђорђем Ницовићем као власником, као и
„Агрокором“ из Загреба, међутим, ови су преговори пропали, па су
„Агрокоп“ и „IKL“ сачинили анекс уговора у коме се „Агрокоп“ обавезао
предајући сопствене бланко менице као гаранцију.

Што се тиче учешћа на тендеру и куповине „Митросрем“-а Ћопић
објашњава да је он био представник Конзорцијума „DSD Tobaссo“ и „Finam
Skin“, те у том својству потписао уговор о куповини 70% друштвеног
капитала предузећа „Митросрем“ са Агенцијом за приватизацију. Крајем
2005. године докапитализацијом је постао сувласник предузећа „DSD
Tobaссo“ са 50% удела и истовремено председник Управног одбора. Ова
промена није спроведена у АПР-у сем што је био уписан као председник
Управног одбора који је истовремено имао функцију генералног директора.
„DSD Tobaссo“ у то време није испуњавао услов за учешће на тендеру за
куповину „Митросрем“-а, па је из тог разлога Игор Сабо, његов пријатељ,
замолио свог пријатеља Грујића, да његово предузеће „Finam Skin“ уђе у
Конзорцијум пошто испуњава услове за учешће на тендеру. Игор Сабо је
имао интерес да учествује у куповини „Митросрем“-а и са њим је имао
усмени договор, а Сабо је даље договарао са Грујићем. Сабоово предузеће
„Агросеме“ из Сремске Митровице је требало да обезбеди једну кредитну
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линију уколико се победи на тендеру, међутим, банке са којима је
преговарао Игор Сабо нису испуниле дата обећања, тако да је он морао да
обезбеди сва средства за исплату „Митросрем“-а према држави и то
15.150.000 еура колико је износила купопродајна цена. „DSD Tobaссo“ се у
то време нашао у блокади и због тога је целокупна исплата за куповину
„Митросрем“-а морала бити извршена преко рачуна „Finam Skin“-а. Једини
законски начин за то је био уговор о позајмици, па је тако и одрађено.
Наиме, „Агрокоп“ је новац у износу од 1,2 милијарде динара позајмио
„Finam Skin“-у и то тако што је од стране „Агрокоп“ уплаћено 930.000.000
динара, а разлику до 1,2 милијарде динара је „Хемовет“ из кредита који је
повукао, у име „Агрокоп“-а такође уплатио „Finam Skin“-у. „Хемовет“ је
иначе фирма којом је он такође руководио и управљао. Имајући у виду да
Игор Сабо није обезбедио никаква средства, нити је учествовао у исплати
државе везано за куповину „Митросрем“-а, Сабо и он су се усмено
договорили да власништво над предузећем „Finam Skin“ буде уступљено
њему, јер је он и обезбедио средства Конзорцијума за куповину
„Митросрем“-а, па су због тога, оснивачка права „Finam Skin“-а са Михаила
Грујића пренета на његовог возача у кога је имао поверење, Мишу
Милованчевића. Ово је урађено обзиром да је „Митросрем“ био практично
његов, па није желео да било чиме угрози себе или „Агрокоп“. Целокупна
документација везана за куповину „Митросрем“-а је урађена у адвокатској
канцеларији „Гуцоња“, тако да је он практично Михаила Грујића упознао тек
у „Металс банци“ и то случајно, након потписивања уговора са Агенцијом за
приватизацију.

Даље наводи да када су крајем 2008. године, пропали преговори око
продаје „Митросрем“-а са ПИК „Бечејем“ и „Агрокором“, успео је да направи
договор о продаји „Митросрема“ са Дарком Шарићем и његовим
партнерима, међутим ни ова продаја није реализована јер Дарко Шарић
није имао предузеће које је испуњавало услове из тендера за куповину
„Митросрема“. Због тога је он лично купио фирму „ДТМ релатионс“ која је
имала приход 25 или 30 милиона еура у претходној години, а што је био
услов из тендера, па је фактички преко те фирме могао Шарићу продати
„Митросрем“. Договорио је са претходним власником „ДТМ релатионс“
Николом Димитријевићем да купи оснивачка права за износ од 400.000
еура, али тек након што „ДТМ релатионс“ обезбеди сагласност Агенције за
приватизацију и антимонополске комисије да може пренети власништво
„Митросрема“ са Конзорцијума на „ДТМ релатионс“. Јуна месеца
2009.године ова сагласност је добијена и постигнут је договор да „DTM
relasions“ плати Конзорцијуму 27 милиона еура, тако да по одбитку обавеза
„Митросрема“ биланс буде на нули. Договор је био да се „DTM relasions“ са
Николе Димитријевића као оснивача пребаци на Шарићеву фирму „Мат
компани“. Чак је и закључен уговор са предузећем „Мат компани“ из
Пљеваља по коме је требало 8 милиона еура да буде уплаћено на име
кредита „DTM relasions“ како би „ДТМ“ извршио своје обавезе према
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Конзорцијуму тј. „Finam Skin“-у. Међутим, „ДТМ“-у је уплаћено само 2
милиона еура крајем септембра месеца 2009.године. Овај новац „ДТМ“ је
уплатио „Агрокопу“ у име „Finam Skin“-а, али новац из „Агрокоп“-а није
пребачен на рачун „IKL“-а јер је спор по тужби малих акционара још увек
био у току. Средином јануара 2010.године власништво „DTM relasions“
Ћопић је пренео на своје предузеће у Бања Луци „Авиорент“. Познато му је
да до данас „IKL“-у није враћена позајмица од стране „Агрокоп“-а, али је у
међувремену дуг „Агрокоп“-ов смањен обзиром да је извршено
усаглашавање међусобних обавеза и потраживања између „Агрокоп“-а и
„IKL“-а. Посебно наглашава да је његов искључив циљ био да се „IKL“ реши
што је могуће више обавеза и почне поново да ради, тј. производи и ствара
приходе. Наглашава да разлог невраћања новца на рачун „IKL“-а није био
тај што је новац искоришћен за куповину „Митросрема“, већ заштита новца,
јер спор са малим акционарима је још увек био у току.

Приликом доношења одлука у „Агрокоп“-у и „IKL“-у није добијао
налоге ни од кога, нити је обавештавао неког од акционара о радњама које
је предузимао у вези са пословањем наведених предузећа. За учешће на
Скупштини акционара давао је препоруке његовим сарадницима који су
били коректни, а ради се о Милану Радојчићу, Зорану Илићу, Дари
Пилиповић који су се појављивали као представници већинских акционара.
Наглашавам да у случају да се директор или Управни одбор није слагао са
његовом одлуком, у таквим ситуацијама, одлука је била његова.

Од осталих окривљених, објашњава да познаје Ђоку Вергаша, али
није сигуран да ли га је он предложио за члана Управног одбора „IKL“-а.
Познаје такође Нуа Станаја, али одговорно тврди да исти није имао везе ни
са једном његовом пословном одлуком, нити иједном позајмицом везаном за
„IKL“ - „Агрокоп“ – Конзорцијум. Познато му је да је привредно друштво
„Еуропамонт“ чији је оснивач предузеће „Рокшпед“ у  коме је директор Нуо
Станај један од већих акционара „IKL“-а. Такође преко „Еуропамонт“- а
„Рокшпед“ је власник и „Агрокоп“-а. Међутим Нуо Станај нема никаквих веза
са пословањем ових привредних друштава, нити има свог члана у Управном
одбору. Такође наводи да познаје Горана Ранковића који је директор
предузећа „Еуропамонт“. Објашњава да га Нуо Станај никада није питао за
„IKL“, нити „Агрокоп“, већ му је само било стало да се повећају акције.
Станају није било познато да се он послужио новцем „IKL“-а и „Агрокоп“-а
за куповину „Митросрема“, јер га није обавештавао о томе, нити је Нуо то
од њега захтевао. Такође наводи да Нуо Станај нема никаквих веза са
предузећем „DSD Tobaссo“. Што се тиче Гордана Башића, наводи да га је
срео једном у животу и то на некој прослави, те да са њим није имао
пословних контаката. Павла Башића познаје као једног од водећих људи у
брокерском послу и експерта за финансије, зна да је Павле имао везе са
фирмама „Тandem“ и „Quantum“ јер је „Тandem“ његова брокерска кућа. Ни
са њим није имао никаквих контаката око управљања „IKL“-ом и доношења
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било каквих одлука у „IKL“-у, а тек по уласку у Управни одбор „IKL“-а је
сазнао да су они значајни акционари „IKL“-а.

Наглашава да није имао намеру да оштети „Finam Skin“, „Агрокоп“ и
„IKL“, обзиром да предузеће „DTM relasions“ није уплатило новац за
„Митросрем“, већ је само на то предузеће пренет са Конзорцијума
купопродајни уговор, па је на тај начин „Авиорент“ постао власник
„Митросрем“-а. Спреман је да са „Авиорент“-а пребаци власништво „DTM
relasions“-а као власника „Митросрема“ на „Finam Skin“, „Агрокоп“ или „IKL“.
У међувремену је од разних предузећа Дарка Шарића примао новац за
пословање тј. измиривање обавеза према банкама, радницима, а затварано
је пословање путем предрачуна за робу или позајмица.

Окривљени Ђоко Вергаш у свом исказу датом пред истражним
судијом, обзиром да се у преткривичном поступку због психичког и
физичког стања није био способан да изнесе своју одбрану, објашњава да је
у наведеном периоду, током 2006. и 2007. године био директор „IKL“-а, те
да је његов основни циљ био санирање финансијске ситуације „IKL“-а и
покретање производње због чега се приступило продаји непокретности у
Кнез Даниловој улици. Зоран Ћопић се 2004. године појавио као заступник
власника акција. Представљен је као представник предузећа „Шећер плус“,
а касније и као заступник „Тandem finansial“-а, „Quantum“-а и „Еуропамонт“-
а које су од Агенције за приватизацију купиле државни пакет акција. Не
може тачно да се изјасни ко су власници ове три фирме, али их је заступао
Зоран Ћопић представљајући се као власник тих акција и као неко ко
представља ове три фирме, па се тако и на оснивачкој скупштини
акционара представио као неко ко заступа те три фирме већинских
власника, иако није имао документ којим то доказује, али се по његовом
понашању и односу према овим фирмама то могло закључити. Напомиње да
је Ћопић контактирао ове три фирме у вези избора чланова Управног
одбора, обзиром да су се на Скупштини увек појављивали делегати ових
фирми који су имали уредна овлашћења. Од уласка у Управни одбор Зорана
Ћопића, сви финансијски послови су се углавном решавале преко њега. По
усменом налогу Зорана Ћопића, јер почетком 2007. године у „IKL“-у нису ни
имали председника Управног одбора, обзиром да је Сувајац напустио место
председника, по уплати прве транше купопродајне цене за локацију у Кнез
Даниловој улици у износу од 12.000.000 еура на рачун „IKL“-а, исти новац је
пребачен на рачун „Агрокоп“-а. Наиме, објашњава да баш у тренутку када је
ишао ка „Уникредит банци“, на чијем рачуну су се налазила новчана
средства уплаћена од стране купца за локацију у Кнез Даниловој, путем
телефона је добио обавештење од Зорана Ћопића да им прети блокада и
налог да је неопходно хитно пребацити новац на рачун „Агрокоп“-а, па је
стога променио одлуку и уместо као што је било планирано да новац
пребаци у друге две банке у којима је „IKL“ имао рачун, потписао је уговор
о зајму који га је већ спреман, факсиран чекао у банци и пустио паре на
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рачун „Агрокоп“-а. Ћопић му је том приликом пренео и да ће као
обезбеђење зајма бити стављена хипотека на „Митросрем“, а он се није ни
распитивао, нити тражио сагласност неког из „Митросрем“-а за стављање
хипотеке, јер је веровао Ћопићу. Приликом потписивања уговора дате су
соло менице и писало је у уговору обезбеђење соло меницама и давањем
хипотека. Накнадно је од стране Управног одбора оваква његова одлука
потврђена, а касније је на Скупштини акционара такође образлагао овакав
свој пословни поступак. Касније је на основу усменог налога Зорана Ћопића
потписивао и анексе уговора са „Агрокоп“-ом, па је тако Анексом 3 који је
такође потписао са директором „Агрокоп“-а искључена хипотека, обзиром
да је Ћопић рекао да се она неће давати. У време сачињавања уговора није
знао да је Зоран Ћопић истовремено председник Управног одбора
„Агрокоп“-а, већ је то сазнао накнадно након 10-15 дана. У тренутку давања
зајма финансијска ситуација „Агрокоп“-а је била добра и они нису били у
блокади. Тек у јуну месецу, а зајам је био у фебруару, сазнао је да су ушли
у блокаду, па је почео да  усмено инсистира код Ћопића да се врати зајам,
али је увек добијао одговор „Видиш да смо у блокади, сачекај мало“
мислећи на фирме којима је управљао као што су „Агрокоп“, „Хемовет“,
„DSD Tobaссo“, „Ипок“, „Шећерана“ Сремска Митровица, „Шећер плус“ и
друге фирме. Наглашава да приликом давања зајма није имао контакте са
директором „Агрокоп“-а, већ је искључиво поступао по налогу Зорана
Ћопића. Објашњава да је разлог за пребацивање новца са рачуна „IKL“-а на
рачун „Агрокоп“-а било постојање могућности блокаде од стране „Беобанке“
према којој су били дужни око 5.500.000,00 динара, а каснијим преговорима
овај дуг је смањен, те су након поравнања исплатили само 62 или 63
милиона динара. Такође „Агрокоп“ је претходно преузео њихов дуг према
Фонду за развој, а као гаранцију „Металс банци“ да би издала банкарску
гаранцију „Агрокоп“-у, „IKL“ је уписао хипотеку над својим објектом у
Барајеву. И раније је „Агрокоп“ давао зајмове „IKL“-у, тако да сматра да је
кроз ова пребијања дугова потраживање „IKL“-а смањено према „Агрокоп“-у
и износи око 4 милиона динара.

Обзиром да је у рукама власника и њихове пословне политике
комплетно финансијско пословање предузећа, и видевши да не може да
успе у својој намери да покрене производњу, септембра 2009. године је
поднео оставку, а у августу 2010. године дао отказ.

Што се тиче осталих окривљених наводи да је Нуа Станаја можда
видео само једном, али га не познаје, док се са Павлом Башићем током
2006. или 2007. године видео два пута, а остале окривљене, Гордана
Башића као и Михаила Грујића не познаје. Наглашавам да није знао да је
новац који је уплаћен на име зајма „Агрокоп“-у отишао на куповину
„Митросрем“-а.

Окривљени Предраг Михаиловић у свом исказу датом у
преткривичном поступку у присуству браниоца, као и пред истражним
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судијом у своју одбрану наводи да је са позиција финансијског директора
предузећа „Хибрид“, искључиво због свог квалитета у послу дошао на
место генералног директора „Агрокоп“-а у ком својству се бавио
успостављањем организације предузећа, при чему је био онемогућен да
бира своје сараднике, обзиром да их је бирао и постављао искључиво
председник Управног одбора, односно власник Зоран Ћопић. Позната му је
била власничка структура „Агрокоп“-а, коју су сачињавали као већински
власници, предузећа „Еуропамонт“, „DSD Tobaссo“и „Тandem finansial“.
Зоран Ћопић се увек представљао као власник, наредбодавац и имао је
комплетну управљачку власт у „Агрокоп“-у. Све пословне одлуке,
финансијске трансакције и куповине је доносио искључиво Ћопић који је
формирао систем и са свим позицијама из тог система тј. са жиро рачуном,
са имовином, са залихама и свим што је везано за пословање располагао и
комбиновао. Имао је правне саветнике како у „Агрокоп“-у, тако и ван њега.
Зоран Ћопић је правио аранжмане и у пословању врло често користио
хипотеке других фирми из система. Ниједног тренутка није помињао друге
власнике „Агрокоп“-а. Константно је помињао да је поред „Агрокоп“-а
власник и „DSD Tobaсса“, као и „IKL“-а. Није му познато да ли је Ћопић имао
власнички удео у „Митросрем“-у.

Често се дешавало да велики износ новца легне на рачун „Агрокоп“-а,
а да он, као директор није ни знао одакле је и када новац дошао, нити где
је отишао. У конкретном случају, везано за позајмницу од „IKL“-а није знао
зашто је овај новац позајмљен. Тек накнадно је, од Боже Пурића,
финансијског директора „Агрокоп“-а коме је Зоран Ћопић директно давао
налоге, сазнао да је Пурић у договору са Ћопићем неку суму новца од „IKL“-
а примио на рачун „Агрокоп“-а и трансферисао даље. За поменути уговор о
зајму са „IKL“-ом је имао одлуку Управног одбора за задужење ка „IKL“-у, а
напомиње да су одлуке Управног одбора по правилу биле формулисане без
разлога зашто се доноси одређена одлука, па тако му  у првом тренутку и
није био познат разлог узимања зајма.

Што се тиче уговора о зајму са „Finam Skin“-ом, истих се не сећа, али
наглашава да су они стигли кроз пошту парафирани од стране финансијског
директора, због чега није имао разлог да сумња у законитост посла, а
постојала је и одлука Управног одбора да се средства дају „Finam Skin“-у на
зајам.

Објашњава да је била пракса да Зоран Ћопић у Новом Саду окупља
директоре предузећа из система чији је он власник, а то су „Агрокоп“,
„Банат семе“, „Хемовет“, „Ипок“, „Агросеме“, „Соколац“, Ливница Љиг и
према њима се понашао као апсолутни господар.  Он је био извршна власт у
свим тим предузећима и није постојала могућност да неко други њима
управља. Што се тиче финансија, све је креирао Зоран Ћопић. Због тога је
оставку на место генералног директора „Агрокоп“-а поднео 7.4.2008.године
и наглашава да он није потписао анекс II уговора о зајму са „IKL“-ом, већ је
то учинио каснији директор Миливоје Павловић.
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Ђоку Вергаша је упознао на састанку са Ћопићем и разговарали су о
измиривању обавеза које је „Агрокоп“ имао према „IKL“-у. Никакав контакт
са запосленима из предузећа „Finam Skin“ није имао, нити било кога
познаје. Павла Башића површно познаје, упознао га је у неколико наврата
када је добијао налог од Зорана Ћопића да однесе неку документацију која
се односила на предузеће „Агрокоп“ Башићу у његову брокерску кућу у
Новом Саду. Гордана Башића не познаје. Нуа Станаја је упознао једном
приликом 2006.године када је исти био у друштву Зорана Ћопића, али
никаквих пословних контаката нису имали.

Окривљени Гордан Башић у преткривичном поступку, као и пред
истражним судијом, у својој изјави наводи да је одлука о куповини акција
„IKL“-а била заједничка одлука његовог брата Павла Башића и њега, те да
су акције купили са идејом да буду пасивни акционари, што значи да их
није интересовало управљање „IKL“-ом. На препоруку Управног одбора
„IKL“-а дали су лицу, чијег се имена не сећа, пуномоћје да их као
представник заступа на Скупштини акционара. Име Зорана Илића коме је
потписао пуномоћје за гласање на Трећој редовној седници Скупштине
акционара није му познато. Он лично ни на који начин, ни у једном тренутку
није учествовао у раду Управног одбора, нити је имао утицаја на директора
везано за било коју одлуку која је донета у „IKL“-у. Познато му је да је на
Трећој седници Скупштине акционара било предвиђено одлучивање о
продаји „IKL“-ове непокретности, али из његовог угла посматрања „IKL“-а,
јер је био пасивни акционар, било му је свеједно да ли ће им имовина бити
продата или не, па је стога и имао пасиван однос и према гласању. Познато
му је било да су чланови Управног одбора Душан Сувајац и Зоран Ћопић.
Никада није био у „IKL“-у, нити зна појединости локације која је била
предмет продаје „IKL“-а, а није му познато ни да ли је новац од продаје
локације уплаћен на рачун „IKL“, обзиром да је тек након одржане Треће
скупштине акционара „IKL“-а чуо да је непокретност продата неком из
Израела за износ од 14 милиона еура.

Не познаје никога из предузећа „Еуропамонт“. Познато му је да је
Зоран Ћопић имао велики утицај у „Агрокоп“-у, где је „Тandem“ имао око
3% акција. Наводи да је он одоговорно лице у привредном друштву
„Quantum“. Не зна када је „Тandem“ купио акције „Агрокоп“-а, а око 40
милиона динара су плаћене акције „IKL“-а које су заједно „Quantum“ и
„Тandem finansial“ купили. Не зна колики је удео „Тandem finansial“ и
„Quantum“-а у укупном броју акција „IKL“-а. У овим акционарским
друштвима нису желели да учествују у управљању, већ су акције купљене
са идејом да буду пасивни акционари. Познато му је да се у периоду 2006. –
2007. година на тржишту акција, вредност акција „IKL“-а повећала, али како
су очекивали још већ раст, акције због тога нису нуђене на продају.
Предузећа „Quantum“ и „Тandem finansial“ нису са предузећем „DSD
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Tobaссo“имали пословних контаката, а за предузеће „Finam Skin“ никада
није чуо.

Предрага Михаиловића познаје као директора „Агрокоп“-а и са истим
се у неколико сусрета виђао, Ђоку Вергаша је сигурно срео као директора
„IKL“-а, Нуа и Антона Станаја је упознао једном приликом када је Антун био
у друштву Зорана Ћопића. Грујић Михаила не познаје, а Зорана Ћопића
познаје из пословних односа.

Окривљени Павле Башић у свом исказу у преткривичном поступку у
присуству браниоца, као и пред истражним судијом, наводи да је „Tandem
finansial“ професионално финансијски инвеститор као брокерско дилерско
друштво које тргује хартијама од вредности и преко кога је урађен велики
број трансакција. „Tandem finansial“, као и „Quantum“ је инвестирао у
акције „IKL“-а у својству пасивног финансијског инвеститора, чија улога није
да управља друштвом чији капитал поседује, већ то препушта органима
управљања, а основна идеја је да заради на трговини том хартијом –
акцијама. Не зна из којих извора је „Tandem finansial“ купио акције „IKL“-a,
али су касније исте изнете на берзу, али нису продате. Контакте са
сувласницима предузећа „IKL“ није имао. Даље наводи да је Управни одбор
„IKL“-a, ангажујући стручне службе, израдио елаборат који је он читао и у
коме је био детаљно разрађен план финансијске консолидације „IKL“-a.
Његова кључна тачка је била да се прода некретнина у центру Београда и
тим новцем финансира финансијска консолидација „IKL“-a. Овај елаборат је
добио уз позив за Скупштину акционара са дневним редом у коме је једна
од тачака била и располагање имовином велике вредности. Позив је
садржао и препоруку Управног одобра да се за такву одлуку гласа и
обзиром да се након прочитаног елабората сложио са препоруком Управног
одбора, замолио је овлашћена лица „Quantum“-a и „Tandem finansial“-a да
потпишу приложена пуномоћја која су стигла уз материјал за Скупштину
акционара. Наведеној Скупштини није лично присуствовао, већ је у име
„Quantum“-a и „Tandem finansial“-a гласао њихов пуномоћник Зоран Илић за
кога је препоруку дао „IKL“. Имајући у виду да га није занимала цена по
којој ће се продати непокретност „IKL“-a, обзиром да је прихватио концепт
елабората да се поменута некретнина продаје ради финансирања
консолидације „IKL“-a, након Скупштине се није даље занимао за поступак
спровођења скупштинске одлуке, нити га је било ко о томе обавештавао.
Није му било познато како наведени објекат који продаје „IKL“ изгледа,
нити је икада био на њему. Објаснио је да су након ове Скупштине
акционара одржане и редовне скупштине током 2007, 2008. и 2009. године,
али се није бавио одлукама ових скупштина, обзиром да га је занимала само
тржишна вредност „IKL“-a која је од момента куповине знатно порасла, па је
у једном тренутку износила чак и 100 пута више, а и тренутно је значајно
већа од цене по којој су они купили акције „IKL“-a. У децембру 2008. године
је свој удео у „Quantum“-a продао брату Гордану.
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Од лица из захтева за спровођење истраге познаје Предрага
Михаиловића из „Агрокоп“-a, Ђоку Вергаша је једном приликом срео, Зорана
Ћопића је више пута срео и комуницирао са њим, али му није било познато
да је Зоран Ћопић био председник Управног одбора „IKL“-a. За Ћопића му је
познато да је сусретао велики број људи и свакодневно био на пословним
састанцима, те се у том контексту и он више пута са њим састајао. Михаила
Грујића не познаје, као ни Нуа и Антона Станаја. Поред Предрага
Михаиловића из „Агрокоп“-a познаје и Божу Пурића који је водио финансије
и са којим је такође имао пословни контакт, као и председника Управног
одбора „IKL“-a Душана Сувајца.

Негира да је на било који начин сувласник „DSD Tobacco“ и да је имао
учешћа у његовом управљању, као и да је учествовао у приватизацији
„Митросрем“-a. Такође негира да је имао било каквог учешћа у управљању
„Агрокоп“-ом.

Објаснио је да је пракса била да он и брат за сваки пројекат за који
сматрају да је битан оснивају ново правно лице, тако да су по потврди у
АПР-у власници великог броја привредних друштава, али нека од њих
никада нису заживела. Што се тиче „Stoteks“-a, наводи да је већински
акционар „Stoteks“-a од 2003. године и председник Управног одбора, те да
„Stoteks“ није давао понуду за куповину непокретности у Кнез даниловој.
Након што му је предочена понуда „Stoteks“-a изјаснио се да се исте не
сећа.

Окривљени Михаило Грујић у свом исказу у преткривичном
поступку у присуству браниоца, као и пред истражним судијом наводи да је
2003. године основао предузеће „Finam Skin“ које се бавило
пољопривредном производњом – производњом семенске робе и у коме му је
главни пословни партнер је било предузеће „Агросеме“ из Сремске
Митровице, чији је власник био Игор Сабо. Током 2005. и 2006. године у
Новом Саду је била опште позната чињеница да је Зоран Ћопић купио
предузеће „Агрокоп“ са којим је Игор Сабо, преко свог предузећа „Агросеме“
имао пословни однос. Крајем 2006. године Игор Сабо му је саопштио да
Зоран Ћопић т.ј. „Агрокоп“ има намеру да купи „Митросрем“ али не
испуњава услове из тендера због шифре делатности, као да ни Сабово
предузеће „Finam“ преко кога је Сабо такође желео да учествује у овој
куповини, не испуњава услове из тендера јер је било у више наврата у
блокади. Због тога га је Сабо замолио да он са својом фирмом „Finam Skin“
учествује на тендеру с тим што ће, „Finam Skin“ купити „Митросрем“ за
потребе „Агрокоп“-a, а потом ће у року од 60 дана „Митросрем“ бити
пребачен на „Агрокоп“. Технику куповине и сву папирологију око учешћа на
тендеру је припремила адвокатска канцеларија Милана Гуцоње и Радојице
Симикића које је он од раније познавао. Познато му је било да је десет
милиона еура требало да „Агрокоп“, по основу кредита у „АИК банци“
обезбеди за ову куповину и да је Зоран Ћопић већ све био претходно
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завршио у Агенцији за приватизацију, па је то био разлог да он пристане
сматрајући да овим чини услугу Игору Сабоу, а не Зорану Ћопићу кога није
ни познавао. Наводи да није сумњао у намере Зорана Ћопића, који је у то
време био моћан човек, као ни и у адвокатску канцеларију, па је стога
само, дату му документацију за куповину „Митросрем“-a испотписивао и
испечатирао непрочитавши је, након чега је ову документацију оставио у
адвокатској канцеларији. Предузеће „DSD Tobacco“ му није познато, нити му
је познат уговор о конзорцијуму који је његово предузеће „Finam Skin“
потписало са предузећем „DSD Tobaссo“. Почетком 2007. године од Игора
Сабо је сазнао да је завршена куповина „Митросрем“-a, па је очекивао да ће
се у року од 60 дана „Митросрем“ пребацити на „Агрокоп“. Међутим новац
није уплаћен са „Агрокоп“-a Агенцији за приватизацију, већ је Предраг
Михаиловић, директор „Агрокоп“-a, новац из „Агрокоп“-а пребацио на рачун
„Finam Skin“-a пуштајући му факсом уговор о позајмици, након чега је он са
свог рачуна комплетан износ новца пребацио на рачун Агенције за
приватизацију. У вези тога је имао контакте са Предрагом Михаиловићем,
директором „Агрокоп“-а који га је путем телефона обавестио и  да ће од
стране „IKL“-a бити уплаћена сума од око 800.000,00 динара за куповину
„Митросрем“-a, као и од „Hemoveta“, али је он одмах овај новац са рачуна
„Finam Skin“-a прослеђивао на рачун Агенције за приватизацију. Сматрао је
да ништа не чини противзаконито, јер новац нити уплаћује ино фирми, нити
подиже готовину, већ уплаћује држави. Обзиром да очигледно то није било
довољно новца за куповину, Сабо га је убрзо позвао телефоном и упутио га
у „Металс банку“, код генералног директора, да потпише уговор о кредиту,
где је тада први пут видео Зорана Ћопића. Тада је на „Finam Skin“, који је
кредитно способан, подигао кредит, а гаранцију за овај кредит је у виду
хипотеке дало „Aгросеме Панонија“, предузеће које је било у склопу
„Агрокоп“-a. Након истека 60 дана од куповине, саопштавају му да на
рачуну „Агрокоп“-а нема пара, а како се у међувремену „Finam Skin“
задужује по основу обавеза за куповину и по основу узетог кредита, то на
крају рачун „Finam Skin“-a бива блокиран. У међувремену Ћопић је престао
да му се јавља на телефон, те је почетком 2008. године био позван од
стране Радојице Симикића из адвокатске канцеларије „Гуцоња“ који му је
тада саопштио да је припремио документацију на основу које ће извесни
Миша Милованчевић преузети „Finam Skin“ и постати власник и одговорно
лице по основу уговору о преузимању без накнаде, након чега је сачињен
записник о примопредаји документације „Finam Skin“-a. Имајући у виду да
му се након куповине „Митросрем“-а ни Игор Сабо више није јављао, као ни
Ћопић, проблем је решен тако што је предузеће „Finam Skin“ уступио без
накнаде Миши Милованчевићу, кога раније није познавао. Наглашава да
није желео да било кога превари, нити да учини кривично дело, већ да је
желео да учини услугу свом пословном партнеру Игору Сабо. Пре
потписивања уговора о уступању „Finam Skin“-a основао је друго предузеће
„Agro miks“ и на њега пренео сву имовину предузећа „Finam Skin“-a.
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Одбране окривљених сматрам усмерене на избегавање кривичне
одговорности, а имајући у виду да су оповргнуте исказима саслушаних
сведока, као и писменом документацијом која је предложена да се прочита
у доказном поступку.

Из списа и писане документације неспорно произилази да је
„Quantum“ д.о.о. дана 27.7.2005.године од „Тup Rodić MB-Сo“ д.оо. на основу
уговора о зајму бр. 3/2005 позајмило новац у износу од 15.500.000,00
динара који је потом дана 28.7.2005.године пренет на наменски рачун у
„Кулској банци“ ради куповине акција „IKL“-а, а што произилази из извода
текућег рачуна „Quantum“-а код „Кулске банке“ од 28.7.2005.године.
Наведени новац је искоришћен за куповину акција „IKL“-а дана 2. и
3.8.2005.године, а зајам „Quantum“-а је остао као отворена ставка дуговања
„Quantum“-а према „МБ Родићу“ до данас.

Такође је утврђено да је код „Кулске банке“ дана 21.7.2005.године
„Тandem finansial“ подигао краткорочни кредит у износу од 20.500.000,00
динара, те га искористио за уплату на наменски рачун за куповину акција
„IKL“-а, али је истога дана од стране „Тup Rodić MB-Сo“ по уговору о зајму
бр. 1/2005 „Тandem“-у уплаћен новац у износу од 23.000.000,00 динара, па
је одмах сутрадан извршен повраћај краткорочног кредита „Кулској банци“
тако да је евидентно да је „Тandem finansial“ позајмио новац од „Тup Rodić
MB-Сo“ за куповину наведених акција „IKL“-а. Ове акције су од стране
„Тandemа“ купљене дана 26. и 27.7.2005.године, а „Тandem“ је путем
давања меница „Цептер банке“, при чему су наведене менице покривене
зајмом који је „Стотекс“, иначе друштвено предузеће у власништву Павла
Башића дало „Тandem finansial“- у вратило зајам „Тup Rodić MB-Сo“ тако да
фактички „Тandem finansial“ сада дугује „Стотексу“.

Што се тиче куповине акција „Агрокоп“-а из уговора о зајму од
4.8.2006.године произилази да је „Еуропамонт“ наведеним уговором
позајмило новац BDD „Тandem finansial“-у дана 4.8.2006.године који је
истога дана преко „Кулске банке“ пренет на наменски рачун за куповину
акција „Агрокоп“-а. Наведене акције и то 4533 колико их и поседује
„Тandem finansial“ у власничкој структури „Агрокоп“-а су купљене дана
9.8.2006.године. Наведени зајам је 26.8.2010.године регулисан према
„Еуропамонт“-у тако што је „Тandem finansial“ уступио своје потраживање
које има према „Станагро инвесту“, привредном друштву из система под
управом Зорана Ћопића, те стога у овом тренутку „Станагро инвест“ дугује
„Еуропамонт“-у 15.110.000 еура.

Из решења АПР-а произилази да је директор „Еуропамонт“-а Горан
Ранковић, а да је „Еуропамонт“ у стопостотном власништву привредног
друштва „Рокшпед“ из Подгорице које је у власништву породице Станај и у
коме је генерални директор и извршни директор „Рокшпед“-а Нуо Станај.
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Такође, из решења Агенције за привредне регистре произилази да је
директор предузећа „Тandem“ Ненад Орозовић, а да је „Тandem finansial“
акционарско друштво у чијој структури привредно друштво „Quantum“
учествује са 57% основног капитала, као и да је „Quantum“ д.о.о привредно
друштво у коме су оснивачи са по 50% Гордан и Павле Башић, при чему је
Гордан Башић истовремено и директор наведеног предузећа.

Према решењу Агенције за привредне регистре „DSD Tobaссo“
представља привредно друштво чији уделничари су трговинско предузеће
„Амипром“ из Ниша са 16,66% удела, Слободан Миловановић, Илија
Ковачевић, Милан Павловић и Радован Димић са по 16,66% и Дејан
Живановић и Предраг Вуксић са по 8,33% удела.

Привредно друштво „Finam Skin“-а је до 2007.године било у
стопостотном власништву Михаила Грујића, али је дана 27.2.2008.године
извршена промена у АПР-у, те је као оснивач уписан Миша Милованчевић,
да би априла месеца 2010.године члан „Finam Skin“-а постало и привредно
друштво „Алпис плус“ са 99,71%, док је Миша Милованчевић задржао као
свој удео 0,29%, при чему је „Алпис плус“ д.о.о., једно од привредних
друштава из система под управом Зорана Ћопића.

Из структуре власништва „IKL“-а произилази да „Еуропамонт“
поседује 23,77%, „Тandem finansial“ 18,97%, а „Quantum“ 11,06% укупног
капитала „IKL“-а, што збирно чини 57%. У власничкој структури „Агрокоп“-а
„Еуропамонт“ поседује 23%, „DSD Tobaссo“ 25%, а „Тandem finansial“ 3%,
што укупно чини 51% укупног броја акција „Агрокоп“-а.

Из писане документације произилази да је након куповине државног,
већинског пакета акција „IKL“-а од стране привредних друштава
„Еуропамонт“, „Тandem finansial“ и „Quantum“, тадашњем Управном одбору
„IKL“-а упућен захтев за заказивање ванредне Скупштине акционара од
стране наведених привредних друштава као већинских акционара заједно са
предлогом чланова Управног одбора, међу којима се као предлог за
независног члана појављује и име Зорана Ћопића. Такође се утврђује и да
је Зоран Ђорђевић био овлашћени заступник на Другој ванредној седници
Скупштине акционара „IKL“-а 28.октобра 2005.године на основу издатих
пуномоћја од стране „Тandem finansial“-а, „Quantum“-а и „Еуропамонт“-а. На
тој седници, одржаној дана 28. октобра 2005.године су изабрани чланови
Управног одбора „IKL“-а, и то као независни чланови Зоран Ћопић, Милорад
Ракоњац и Душко Сувајац, а као извршни чланови Ђоко Вергаш, тадашњи
директор „IKL“-а и Милорад Игњатовић, такође тада запослен у „IKL“-у. Том
приликом, Душко Сувајац је од стране осталих чланова Управног одбора
изабран за председника Управног одбора. На истој седници су за чланове
Надзорног одбора изабрани Милорад Скулић, Ратомир Васиљевић и Дара
Пилиповић. Сви изабрани чланови Управног одбора и Надзорног одбора су
били предложени од стране већинских акционара, а Скупштина акционара
их је већином гласова изабрала.
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Из писане документације предложене да се прочита у доказном
поступку се даље утврђује да је током 2006.године од стране сталног
судског вештака Слободана Барбуловића извршена хипотетичка процена
тржишне вредности локације на којој се налази погон „Индустрије
котрљајућих лежајева“ у Београду, Кнез Данилова број 23 – 25, на износ од
7.074.332 еура. Из записника са седница Управног одбора, као и предлога
генералног директора Ђоке Вергаша за пословну политику за 2006.годину
произилази предлог руководства „IKL“-а у смислу реструктуирања „IKL“-а
деблокадом рачуна предузећа, измирењем утврђених обавеза и исплатом
утврђених дугова, а све на основу новца добијеног продајом фабрике на
локацији Кнез Данилова 23-25 и њеним пресељењем на локацију фабрике у
Барајеву. У том циљу је и дана 16.6.2006.године Управни одбор објавио
јавни позив у дневном листу „Борба“ за прикупљање понуда за продају дела
имовине.

Из списа даље произилази да је 16.6.2006.године у дневном листу
„Борба“, али само за француско говорно подручје, објављен, али на српском
језику јавни позив за прикупљање понуда за продају дела имовине „IKL“-а
на локацији у Београду, Кнез Данилова 23-25, на који су потом своје понуде
упутила привредна друштва „Калпро пропертис лимитид“ са Кипра,
„Рокшпед“ из Подгорице, „Родић МБ инвест“ из Новог Сада, „DSD Tobaссo“
из Београда и „Стотекс“ из Новог Сада.

На седници Управног одбора „IKL“-а одржаној дана 5.7.2006.године
под тачком 4 разматране су приспеле понуде и донета је једногласно одлука
да је најповољнија понуда „Калпро пропертиса“ са Кипра. На основу ове
одлуке је донета одлука УО „IKL“-а да се Скупштини акционара „IKL“-а
препоручи да донесе одлуку о закључењу посла стицања и располагања
имовином велике вредности закључењем уговора о продаји непокретности у
Кнез Даниловој 23-25 са „Калпро пропертисом“. При томе је „Калпро
пропертис“ у својој понуди навео да ће уговор са „IKL“-ом склопити њихова
локална фирма „KD Рropеrtis“ из Београда. Непосредно пре заказивања
Скупштине акционара 10.8.2006.године стигла је нова обавезујућа понуда
„Калпро пропертис лтд“ којом је увећана претходна понуда купопродајне
цене на 9.500.000 евра. Из ових разлога је пред Скупштину акционара
„IKL“-а одржану 10.8.2006.године Управни одбор „IKL“-а изашао са
предлогом да се склопи уговор са наведеним кипарским инвестиционим
фондом за наведену купопродајну цену од 9.500.000 еура. На овој Трећој
редовној Скупштини акционара „IKL“-а на којој се под тачком 9 разматрало
доношење одлуке о располагању имовином велике вредности и продаји
дела непокретне имовине, већински акционари су имали своје представнике
на основу пуномоћја које су им претходно дали, па је тако као овлашћени
заступник „Еуропамонт“-а присуствовао Горан Ранковић, иначе и одговорно
лице „Еуропамонт“-а, „Тandem finansial“ је заступао Милан Радојчић на
основу пуномоћја потписаног од стране директора „Тandem finansial“-а
Ненада Орозовића, при чему је Милан Радојчић истовремено у наведеном
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периоду био помоћник генералног директора „Агрокоп“-а, а „Quantum“ је на
основу овлашћења потписаног од стране Гордана Башића као директора
„Quantum“-а, заступао Зоран Илић који је у наведеном периоду био
запослен као курир у предузећу „Шећер плус“, иначе предузећу чији је
оснивач и власник предузеће „Рокшпед“ и које се  налази у систему под
управом Зорана Ћопића. Овој Скупштини акционара, осим наведених
представника већинских акционара присуствовали су и чланови Управног
одбора и то Душко Сувајац као председника, Милорад Ракоњац и Зоран
Ћопић као чланови Управног одбора, те Вељко Думић као председник
Скупштине акционара „IKL“ и Оливера Мушкулин, технички секретар „IKL“-
а, као и неколико представника малих акционара међу којима и Стана
Рондовић и Љиљана Драпшин. Због неслагања са одлуком о продаји „IKL“-а
сви представници малих акционара су напустили наведену скупштину, али
имајући у виду да су већински акционари поседовали преко 51% вредности
акција, донета је одлука о продаји „KD Рropеrtis“-у непокретности у Кнез
Даниловој за износ од 9.500.000 еура. На овој скупштини је Зоран Ћопић
образлагао због чега се врши продаја и како ће новац бити употребљен, те
том приликом навео да ће се тиме решити дугови и редовне плате, али да
ће остати и довољно новца за производњу како би фирма почела да ради и
производи. На скупштини је том приликом донета одлука о закључењу
уговора о продаји непокретности, на основу које је дана 15.9.2006.године
потписан уговор о продаји непокретности између Ђоке Вергаша, генералног
директора „IKL“-а као продавца и Благоја Ковачевића, директора „KD
Рropеrtis“-а као купца.

Након овога уследила су потписивања анекса овог уговора, те су
анекси потписани 17. новембра 2006.године, 6. децембра 2006.године и 11.
јануара 2007.године. Наведеним анексима су продужавани термини исплате,
као и подизана купопродајна цена, те је последњи анекс III потписан у
време када је већ договорена била продаја оснивачког удела привредног
друштва „KD Рropеrtis“ између „Kalpro propertis ltd“ са Кипра и „Сristaliko
holdings limitid“. Наиме, 11. јануара 2007.године „Калпро пропертис“ је
продао свој удео у висини од 100% у основном капиталу „KD Рropеrtis“-а
тако да је фактички новац за куповину некретнине „IKL“-а уплаћен од
стране „Сristaliko holdings limitid“-а који је постао фактички купац ове
непокретности. У међувремену плаћен је и порез на пренос апсолутних
права, те је дана 13.2.2007.године извршена укњижба права власништва на
непокретности, тако да је непокретност у Кнез Даниловој 23-25 уписана као
власништво предузећа „KD Рropеrtis“. У „ХБ банци“ је на основу уговора о
наменском депозиту отворен рачун на који је 5.2.2007.године „KD Рropеrtis“
депоновао 12.000.000 еура, као део укупне уговорене купопродајне цене од
14.500.000 еура, обзиром да је „IKL“ у међувремену, а што је и био разлог
одустанка „Калпро пропертиса“, повећао договорену купопродајну цену
непокретности.
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Од уплаћене суме од 12.000.000 еура је на динарски рачун „IKL“-а
пренето 3.936.791,93 еура од чега је 195.000.000 динара искоришћено на
деблокирање рачуна „IKL“-а путем измирења повериоца  и исплату
заосталих зарада радницима, као и на позајмицу  „Агрокоп“-у јер је у ту
сврху дат налог за пренос 100.000.000 динара „Агрокоп“-у као позајмица.
Као разлог за ову позајмицу „Агрокоп“-у, у каснијој „Информацији о
активностима реализације уговора са „KD Рropеrtis“-ом Београд од
12.4.2007.године“ који је Управном одбору „IKL“-а дана 25.4.2007.године
поднео на разматрање и усвајање Ђоко Вергаш се наводи дуг „IKL“-а према
„Агрокоп“-у који потиче из преузетог дуга према Фонду за развој Србије.
Међутим, у овој информацији се не наводи да је пре преузимања дуга, а по
захтеву „IKL“-а и „Агрокоп“-а Фонд Републике Србије отписао велики део
„IKL“-овог дуга, а да је као јемство за банкарску гаранцију коју је „Агрокоп“
добио од „Металс банке“ како би преузео „IKL“-ов дуг, „IKL“ ставио хипотеку
на своју непокретност у Барајеву. Такође се у поменутој информацији Ђоке
Вергаша наводи да су дати налози да се остатак девизних средстава
пребаци на девизне рачуне „IKL“-а, али да је услед сазнања да ће уследити
пуштање у реализацију овлашћења за наплату кредита и камате од
16.9.2003.године од стране „Беобанке“ у износу од око 3 милиона еура
промењена ова одлука, па су сва расположива девизна средства
трансформисана у динаре и у виду позајмице пребачена на рачун
„Агрокоп“-а Нови Сад.

Са „Агрокоп“-ом Нови Сад, су у вези овог пребацивања новца, дана
14.2.2007.године склопљен уговор о позајмици и то тако што је укупно
пребачено 736.000.000 динара, дакле остатак новца уплаћен од стране „KD
Рropеrtis“-а. Из дописа „Беобанке“ произилази да је дат налог за наплату
наведеног износа дана 26.2.2007.године, а на основу претходно издатих
меница. Из извода као и из уговора о зајму између „Агрокоп“-а и „IKL“-а се
закључује да је 14.2.2007.године закључен уговор о зајму на износ од
740.000.000 динара у коме је предвиђена камата од 7% годишње са роком
враћања 50% до три месеца, а 50% до 6 месеци од дана уплате и да су као
средство обезбеђења дате бланко соло менице, као и хипотека првог реда
на некретнини „Митросрем“ која ће се успоставити најкасније у року од 60
дана. Дана 13.5.2007.године потписан је анекс I наведеног уговора где је
прецизиран износ зајма на 736.000.000 динара и повећана камата на 10%,
те продужен рок враћања на 6 односно 9 месеци, а као средство
обезбеђења је остало шест бланко соло меница и хипотека првог реда на
некретнини „Митросрем“. Наведени уговор и анекс I су потписали Ђоко
Вергаш као зајмодовац испред „IKL“-а и Предраг Михаиловић као директор
„Агрокоп“-а у име зајмопримца. Анекс II уговора о зајму је закључен
15.4.2008.године и испред „Агрокоп“-а га је потписао нови директор
Миливоје Павловић, при чему су наведеним анексом промењени услови из
уговора о позајмици тако што је од краткорочног зајма исти постао
дугорочни, обзиром да се као рок враћања наводи „на први позив
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зајмодавца, зајмопримац ће извршити уплату у року од 30 дана“, при чему
као средство обезбеђења су остале бланко соло менице, али је избрисана
хипотека првог реда на некретнини „Митросрем“-а која никада фактички
није ни уписана. Анексом III наведеног уговора закљученим 9.3.2009.године
је регулисано усаглашавање салда - фактичког дуговања између „Агрокоп“-
а и „IKL“-а при чему је дуг „Агрокоп“-а према „IKL“-у умањен по основу
уплата извршених од стране „Агрокоп“-а Фонду за развој.

Из биланса стања „IKL“-а произилази да у 2006-ој и 2007.-ој години
није књижена продаја непокретности у Кнез Даниловој 23-25 као приход
„IKL“-а, а у 2007-ој години је приказано потраживање „IKL“-а према
„Агрокоп“-у, што се утврђује и из биланса успеха за 2007.годину и одлуке
Скупштине акционара о усвајању извештаја о пословању друштва за
2007.годину. Из извода стања и промена средстава на рачунима „IKL“-а од
16.2.2007.године се утврђује да је на рачун „Агрокоп“-а по позајмицама по
уговору пребачено укупно 736.000.000 динара, те да је то новац који је
пребачен преносом по основу уговора о специјалном наменском рачуну,
дакле новац који потиче од уплате купца за непокретност у Кнез Даниловој
улици. Из потврде Народне банке Србије о броју дана неликвидности
произилази да је „Агрокоп“ као привредно друштво у периоду од 12.2. до
16.2.2007.године био неликвидан, те након тога од 19.2.2007.године поново
упао у блокаду, при чему из одлуке са ванредне седнице Управног одбора
„Агрокоп“-а од 27.2.2007.године такође произлази да је „Агрокоп“ у 2006-ој
години завршио пословање са пословним губитком. Имајући у виду да је
председник Управног одбора у „Агрокоп“-у у наведеном периоду био Зоран
Ћопић, који је постао председник Управног одбора „IKL“-а 25. априла
2007.године, евидентно је да му је ова чињеница била позната, као и
директору „Агрокоп“-а Предрагу Михаиловићу, који је потписао наведене
уговоре о зајму испред „Агрокоп“-а. При томе као средство обезбеђења
наведеног зајма дате су бланко соло менице „Агрокоп“-а, иако је „Агрокоп“
у том тренутк био у блокади, као и хипотека првог реда некретнине
„Митросрем“-а иако „Митросрем“ у то време није био, а што се показало ни
касније, у власништву „Агрокоп“-а. На истој седници Управног одбора „IKL“-
а од 25.4.2007.године, Ђоко Вергаш је поднео на разматрање и усвајање
информацију о активностима регулисања обавеза према Агенцији за
осигурање депозита од 12.4.2007.године у којој се наводе обавезе „IKL“-а
према „Беобанци“ и обавезе „IKL“-а према Републици Србији, као и начин
њиховог регулисања, у којој се између осталог наводи да је договорено са
„Беобанком“ да се повуку из блокаде овлашћења и тиме деблокира рачун
„IKL“-а. Зоран Ћопић је на наведеној скупштини Управног одбора од
25.4.2007.године изабран за председника Управног одбора обзиром да је у
међувремену Душко Сувајац поднео оставку, те су на наведеној скупштини
Управног одбора донете одлуке о прихватању „Информације генералног
директора о реализацији уговора са „KD Рropеrtis“-ом“, односно о
пребацивању новца на рачун „Агрокоп“-а. Из евиденција аналитичких
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картица потраживања од „Агрокоп“-а из књиговодствене евиденције „IKL“-а
се утврђује да су вршена књижења по основу уговора о компензацијама и
цесијама са припадајућом каматом за 2007. и 2008.-у годину, али у пратећој
документацији се не наводи као основ књижења наведени уговор о зајму,
тако да фактички не постоји доказ о враћеном зајму, већ је формално
папиролошки само прокњижено враћање дуга, а фактички је остао дуг
„Агрокоп“-а према „IKL“-у у износу од 736.000.000 динара увећан за
припадајуће камате. Такође треба имати у виду да позивање на пребијање
дуга између „Агрокоп“-а и „IKL“-а по основу преузимања дуга од Фонда за
развој Републике Србије је неоснован, обзиром да је „IKL“ у „Металс банци“
за обезбеђење „Агрокоп“-у добијања кредита заложио своју непокретност
у Барајеву, те је на основу тога „Металс банка“ издала гаранције „Агрокоп“-
у које је „Агрокоп“ предао Фонду за развој Републике Србије преузимајући
„IKL“-ов дуг. При томе, обзиром да је „Агрокоп“ у блокади од 2007.године,
Фонд за развој Србије је вршио повраћај кредита на основу гаранција
„Металс банке“, тако да фактички „Металс банка“ је исплатила ово
дуговање, а не „Агрокоп“, па се не може ни вршити пребијање између „IKL“-
а и „Агрокоп“-а, тим пре што је укњижено заложно право на непокретности
„IKL“-а у Барајеву.

Из записника са редовне годишње Скупштине акционара „Агрокоп
експорт-импорт“ од 29. јуна 2006.године, као и издатих пуномоћја од
стране већинских акционара правних лица, произилази да су заступници
већинских власника акција „Агрокоп“-а били Горан Ранковић, директор
„Еуропамонт“-а, Милан Радојчић генерални директор „Агрокоп“-а и Дамир
Чорбић комерцијални директор „Агрокоп“-а, те да је на наведеној
скупштини за чланове Управног одбора поред Зорана Ћопића изабран и
Игор Сабо, а за чланове надзорног одбора поред Радојчић Милана и Дара
Пилиповић. На истој Скупштини акционара је донета и одлука да се Зоран
Ћопић изабере за председника Управног одбора „Агрокоп“-а.

Из писане документације произилази такође да је, након што је по
основу уговора о зајму од 14.2.2007.године новац са рачуна „IKL“-а
пребачен на рачун „Агрокоп“-а иста сума новца, истога дана даље
трансферисана на рачун „Finam Skin“-а приведног друштва, тада у
власништву Михаила Грујића. Сачињени су уговори о зајму од 14.2. и
16.2.2007.године, по којима је „Агрокоп“ дао зајам „Finam Skin“-у у износу
од 950.000.000 динара без камате и са роком враћања до 31.12.2007.године.
Дакле, новац који је претходно „Агрокоп“ од „IKL“-а позајмио уз камату је
истога дана по уговору о зајму, без камате „Агрокоп“ позајмио „Finam Skin“-
у.

Из пословне документације „Агрокоп“-а се утврђује да је у билансу
стања за 2007.-у годину, као и из ревизорског извештаја који је пратио ову
документацију књижено потраживање „Агрокоп“-а ка „Finam Skin“-у, као и
дуговање према „IKL“-у. Такође, из документације се утврђује да је у току
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2006.године на основу одлука Управног одбора „Агрокоп“-а за банкарски
кредит који је „DSD Tobaссo“ подизао одобравано јемство од стране
„Агрокоп“-а, те је постојао очигледно пословни однос између ових
привредних друштава. У изводу отворене ставке на дан 31.12.2009.године у
пословним књигама „Агрокоп“-а је наведено „Агрокоп“-ово дуговање ка
„IKL“-у у износу од 686.829.682,00 динара, које се утврђује на основу
пребијања дуга „Агрокоп“-а према „IKL“-у који потиче из уговора о
позајмици и потраживања „Агрокоп“-а према „IKL“-у које потиче из
преузетог дуга према Фонду за развој. Из прегледа блокада „Агрокоп“-а од
12.4.2010.године се утврђује да је по основу гаранције Фонда за развој
Републике Србије „Металс банка“ такође блокирала рачун „Агрокоп“-а.

У пословној документацији не налазе се одлуке Управног одбора о
закључењу уговора о позајмици са „IKL“-ом, нити о закључењу уговора о
позајмици са „Finam Skin“-ом.

Из писане документације везане за „DSD Tobaссo“ произилази да је
у наведеном привредном друштву уделе имало 7 уделничара, при чему су то
Трговинско предузеће „Амипром“ у власништву Сузане Карличић и физичка
лица Предраг Вуксић, Дејан Живановић, Радован Димић, Слободан
Миловановић, Милан Павловић и Илија Ковачевић. Даље се утврђује да је
18.5.2006.године Скупштина друштва донела одлуку да се за председника и
члана Управног одбора „DSD Tobaсса“ именује Зоран Ћопић, а за чланове
Управног одбора Дара Пилиповић и Божидар Лукић.

Такође се утврђује да је на основу уговора о цесији из децембра
2005.године између „DSD Tobaсса“ и „Панонске банке“ „DSD Tobaссo“
откупио потраживање „Панонске банке“ према „IKL“-у у износу од
15.000.000 динара, након чега је 29.8.2006.године „Панонска банка“ по
захтеву тј. сагласности „DSD Tobaсса“ издала брисовну дозволу којом је
извршено брисање заложног права укњиженог на имовини „IKL“-а -
фабрици у Кнез Даниловој 23-25.

Из финансијске документације се такође утврђује да су од
3.2.2006.године вршене уплате на рачун „IKL“-а од стране „DSD Tobaсса“, а
од 1.1.2006.године су вршене уплате али и исплате између „DSD Tobaсса“ и
„Агрокоп“-а. Дакле, пословни однос између „DSD Tobaсса“ и привредних
друштава „Агрокоп“ и „IKL“ је био веома жив током 2006.године, бар што се
тиче уплата и исплата. Из потврда о броју неликвидности Народне банке
Србије произилази да је „DSD Tobaссo“ од 18.1.2007.године у непрестаној
блокади. Из финансијске документације „DSD Tobaсса“ произилази да у
оквиру „DSD Tobaсса“ није било промена капитала у власништву за 2007. и
2008.годину.

Из документације „Finam Skin“-а произилази да је наведено
друштво са ограниченом одговорношћу регистровано за трговину на велико
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зрнастим производима, семењем и храном за животиње, те да је у периоду
2006. године једини оснивач и директор друштва био Михаило Грујић, а да
је априла 2008.године оснивачка права пренео на Мишу Милованчевића,
иначе личног возача Зорана Ћопића. Из потврда о броју дана
неликвидности произилази да се предузеће „Finam Skin“ од 16. марта
2007.године налази у блокади. Такође се утврђује да је новац који је на
рачун „Finam Skin“ уплаћен од стране „Агрокоп“-а по основу уговора о зајму
од 14.2. и 16.2.2007.године истога дана прослеђен на рачун Агенције за
приватизацију по основу уплате купопродајне цене за куповину 70%
друштвеног капитала „Митросрем“-а. Такође у наведеном периоду су од
стране „Finam Skin“-а закључени и уговори о зајму дана 21.2.2007.године са
„Мега табаком“ на износ од 5.000.000,00 динара, дана 22.2.2007.године са
„NP CО“-ом д.оо. Београд на износ од 2.500.000,00 динара, дана
22.2.2007.године са „Агросрем“-ом на износ од 1.000.000,00 динара, дана
22.2.2007.године са „IKL“-ом на износ од 800.000.00 динара, дана
2.3.2007.године са „Мега табак“-ом на износ од 1.050.000,00 динара, дана
20.2.2007.године са „Хемовет“-ом на износ од 159.950 динара, као и да су
по уговору о позајмици директно са рачуна „Finam Skin“-а уплаћени износи
дана 16.3.2007. од 16.632 динара, дана 22.2.2007.године од 35.000 динара и
дана 7.3.2007.године од 1.300,00 динара, те да је код „Металс банке“
„Finam“ дана 20.2.2007.године подигао кредит на износ од 103.000.000
динара, а да је сав овај новац уплаћен на рачун Агенције за приватизацију
по основу купопродајне цене за куповину 70% друштвеног капитала
„Митросрем“-а и то од стране Конзорцијума који су чинили „Finam Skin“ и
„DSD Tobaссo“. Дакле, преко рачуна „Finam Skin“-а уплаћено је укупно за
куповину „Митросрем“-а 1.203.352.932,00 динара, а све у периоду од 16.2.
до 7.3.2007.године. Из биланса стања „Finam Skin“-а за 2007. и 2008.-у
годину се утврђује да је тек у билансу стања за 2008.годину приказана
куповина „Митросрем“-а обзиром да је тек тада дошло до повећања сталне
имовине, при чему се из документације не може утврдити на основу чега је
извршено ово књижење, при чему у 2007.-ој години није књижен акцијски
капитал. У билансу стања за 2007.-у годину је приказан зајам, као и кредит
који је подигнут ради уплате купопродајне цене „Митросрем“-а на рачун
Агенције за приватизацију.

Из потврда о примопредаји документације и печата од
18.4.2008.године када је фактички Михаило Грујић уступио оснивачка права
у „Finam Skin“-у Миши Милованчевићу и спецификације документације
произилази да је комплетна документација предата новом оснивачу, па тако
и заврши рачун за 2007.годину, као и уговори о зајму и уговор о
конзорцијуму.

За кредит који је „Finam Skin“ подигао код „Металс банке“ на износ од
103.426.840,00 динара „Агрокоп“ је дао јемство које је потом папиролошки
покривено уговором о зајму између „Finam Skin“-а и „Агрокоп“-а тако да је
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ова ставка остала отворена према „Агрокоп“-у јер је у међувремену и „Finam
Skin“ отишао у блокаду, а позајмица није враћена. Из записника са седница
Управног одбора „Агрокоп“-а од 25.12.2007.године, 23.2.2009.године, као и
5.3.2009.године се утврђује да су предузећа „Finam Skin“, „DSD Tobaссo“,
„IKL“, „Еуропамонт“, „Агрокоп“ али и „Вршачки виногради“, „Агросреме“, у
оквиру такозваног холдингс система тј. у оквиру система повезаних правних
лица под управом и у власништву истих особа.

Из документације која је приложена приликом куповине
„Митросрем“-а произилази да је дана 28.9.2006.године закључен уговор о
конзорцијуму између предузећа „DSD Tobaссo“ кога заступа председник
Управног одбора Зоран Ћопић и „Finam Skin“-а кога заступа директор
Михаило Грујић. У уговору се наводи да је „Finam Skin“ иницирао
формирање овог конзорцијума у циљу подношења понуде на тендеру и
откупио тендерску документацију, да ова два правна лица представљају
правна лица која су кумулативно остварила приход већи од 25.000.000 еура
и да опредељују своје учешће у понуди за куповину 70% друштвеног
капитала предузећа тако што „DSD Tobaссo“ учествује у понуди са 67% од
продајног капитала, а „Finam Skin“ са 33% продајног капитала, те да је вођа
Конзорцијума тј. уговорна страна која заступа интересе Конзорцијума у
поступку тендерске приватизације Зоран Ћопић.

Из документације Агенције за приватизацију произилази да је јавни
позив за учешће на јавном тендеру ради продаје 70% друштвеног капитала
предузећа „Митросрем“ објављен у дневном листу „Политика“ дана 25.
априла 2006.године, а да је рок за откуп тендерске документације накнадно
продужаван до 4.8.2006.године. Тендерску документацију је откупило 8
лица, међу којима и „Финам“ д.о.о из Новог Сада, „Агрокоп експорт-импорт“
из Новог Сада и „Finam Skin“ из Беочина. Понуде у накнадно продуженом
року до 29.9.2006.године је предало 6 понуђача међу којима и „Агрокоп
експорт-импорт“ и Конзорцијум састављен од „Finam Skin“-а и „DSD
Tobaсса“. Отварање понуде је на седници тендерске комисије одржано 16.
октобра 2006.године и након бодовања понуда Конзорцијум „Finam Skin“-а и
„DSD Tobaсса“ је рангиран на првом месту са укупном вредношћу понуде од
16.417.419 еура, а „Агрокоп“ на четвртом месту са 11.441.618 динара.
Уговор о продаји друштвеног капитала између Агенције за приватизацију и
Конзорцијума је закључен дана 25.12.2006.године након чега су уследиле
измене и допуне уговора 25.3.2008.године, 20.5.2008.године и
11.5.2009.године.

Из документације даље произилази да су Конзорцијум правних лица
„DSD Tobaссo“ и „Finam Skin“ и Друштво за производњу, трговину и услуге
„ДТМ – релатионс“ из Београда закључили уговор о уступању уговора о
продаји друштвеног капитала методом јавног тендера дана
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16.6.2009.године, те да су Агенцији за приватизацију уз наведени уговор о
уступању доставили и мишљење Комисије за заштиту конкуренције, те да је
Агенција дала сагласност Конзорцијуму да уступи уговор о продаји
друштвеног капитала „Митросрем“-а. Чланови Конзорцијума „DSD Tobaссo“
и „Finam Skin“ су доставили и изјаву о јемсту Агенцији за приватизацију да
ће пријемник тј. „ДТМ – релатионс“ испунити своје обавезе из уступљеног
уговора о продаји. У уговору о уступању уговора између Конзорцијума и
„ДТМ – релатионс“ је наведено да ће међусобни односи уступиоца и
пријемника бити регулисани посебним уговором, али наведени посебни
уговор није достављен Агенцији за приватизацију, нити се налази у
пословној документацији „DSD Tobaсса“ односно „Finam Skin“-а.

Саслушани сведоци у својим исказима су потврдили тврдње изнете у
диспозитиву наведене оптужнице, као и наводе из писмене документације.

Милорад Игњатовић, садашњи директор „IKL“-а у свом исказу је
навео да је у периоду 2006. и 2007. године био постављен на место
директора за производњу и технику, а истовремено био и изабран од стране
Скупштине акционара „IKL“-а за зависног члана Управног одбора „IKL“-а.
Председник Управног одбора је био Зоран Ћопић који је истовремено био и
представник већинских власника капитала – три фирме „Еуропамонт“,
„Тandem finansial“ и „Quantum“. Даље је објаснио да је у наведеном периоду
био расписан конкурс за продају непокретности „IKL“-а у Кнез Даниловој
улици, те да је на Скупштини акционара донета одлука о продаји. Новац је
требао да буде искоришћен за покретање производње, али је један део
новца од уплате отишао одмах на деблокаду, јер је рачун „IKL“-а био
блокиран од више поверилаца, а један од основних поверилаца је била
„Беобанка“. С тога производња новцем добијеним од продаје није
покренута. Када је изабран 2009. године за директора „IKL“-а на предлог
Зорана Ћопића, председника Управног одбора, видео је колико је новца
уплаћено од продаје непокретности и тада сазнао да је део новца уплаћен
као зајам „Агрокоп“-у, па је с тога покренуо активности да се новац од
стране „Агрокоп“-а врати. Тада је дошло до сравњивања стања тј. дуговања
и потраживања са „Агрокоп“-ом и према његовим сазнањима, потраживање
од „Агрокоп“-а тренутно износи 686.000.000,00 динара, јер је „Агрокоп“
раније преузео на себе отплату „IKL“-овог кредита према Фонду за развој,
те сервисирао наведене обавезе. Стога је дуг „Агрокоп“-а према „IKL“-у
умањен за овај дуг према Фонду за развој. У том периоду, када је већ
постао директор је од претходног директора „IKL“-а, Ђоке Вергаша, сазнао
да је у време продаје непокретности „IKL“-у претила велика блокада, због
чега је сачињен уговор о зајму и новац пренет „Агрокоп“-у. Наглашава да је
захтевао од Ћопића да се новац врати „IKL“-у и искористи за покретање
производње, али да то није учињено. „IKL“ је у стечају од 02.10.2010.
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године, а рачун је у блокади од маја месеца 2007. године и то на износ од
550.000.000,00 динара.

Даље је навео да му није познато ко су власници великих акционара
„IKL“-а, а да он, као директор, доноси одлуке које су у његовој надлежности
по статуту, а извештај о раду подноси Управном одбору, при чему је
председник Управног одбора и даље Зоран Ћопић. Док је био члан Управног
одобра, наводи да није имао утицаја на доношење одлука УО, обзиром да је
Управни одбор чинило 5 чланова од којих су троје били представници
крупног капитала, дакле већинских власника. Његово мишљење је, да су
власници већинског капитала знали да је новац позајмљен „Агрокоп“-у, а
према његовом сазнању, новац од продаје непокретности „IKL“-а је и
завршио у „Агрокоп“-у. Не познаје Нуа Станаја, Павла Башића и Гордана
Башића.

Сведок Миливој Павловић садашњи генерални директор „Агрокоп“-
а у свом исказу је навео да је на место генералног директора „Агрокоп“-а
постављен априла 2008.године, те да је приликом преузимања дужности
видео уговор о зајму између „IKL“-а и „Агрокоп“-а као и да је новац који је
легао на рачун „Агрокоп“-а трансферисан на рачун „Finam Skin“-а, након
чега је од претходног директора Предрага Михаиловића и финансијског
директора Боже Пурића сазнао да су средства позајмљена од „IKL“-а
употребљена за куповину „Митросрем“-а. Након тога га је звао бивши
директор „IKL“-а Ђоко Вергаш како би урадили анексе уговора о продужењу
рока за враћање наведене позајмице, те је Анекс II уговора о зајму од
15.4.2008. године којим је продужен рок за враћање кредита према „IKL“-у
и промењено средство обезбеђења потписао са директором „IKL“-а који је
по његовом мишљењу требао да брине о враћању новца, при чему су
обојица били у сталном контакту са Зораном Ћопићем, као председником
Управног одбора и представником већинских акционара, са којим су се увек
пре потписивања анекса консултовали. На његово инститирање накнадно је
урађен анекс уговора са „Finam Skin“-ом где је урађена идентична камата
коју је „Агрокоп“ имао на средства добијена од „IKL“-а. Са директорима
привредних друштава који су већински власници „Агрокоп“-а није имао
контакте, већ само са Зораном Ћопићем као представником већинских
акционара. Познато му је да су власници акција „Агрокоп“-а „DSD Tobaссo“,
„Еуропамонт“ и „Тandem finansial“. Такође му је познато да „Агрокоп“ узет
зајам од „IKL“-а није вратио, као ни „Finam Skin“ зајам узет од „Агрокоп“-а.
Било му је познато да Зоран Ћопић контролише „Finam Skin“, као и да води
пословну политику свих повезаних фирми из система и то ПП „Соколац“, ПП
„Станишић“, „IKL“, „Finam Skin“, „Агросрем“ Суботица, „Банат семе“
Зрењанин, „Хемовет“ Нови Сад, „Ердевик“, „Вршачки виногради“,
„Митросрем“, „Алпис плус“, „Шећер плус“, „DSD Tobaссo“, „Тandem finansial“
и тако даље. Обзиром да му је било познато да „Finam Skin“ има обавезу
инвестиционог улагања у „Митросрем“, а о томе је разговорао и са Зораном
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Ћопићем, није ни очекивао да ће „Finam Skin“ вратити зајам у догледно
време.

Ненад Орозовић, директор „Тandem finansial“- а је у свом исказу
навео да је од 2003. године директор наведеног предузећа које се бави
посредовањем на тржишту хартија од вредности, те да је то акционарско
друштво у коме 57% акција поседује предузеће „Quantum“ чији је власник
Гордан Башић. За себе је навео да има функцију директора, али нема
овлашћења да располаже средствима предузећа, већ о томе одлуку доносе
власници. Њему лично, одлуке везане за пословање „Quantum“-а, као
већинског акционара „Тandem finansial“-а, је преносио у усменом облику
Павле Башић, обзиром да се он бавио „Тandem“-ом тј. пратио пословање,
давао налоге и инструкције запосленима, а Гордан Башић је био председник
Скупштине акционара „Тandem“-а. Што се тиче куповине акција „IKL“-а
налог за куповину средином 2005. године, када је Акцијски фонд објавио у
новинама оглас за продају свог удела у предузећу „IKL“-у, му је дао Павле
Башић, а разлог за куповину је била веома повољна берзанска цена ових
акција. Имајући у виду брзину уношења налога за куповину на берзи, а што
је од пресудног значаја, ове акције су купили преко брокерске куће
„Синтеза инвест гроуп“. Тада су купили око 550.000 акција и платили око
38,00 динара по једној акцији. Десетак дана након њих и „Quantum“ је
купио акције, али мањи број, негде око 300.000 акција. Средства за
куповину акција су обезбеђена зајмом узетим од „Родић МБ“ имајући у виду
да је Богдан Родић као физичко лице акционар „Тandem finansial“- а. Ово
потраживање према „Родићу“ су пренели „Цептер осигурању“ предајући
менице, а онда је „Цептер осигурање“ пуштало менице на наплату и на тај
начин се наплатило, док је „Тandem“, у наведену сврху, узео позајмицу од
предузећа „Стотекс“. Већински власник предузећа „Стотекс“ је Павле Башић
као физичко лице. О продаји акција „IKL“-а током 2008. године је одлучивао
Павле Башић, те обзиром да је цена била од 70,00 до 90,00 динара, тада су
продали 15 до 20 хиљада акција. Износили су их на продају и 2009. и
2010.године али није било потражње. Није му познато ко је „Тandem
finansial“ представљао као пуномоћник на Скупштини акционара „IKL“-а,
нити су било какве инструкције давали овом представнику. Записнике са
седница Скупштине акционара „IKL“-а није читао, јер га није занимало
управљање наведеним привредним друштвом.

Што се тиче „Агрокоп“-а, током 2006. године је добио налог од Павла
Башића да купи акције „Агрокоп“-а, јер су то биле атрактивне акције у
вредности, при чему су имали позајмицу од 19 милиона динара и у оквиру
тога куповали акције. Све налоге у вези пословања предузећа „Тandem
finansial“ и управљања самим предузећем је добијао од Павла Башића који
није био запослен у „Тandem finansial“ - у, док са власницима предузећа није
имао контакте. Овлашћења и пуномоћја које је потписивао као директор
„Тandem“-а представницима који су их заступали на скупштинама акционара
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„IKL“-а и „Агрокоп“-а је добијао од Павла Башића, који је имао канцеларије
у истој згради, али у просторијама предузећа „Quantum“. Зорана Ћопића
познаје преко „Банат семена“ обзиром да је „Тandem“ корпоративни агент
наведеног предузећа, а исти није учествовао у управљању „Тandem“-ом.
Познато му је да „Тandem“ није имао никакве везе са приватизацијом
„Митросрем“-а. Није му познато да је „IKL“ продавао неку непокретност и да
је „Тandem“ слао понуду за куповину те непокретности „IKL“-а.

Горан Ранковић директор „Еуропамонт“-а је у својој изјави навео да
је у „Еуропамонт“-у запослен од 2006. године, а да је претходно 2004.
године радио као саветник тадашњег власника „Еуропамонт“-а Саше
Маудића. Када је нови власник „Еуропамонт“-а постало привредно друштво
„Рокшпед“ из Подгорице 2006. године, обзиром да је „Еуропамонт“ једним
делом било власник ПП „Ердевик“, чији је он био саветник од 2004. године и
водио санацију наведеног предузећа, од стране генералног директора
„Рокшпед“-а Нуа Станаја је постављен за директора „Еуропамонт“-а. Налог
за куповину акција „IKL“-а је добио од генералног директора „Рокшпед“-а,
као власника „Еуропамонт“-а, Нуа Станаја 2006. или 2007. године. Био је
присутан на седници Скупштине акционара „IKL“-а 11.08.2006. године, по
пуномоћју „Еуропамонт“-а, а по налогу и одлуци Нуа Станаја. Није био
упућен какве су одлуке доношене на Скупштини акционара, нити му је
познато колико тачно „Еуропамонт“ има акција у „IKL“-у, јер је од Нуа
Станаја имао наређење да се у управне и извршне послове фирми чији су
власници акција, не меша. На исти начин, дакле по налогу Нуа Станаја су
купљене и акције ПД „Агрокоп“-а на берзи, преко берзанске куће „Тandem
finansial“ где је имао контакт са Павлом Башићем који га је даље упутио на
директора брокерске куће Ненада Орозовића. „Тandem“ је изабран обзиром
да су пословали са њима и да је за њихово ангажовање имао сагласнос Нуа
Станаја. Познато му је да Зоран Ћопић познаје Нуа Станаја, али не зна који
је ниво њиховог односа, као и да је Зоран Ћопић у „Агрокоп“-у био човек
који се питао за све. Зорана Ћопића је упознао када су купљене акције
„Агрокоп“-а, а то је било пре куповине акција „IKL“-а. Познато му је да је
новац којим су купљене акције „Агрокоп“-а, а потом и „IKL“-а обезбеђен из
кредитних линија и то од „ОТП банке“, а укључивала се и „Металс банка“.
Један део средстава је обезбеђен и докапитализацијом од стране власника
„Еуропамонт“-а тј. улагањем „Рокшпед“-а у „Еуропамонт“, као и давањем
гаранција „Рокшпед“-а банкама које се појављују као носиоци тих кредита
који су дати „Еуропамонт“-у. Није му познат однос између Нуа Станаја и
Павла Башића, али зна да је „Тandem finansial“ обављао послове за њих и
да су имали добру сарадњу. Иза захтева за заказивање ванредне седнице
Скупштине акционара „IKL“-а и предлога за чланове Управног одбора и
надзорног одбора „IKL“-а стоји „Рокшпед“ односно Нуо Станај као генерални
директор, обзиром да је већ почетком 2006.године „Рокшпед“ преузео ПД
„Еуропамонт“. Пуномоћја за заступања „Еуропамонт“-а на седницама
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Скупштине акционара је потписивао по налогу Нуа Станаја. Када је
„Рокшпед“ желео да уложи новац у Србији, то је вршио преко „Еуропамонт“-
а при чему се у тим случајевима Нуо Станај консултовао директно са њим,
али му није познато да је „Рокшпед“ био заинтересован за куповину
некретнине „IKL“-а у Кнез Даниловој 23-25.

Миша Милованчевић, садашњи директор „Finam Skin“-а, наводи да
се по налогу Зорана Ћопића, чији је био возач, 2008. године у Новом Саду, у
суду састао са Грујићем кога је тада упознао у адвокатској канцеларији
Гуцоња којом приликом је фирма „Finam Skin“ тада са Грујића пренета на
њега, тј. он је постао директор овог предузећа. Све даље, везано за фирму
„Finam Skin“ се одвијало тако што је добијао позиве од секретарице
„Агрокоп“-а или правника „Агрокоп“-а, Боже Пурића, који је водио све
папире везане за „Finam Skin“. Потписивао је све што му је давао Божа
Пурић који је целокупну документацију „Finam Skin“-а држао у „Агрокоп“-у.
Зоран Ћопић, који је био у добрим односима са Пурићем, му је и нагласио
да ће све везано за „Finam Skin“ лично проверавати и водити Божа Пурић,
тако да он није ни гледао шта потписује, нити читао било какав папир везан
за „Finam Skin“. Наводи да му није познато ништа у вези ПД „Митросрем“.
Јануара месеца 2010. године је у суду у Новом Саду био са Зораном
Радуловићем који је водио предузеће „Алпис плус“ и тада потписао да
„Алпис плус“ преузима „Finam Skin“, а он је остао директор са 0,03%. Овом
преузимању „Finam Skin“-а је присуствао и Миливоје Павловић, директор
„Агрокоп“-а. Нуа Станаја је упознао преко Зорана Ћопића у представништву
„Рокшпед“-а у Подгорици, а Николу Димитријевића у суду, којом приликом
је у присуству Зорана Ћопића и Димитријевића потписао документ испред
„Finam Skin“-а. Такође везано за пословање „Finam Skin“-а је заједно са
Зораном Ћопићем одлазио у „Металс банку“ и такође нешто потписивао.

Представнице Удружења малих акционара, Стана Рондовић и
Љиљана Драпшин, у својим исказима су навеле да су биле присутне на
Скупштини акционара „IKL“-а одржаној 11.08.2006. године, те објасниле
начин на који су позване на Скупштину акционара. Наиме, удружење малих
акционара није било признато од стране руководства „IKL“-а обзиром да
званично нису имали решење Министарства, јер је у то време дошло до
пребацивања надлежности због распада Републике Србије и Црне Горе, те
је требало подносити нов захтев за упис удружења, а како се седница
одржавала у лето, када је много људи било на годишњем одмору, било је
проблема да се скупи одређен број потписа како би се приступило
Скупштини акционара и добила пропусница за само присуство. Био је
проблем и место где се скупштина одржавала обзиром да је то био мали
простор, а да је заинтересованост малих акционара била велика, те је много
људи остало ван зграде „IKL“-а, као и да су, тек у августу, пред саму
скупштину, акционари добили обавештење о објављивању огласа о продаји
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непокретности у Кнез Даниловој број 23-25, да је оглас на српском језику
био објављен 16.06.2006. године у дневном листу „Борба“ за француско
говорно подручје и то не у делу места за огласе, већ у оквиру текста на
француском о „Кочиној крајини“, а да су пред саму скупштину добили
обавештење да је цена за продају непокретности са 7.000.000 повећана на
9.500.000 еура, па је све ово био разлог да су мали акционари захтевали да
се доношење одлуке о продаји скине са дневног реда како би се боље
упознали са материјалом. Наводе да мали акционари нису били против
продаје непокретности, већ су сматрали да је цена по којој се продаје
ниска. Обзиром да није усвојен њихов предлог да се са дневног реда скине
одлучивање о продаји, мали акционари су напустили наведену Скупштину
акционара, а накнадно су сазнали да је тада, на тој скупштини, донета
одлука о продаји по наведеној цени. На следећој Скупштини акицонара која
је одржана 26. децембра 2007. године, разматран је извештај о продаји
имовине велике вредности и тада је директор Ђоко Вергаш обавестио
скупштину да је продаја објекта извршена, а да је новац отишао за дугове
„IKL“-а. Том приликом на скупштини није помињано да је новац дат некоме
на зајам, тј. склоњен док се не одлучи о тужби за поништај уговора о
купопродаји непокретности који су у међувремену мали акционари поднели
суду. У међувремену, тужбе које су мали акционари поднели суду ради
поништаја одлуке Скупштине акционара су одбијене и пресуде су
правноснажне. Већински пакет акција „IKL“-а продат је 2005. године и у то
време нису знали ко је власник тих акција, као и на дан одржавања
Скупштине акционара 11.08.2008. године. Мали акционари су поседовали
43% акција, али у моменту одржавања скупштине, Удружење малих
акционара је имало учлањено 23% малих акционара који су располагали са
32% капитала.

Сведоци Душко Сувајац као председник Управног одбора „IKL“-а и
Милорад Ракоњац као члан Управног одбора „IKL“-а у својим исказима
датим у својству сведока су објаснили начин на који је Управни одбор
функционисао, те доношење одлуке о продаји непокретности у Кнез
Даниловој улици. Душко Сувајац је објаснио да је на предлог Богдана
Родића, кога је познавао из ранијих пословних контаката, прихватио
чланство у Управном одбору „IKL“-а. Том приликом је разумео да је Богдан
индиректно инволвиран у пакет акција „IKL“-а обзиром да му је Богдан и
пренео када је заказана Скупштина акционара на којој се појавио и том
приликом је на скупштини и изабран за члана Управног одбора „IKL“-а.
Прихватио је чланство у Управном одбору „IKL“-а обзиром да је раније имао
контакте са предузећем „СКФ“, које је фактички највећи произвођач
кугличних лежајева у свету, те му је била блиска област којом се бави „IKL“.
Све време намера му је била покретање производње „IKL“-а, а не стечај.
Након доношења одлуке на Управном одбору о продаји непокретности
Извршни одбор је приступио спровођењу одлуке, те му није познато где је
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оглас објављен, али зна да је одлуци о продаји претходила процена
вредности ове непокретности. Сећа се да је на Скупштини акционара,
акционарима образлагао најбољу понуду и да је то била понуда „Калпро
пропертиса“, а да је непосредно пред саму скупштину, због могућности да
се постигне боља цена, коригована понуда од стране „Калпро пропертиса“ и
подигнута на 9.500.000 еура. Након доношења одлуке на скупштини, више
нису вршени преговори са „Калпром“ са Кипра већ је вођена писмена
коресподенција са „KD Рropеrtis“-ом његовом ћерком фирмом у Србији. Дана
14.02.2007. године од стране Ђоке Вергаша је обавештен да је легла уплата
за поменуту непокретност од стране купца, те је поднео оставку, јер је у
међувремену из разговора са представницима „СКФ“-а схватио да исти
немају намеру сарадње са „IKL“-ом. Није му познато да се у међувремену,
од закључења уговора до продаје, променио оснивач „KD Рropеrtis“-а, а
такође му ни Богдан Родић није ништа говорио у вези са његовим
евентуалним намерама за куповину непокретности у Кнез Даниловој, сем
што напомиње да је у приспелим понудама видео и понуду из Родић групе,
али иста није била најповољнија, па није ни прихваћена.

Милорад Ракоњац наводи да је постао члан Управног одбора „IKL“-
а на предлог Зорана Ћопића кога је упознао преко свог пријатеља и који му
је том приликом представљен као човек који је купио „IKL“. У том разговору
је схватио да је Ћопићева намера да покрене производњу „IKL“-а, те да је
то разлог зашто је задржао „старе вукове“ апострофирајући Ђоку Вергаша.
Обзиром да је он машински инжењер, прихватио је да постане члан
Управног одбора, а лично је на седници предложио Зорана Ћопића за
председника Управног одбора сматрајући да представник већинског
власника треба да има ову функцију. Сећа се седница Управног одбора на
којима је донета одлука о продаји непокретности и појави фирме која је
понудила као купац много већи износ него што је процењено и предвиђено
на Управном одбору за продају непокретности. Такође се сећа да је
Скупштина акционара донела одлука о продаји, као и да су чланови
Управног одбора од стране Ђоке Вергаша информисани да је извршена
уплата од стране купца. Накнадно је чуо да су паре, због блокаде која је
претила од стране „Беобанке“, при чему није прихваћен предлог Сувајца, а
за који се и он залагао о оснивању ћерке фирме на коју ће се преусмерити
новац, новац од продаје пренет другој фирми која је преузела претходно
неке обавезе „IKL“-а, с тим да ће позајмица бити враћена у року од 3
месеца. Одлуку како ће се располагати новцем од продаје Управни одбор
није доносио, али су биле приче о дуговима „IKL“-а. Сећа се да су
информацију о активностима везаним за реализацију уговора са „KD
Рropеrtis“-ом, добили усмено од Ђоке Вергаша, а не у писменом облику, те
да је Управни одбор потврдио да су примили информацију, а не потврдио
одлуку да се новац пренесе, јер је то већ било извршено. Нису му позната
привредна друштва „Quantum“ и „Тandem finansial“, као ни лица Гордан и
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Павле Башић и Михаило Грујић. Зоран Ћопић му је једном споменуо фирму
„Еуропамонт“ у смислу да ће платити неке трошкове „IKL“-а када су били у
блокади. Такође, није му била позната ни власничка структура „IKL“-а.

Вељко Думић саслушан у својству сведока наводи да је 2006.
године био радник „IKL“-а, али обзиром да фабрика није радила није
долазио на посао. Био је председник Скупштине акционара „IKL“-а иако није
поседовао акције „IKL“-а. Треће скупштине акционара „IKL“-а се сећа
обзиром да је у документацији коју је као председник Скупштине акционара
добио била препорука за продају непокретности у Кнез Даниловој коју је
дао Управни одбор. Тада је први пут сазнао и чуо да се говори о продаји
ове непокретности, јер се раније увек говорило о реорганизацији и
покретању производње. На самој скупштини акционара, сећа да су после
друге тачке дневног реда мали акционари напустили седницу, а остали
наставили са радом, те да је том приликом од стране Зорана Ћопића и
Сувајца било речи о томе да ће се новац добијен продајом непокретности у
Кнез Даниловој искористити делом за исплату заосталих зарада радника и
повезивање стажа, а делом за покретање производње. Не сећа се да је
било речи о дугу „Беобанке“ и могућности блокаде „IKL“-а. Наводи да је то
била последња седница којој је он присуствовао у својству председника
Скупштине акционара, јер је то био уједно и крај његовог мандата. Није му
познато да је купац новац уплатио на рачун „IKL“-а, а касније је из прича
чуо да је нешто уплаћено.

Оливера Мушкулин саслушана у својству сведока је навела да је од
краја 2005. године радила као секретар друштва „IKL“-а, те у том својству
присуствовала седницама Управног одбора и Скупштини акционара за које
је припремала материјал, водила записнике и сачињавала предлоге одлука,
а све у сарадњи са председником Управног одбора. Објаснила је да је „IKL“-
а на берзу изашао крајем 2004. године, а да је јуна 2005. године држава
свој пакет акција изнела на берзу, док су мали акционари у децембру 2005.
године продали део својих акција, те су куповином ових акција на берзи
већински акционари остварили 53,9% већинског пакета акција „IKL“-а. Сећа
се да је Зоран Ћопић дошао у „IKL“ по завршетку трансакције акција „IKL“-а,
и представио се као представник акционара који су купили већински пакет.
Тада се још увек није знало ко су већински акционари, а он је том приликом
донео и предлог за заказивање ванредне Скупштине акционара, као и
предлог Статута. Наведеном приликом Ћопић је навео да има три члана за
Управни одбор и два или три члана Надзорног одбора испред већинских
акционара, а за преостале чланове је хтео да се консултује са директором,
што је и учинио. За Скупштину акционара су сви акционари добијали
материјал и бланко пуномоћја која су попуњавали и оверавали у „IKL“-у, те
сваки акционар који је заступао 33.000 акција је по Статуту имао право
гласа. Малим акционарима је „IKL“ помагао тако што је предлагао ко ће
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бити њихов заступник, а на основу потписане сагласности будућих
пуномоћника. Сећа се да је председник Управног одбора био Душко
Сувајац, те да је од самог Управног одбора потекао предлог за продају
непокретности као једини начин да се „IKL“ покрене. Увек је истицано да је
разлог за продају покретање производње и намирење обавеза према
повериоцима и радницима. Била је присутна отварању понуда за куповину
„IKL“-а и познато јој је да је новац од продаје уплаћен фебруара месеца
2007. године. Није јој било познато у тренутку уплате где је новац
потрошен, али је сазнала припремајући седницу Управног одбора о томе да
је новац пребачен „Агрокоп“-у. Било јој је познато да је „IKL“ у блокади и да
ће један део новца бити потрошен на доспелост тих потраживања, као и да
постоји велики број тужби радника за неисплаћене зараде. Није јој било
познато да прети велики блокада од стране „Беобанке“, а за то је накнадно
сазнала. На самој скупштини акционари нису знали да ће новац бити пренет
на други рачун и да неће моћи остваривати своје потраживање, већ су
очекивали да ће бити исплаћени као и данас што то очекују. На самој
Скупштини није одлучивано о располагању новчаним средствима која
потичу од продаје непокретности, али је на Скупштини усвојен финансијски
извештај који је садржао ове податке. Наводи да је на скупштинама
акционара и на Управном одбору сваки пут, на питање Ђоке Вергаша о
покретању производње, Зоран Ћопић образлагао да постоје тужбе малих
акционара и да ће бити проблем ако се буду морале враћати паре, а њих не
буде, јер су уложене у производњу, те се стога морају држати негде да би
се евентуално могле вратити.

Дара Пилиповић, саслушана у својству сведока, наводи да је на
позив Зорана Ћопића маја месеца 2005. године постала финансијски
оперативац у предузећу „DSD Tobaссo“ које је јој је, по изјави Зорана
Ћопића, представљено као предузеће које је он купио. Њен посао, као
финансијског оперативца, је био праћење документације, фактура и
гаранција које су добијали од стране банака према добављачима са којима
су радили или пак обавеза да достављају банкарску документацију ради
плаћања. У првом тренутку јој није била позната статусна документација
„DSD Tobaсса“, али је накнадно исту прочитала и у њој се није појављивао
Зоран Ћопић, међутим он је накнадно био овлашћен за заступање „DSD
Tobaсса“. У то време финансијски директор је био Божа Лукић и она је
контактирала са њим, као и са финансијским директором „Агрокоп“-а Божом
Пурићем и двема женама из књиговодства „IKL“-а. Као финансијски
оперативац је имала увид у документацију везану за позајмице које је „DSD
Tobaссo“ вршио према другим привредним друштвима, али није имала
утицаја на формулисање услова обезбеђења ових позајмица. Са „Finam
Skin“-ом није имала никаквих пословних односа. Није јој познато ништа у
вези куповине акција „Агросрема“ од стране „DSD Tobaсса“. Накнадно је,
почетком 2007. године сазнала да је „Finam Skin“ купио „Митросрем“ када је
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уговор о конзорцијуму добила од брокерске куће, те је прочитала да је
Зоран Ћопић заступао конзорцијум. Обзиром да је радила у „DSD Tobaссu“
познато јој је да су у то време, из средстава обезбеђених из кредита
подигнутог код две банке, купљене акције „Агрокоп“-а, али се не може
изјаснити о износима и средствима обезбеђења датим за наведене кредите,
као и да ли су и у којој мери они враћени. Све налоге везане за пословање
„DSD“-а је добијала директно од Зорана Ћопића, јер је он водио пословну
политику и одлучивао о свему. Такође јој је познато да је „DSD“ давао
позајмице „Еуропамонт“-у, као и да је Бацковић Светозар, као физичко
лице, уплатио око 100 милиона динара на име докапитализације „DSD
Tobaсса“. О овој уплати је сазнала на основу извода банке о приливу
средства, али одлуку о самој докапитализацији није видела, нити је о томе
обавештен АПР. Ову уплату је, обзиром да није било уговора, прокњижила
као докапитализацију, обзиром да је то писало на изводу који је добила из
банке.

Зоран Ћорђевић и Зоран Илић саслушани у својству сведока на
околности свог учешћа на Скупштинама акционара „IKL“-а као представници
већинских акционара и то Зоран Ђорђевић као заједнички представник
„Tandema“, „Quantuma“ и „Еуропамонта“ на ванредној Скупштини одржаној
28.10.2005. године, а Зоран Илић као представник „Quantuma“ на
Скупштини одржаној 11.08.2006. године, навели су да су обојица, на захтев
Зорана Ћопића присуствовали Скупштини акионара „IKL“-а и то Зоран
Ђорђевић, који је у то време радио у фирми „DSD Tobaссo“ где је директор
био Зоран Ћопић, а он менаџер продаје, а Зоран Илић, који је у то време
био запослен у фирми „Шећер плус“ као курир, при чему је власник фирме
„Шећер плус“ било предузеће „Рокшпед“. Зоран Ђорђевић је навео да је на
Скупштини акционара „IKL“-а којој је присуствовао гласао онако како му је
речено, да није имао контакте са другим лицима која су била присутна на
скупштини. „Еуропамонт“ је фирма која је сарађивала са фирмом Зорана
Ћопића и њен директор се звао Горан. За Нуа Станаја је чуо и зна да је он
брат Антона Станаја, иначе кума Зорана Ћопића. Не познаје Башић Павла и
Гордана, као ни Ненада Орозовића.

Што се тиче Зорана Илића он је у свом исказу навео да је
присуствовао Скупштини акционара и гласао онако како му је речено тј.
како гласају већински акционари. Није му познато предузеће „Quantum“ и
не познаје Гордана Башића, али мисли да је у вези овлашћења које је добио
од Зорана Ћопића ради присуства Скупштини акционара „IKL“-а своје личне
податке слао неком лицу из Новог Сада тј. извесној Весни из „Еуропамонт“-
а. Наводи да је пар пута био на седницама Управног одбора „IKL“-а за чијег
члана је изабран како претпоставља због близине његовог радног места, јер
су „Шећер плус“ и „IKL“ били у истој згради у наведеном периоду. Што се
тиче гласања на седницама Управног одбора, гласао је како су сви гласали
обзиром да су то била стручнија лица од њега.
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Божо Пурић, финансијски директор „Агрокопа“, саслушан у својству
сведока је навео да му је познато, јер је морао ревизорској кући
презентовати списак и доказ о куповини 70% друштвеног капитала
„Митросрем“-а од стране „Finam Skin“-а, да је фебруара месеца 2007. године
„Агрокоп“ на основу уговора о зајму сачињеног са „IKL“-ом добио зајам, да
је сачињен уговор о зајму са „Finam Skin“-ом, те да су та средства добијена
од „IKL“-а пребачена на „Finam Skin“, а потом је „Finam Skin“ уплатио
Агенцији за приватизацију ради куповине 70% друштвеног капитала
„Митросрем“-а. Такође „Агрокоп“ је подигао кредит од „Металс банке“ на
износ од 105.000.000,00 динара и пренео „Finam Skin“-у у исту сврху, као и
„Хемовет“ који је „Finam Skin“-у уплатио 160.000.000,00 динара, а сав овај
новац је уплаћен Агенцији за приватизацију ради исплате цене за куповину
70% друштвеног капитала „Митросрем“-а. Налог за ове преносе, обзиром да
је у то време био финансијски директор „Агрокоп“-а, је добио од генералног
директора „Агрокоп“-а Предрага Михаиловића, а по његовом налогу је и
сачинио уговоре о зајму са „IKL“-ом, као и о зајму са „Finam Skin“-ом при
чему у том тренутку није знао разлог узимања зајма, нити давања зајма
„Finam Skin“-у. Такође наводи да се сећа да су „IKL“-у дате бланко
сопствене менице као средство обезбеђења од стране „Агрокоп“-а, а од
„Finam Skin“-а није тражено средство обезбеђења јер је та фирма била у
систему, односно припадала фирмама у власништву истог лица. Колико је
њему познато власник свих фирми из система је био Зоран Ћопић, а
наведену информацију да је и „Finam Skin“ у власништву истог лица у току
2007. године је добио као одговор да је то разлог зашто се овој фирми даје
позајмица. Од 01.01.2008. године пословне књиге „Finam Skin“-а су преузете
и у „Агрокоп“-у је вођено њихово рачуноводство. Његова улога је била да
по добијању података сачини уговоре о зајму и технички их спроведе, а
само пребацивање новца је вршио референт у финансијској служби који је
једини имао и картицу и шифру обзиром да се сво пребацивање новца
вршило електронским путем. Нису му познате фирме „Quantum“ и „Тandem
finansial“, нити му је познато да су имале било какав контакт у вези
закључивања уговора о зајму са одговорним лицима из „IKL“-а и „Finam
Skin“-а.

Милан Радојчић саслушан у својству сведока наводи да је од 2005.
године званично запослен у предузећу „Агрокоп“ као помоћник генералног
директора, а истовремено је био и директор „Соколца“, директор „Шећер
плуса“, а био је и ангажован у шећерани „Бијељина“, јер су све ово
предузећа из система под којима подразумева фирме које су биле
власништво истог лица тј. Зорана Ћопића. Зоран Ћопић је оперативно
комуницирао са њим, а да ли је он стварни власник, то му није познато. Био
је ангажован од стране Зорана Ћопића како би ушао у тим који је
контролисао рад тих фирми у смислу процене тј. утврђивања стања
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пословања предузећа пре куповине и након куповине од стране Зорана
Ћопића. Овлашћења за гласање са којима је присуствовао Скупштини „IKL“-
а је добио у „Агрокоп“-у, у њиховој правној служби, а инструкције за
гласање од Зорана Ћопића. Не познаје Павла и Гордана Башића, као ни Нуа
Станаја. Познато му је да је Нуо партер у „Агрокоп“-у са Зораном Ћопићем и
да је представник фирме „Рокшпед“.

Дамир Чорбић саслушан у својству сведока наводи да је у
наведеном периоду 2006. године радио у „Агрокоп“-у као комерцијални
директор, где је дошао на препоруку Зорана Ћопића кога је приватно
познавао, а да, сем послова везаних за плаћање робе по уговору, као
комерцијални директор контакте са финансијским сектором није имао.
Присуствовао је Скупштини акционара „Агрокоп“-а као један од
представника правних лица, али се не сећа детаља са наведене скупштине.

Сузана Карличић као оснивач и директор предузећа „Амипро“ и
један од уделничара привредног друштва „DSD Tobaссo“ је у свом исказу
навела да је привредно друштво „DSD Tobaссo“ основано 2002. или 2003.
године од стране седам физичких лица, међу којима и ње, који су у то
време поседовали своје фирме и бавили се дистрибуцијом цигарета
покривајући по једну област Србије. Разлог уједињавања је био покривање
тржишта целе Србије као и лакше добијање лиценце за дистрибуцију
дувана. „DSD Tobaссo“ је постала врло успешна фирма са својим огранцима
у већим градовима Србије у којима су уделничари задржали своје
дотадашње фирме које су фактички наступале под окриљем „DSD Tobaсса“.
Свака од ових пословних јединица је имала сопствене рачуне, а све је
функционисало под једним ПИБ-ом „DSD Tobaсса“. „DSD Tobaссo“ се
позиционирао веома добро у Србији и био је један од пет дистрибутера са
великим пословним приходима све до 2005. године када је „Филип Морис“
формирао своју дистрибуцију цигарета и прекинуо рад са њима. Услед овога
су запали у кризу и дошло се до договора међу уделничарима да се
доношењем новог Статута омогући докапитализација „DSD Tobaсса“ с тим
што би нов уделничар могао докапитализовати до 50% вредности. Након
тога Предраг Вуксић, један од уделничара, је пренео информацију да је
фирма „Рокшпед“ из Црне Горе заинтересована за куповину „DSD Tobaсса“,
те је у том својству као представник „Рокшпеда“ у „DSD Tobaссo“ долазио
Зоран Ћопић распитујући се о промету, броју возила, вредности магацина и
другим детаљима фирме. Зоран Ћопић је у то време остварио комуникацију
са Предрагом Вуксићем и Дејаном Живановићем. Имајући у виду да је због
болести једно време у лето 2005. године била одсутна, по повратку је
добила обавештење да су по налогу Зорана Ћопића сви текући рачуни
пословних јединица угашени, да је у међувремену Светозар Бацковић, њој
непознато лице, уплатило на рачун фирме „DSD Tobaссo“ око 1.500.000
еура, те да је на тај начин Зоран Ћопић т.ј. „Рокшпед“ извршило
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докапитализацију „DSD Tobaсса“. Тада јој је речено да је овај новац
Светозар Бацковић уплатио на основу некаквог уговора о позајмици, али
сам уговор јој никада није презентован. Увидом у изводе Народне банке
Србије накнадно је констатовала да је новац, уплаћен од стране Светозара
Бацковића, истога дана као и у наредна два дана пребачен на рачуне
предузећа „Шећер и Шефер“ и „Еуропамонт“ као и још неких у фирми, у
форми аванса. Увидом у књиговодствену евиденцију централе утврдила је
апсолутно неслагање са реалном ситуацијом на терену, те је изнела ове
закључке на Скупштини акционара али је тада дошло до одбијања од
стране осталих акционара да се изврши анализа пословања од стране
стручне ревизорске куће. То је био разлог да се дистанцира од даљег рада
„DSD“-а. Од маја или јуна месеца 2005. године све одлуке у фирми „DSD
Tobaссo“ је доносио Зоран Ћопић без учешћа осталих сувласника, али без
икаквог правног основа, те је то био разлог због чега је она у марту или
априлу 2006. године, након што је Миливоје Павловић на сопствени захтев
опозван са места председника Управног одбора, предложила да на то место
буде изабран Зоран Ћопић, сматрајући да ће на тај начин остати неки траг о
његовом учешћу у доношењу одлука у „DSD Tobaссu“. Маја месеца 2006.
године је добила од стране Зорана Ћопића на потпис уговор, којим се сви
уделничари „DSD Tobaсса“ одричу без накнаде свог удела, док би
„Амипром“ остао уделничар са 8,8% са уписаном вредношћу око 130.000
еура власништва, чиме би Светозар Бацковић постао власник остатка од
91,2% власништва фирме, међутим ову понуду је одбила. Од Зорана Ћопића
је лично чула да су дали паре Бацковићу које је он уплатио на име
докапитализације, при чему се Зоран Ћопић представљао као представник
„Рокшпеда“. Такође јој је познато да су са Нуо Станајем имали сусрете
Илија Ковачевић, Слободан Миловановић и Радован Димић, јер је Предраг
Вуксић избегавао сусрет сматрајући да је он довео Ћопића, па да не би
било приче. Када је дошао у „DSD Tobaссo“ Зоран Ћопић је довео Дару
Пилиповић која је од тог тренутка била финансијски руководилац. Наводи
да је од 2006. године престала да има контакте са Ћопићем као и са
осталим сувласницима, а да је накнадно, из новина сазнала да је „DSD
Tobaссo“ постао сувласник „Митросрема“, „Минпека“, „Агрокопа“, „Вршачких
винограда“ и још неких фирми. Тренутно, „DSD Tobaссo“ је у стечају.

Радован Димић, Илија Ковачевић, Милан Павловић и Предраг
Вуксић, уделничари „DSD Tobaсса“ саслушани у својству сведока су изнели
исказ, идентичан у већем делу исказу сведока Сузане Карличић, с тим што
су навели да је првобитни договор са Зораном Ћопићем био да свако од
њих осам уделничара добије по 100.000 еура, а остатак до 1.400.000 еура је
требало да буде уплаћено као докапитализација наведеног предузећа,
међутим никада нису добили по 100.000 еура, а од стране Даре Пилиповић
им је речено да је извршена докапитализација, али уговор о томе као ни
било какав писани траг нису видели. Од момента увођења Зорана Ћопића
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„DSD Tobaссo“ у својству председника Управног одбора, никаквог увида у
пословање фирме више нису имали, као ни у финансијско пословање
друштва од тренутка доласка Даре Пилиповић. Наводе да нису смели да
питају колико је пара уплаћено, нити ко је извршио и на име чега уплату,
јер је све време постојала нека тензија, како између старих сувласника,
тако и између њих и Зорана Ћопића, кога су се плашили, јер је за њих
обичне смртнике он био висока категорија. Једино је у свом исказу Предраг
Вуксић навео да му је била доступна документација „DSD Tobaсса“ и да је
сазнао за уплату, истога дана када је новац уплаћен на рачун „DSD“-а као
докапитализација, али је накнадно сазнао да је новац отишао са рачуна и
то кад су почели да се јављају добављачи због неизмирених обавеза.

Игор Сабо саслушан у својству сведока наводи да му је познат цео
поступак куповине „Митросрем“-а, обзиром да је, када је расписан тендер за
продају 70% друштвеног капитала „Митросрем“-а сазнао од адвоката из
Адвокатске канцеларије Гуцоња, да је и Зоран Ћопић заинтересован за
куповину истог предузећа, те га је стога контактирао у намери да
заједнички наступе у куповини. Ћопићева фирма „DSD Tobaссo“ је помогла
„Агросемену“ да добије кредит од банке за куповину акција „Агрокоп“-а, а
касније је Ћопић испред фирме „Еуропамонт“, од „Агросемена“ као блок
акција купио акције „Агрокоп“-а, те је стога на предлог „Агросемена“, на
Скупштини акционара Зоран Ћопић изабран за члана Управног одбора
„Агрокоп“-а. Наводи да је Ћопићу предложио да направе Конзорцијум,
обзиром да он није био у могућности да обезбеди целокупан износ за
куповину, као и да је у међувремену продао акције које је у „Агрокоп“-у
поседовало његово предузеће „Агросеме“. Постигао је договор са Зораном
Ћопићем да се за куповину „Митросрема“ конкурише преко два
Конзорцијума. У једном су били „Finam“ д.о.о., предузеће Игора Сабо и
„Агрокоп“, а у другом „Finam Skin“ и „DSD Tobaссo“. Зоран Ћопић је био
власник фирме „Агрокоп“-а, а имао је и овлашћење за потписивање уговора
о конзорцијуму испред предузећа „DSD Tobaссo“. Обзиром да је власник
„Finam Skin“-а био Михаило Грујић, његов дугогодишњи пословни партнер,
договорио се са истим да конкуришу преко два Конзорцијума са понудама,
јер би на тај начин и била већа могућност да ће победити на тендеру, а
након тога да заједнички преко „Митросрем“-а наставе пословну сарадњу.
Између њега и Грујића је био договор да он обезбеди новац за учешће у
Конзорцијуму, а основни мотив њих двојице за ово учешће је била прилика
за проширење и унапређење производње семена житарица и кукуруза,
којом су се бавили. Сачињена су два уговора о конзорцијумима у којима је
дефинисано учешће како „Finam“-а, тако и „Finam Skin“-а у износу од 33%
капитала конзорцијума. Након подношења понуда, објашњава да је покушао
да обезбеди капитал за куповину „Митросрем“-а али да у томе није успео,
те је обавестио Зорана Ћопића. Познато му је било да је средства за
куповину „Митросрем“-а обезбедио Зоран Ћопић узевши кредит од „АИК
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банке“ и то у име „Агрокоп“-а. Грујић и Ћопић нису директно комуницирали
већ је њихова комуникација ишла преко њега и адвокатске канцеларије
Гуцоња тј. адвоката Радојице Симикића који је сачинио уговоре о
конзорцијуму и поднео сву неопходну тендерску документацију за куповину
„Митросрем“-а. Договор је био да „Finam Skin“ и „DSD Tobaссo“ дају лошију
понуду од „Finama“ и „Агрокопа“. У међувремену је сазнао да ће, обзиром да
је његова фирма „Finam“ била у спору са АПР-ом због раскида
приватизације једне фирме, понуда коју је он као члан Конзорцијума поднео
бити дисквалификована. У међувремену је постао свестан и да ће тешко
обезбедити средства за куповину „Митросрем“-а, а било је касно да „Finam“
и „Finam Skin“ изађу из конзорцијума, па је стога договорено да „Finam Skin“
након завршетка тендера, уколико победе, иступи из Конзорцијума са „DSD
Tobaссom“. Од адвоката Симикића је сазнао да ће „Агрокоп“ уплатити на
рачун „Finam Skin“-а новац намењен за куповину „Митросрем“-а, те када је
новац легао на рачун „Finam Skin“-а исто обавештење је добио и од Грујића
који је био изненађен и узбуђен због велике суме новца на рачуну свог
предузећа, али га је тада умирио рекавши му да ће „Finam Skin“ иступити из
Конзорцијума након добијања сагласности Агенције за приватизацију, у
року од најдуже 90 дана. Међутим, након тога, није постојала спремност од
стране Зорана Ћопића да се на неки начин регулишу односи између
„Агрокоп“-а као зајмодавца и „Finam Skin“-а као уделничара у Конзорцијуму,
обзиром да је новац који је „Агрокоп“ уплатио на рачун „Finam Skin“-а
папиролошки затворен између ова два предузећа уговорима о позајмицама,
а у договору са директором „Агрокоп“-а Предрагом Михаиловићем,
Михаилом Грујићем и Радојицом Симикићем. То је био разлог што је Грујић
пристао да се на Мишу Милованчевића пренесу оснивачка права „Finam
Skin“-а без накнаде. Наглашава да ни Грујићу, ни њему није било познато
да средства за куповину „Митросрем“-а потичу из „IKL“-а обзиром да му је
речено да је „Агрокоп“ за ову намену узео кредит код „АИК банке“.
Непознаје Павла и Гордана Башић, али су му познате фирме „Quantum“ и
„Тandem“ које ни на који начин, према његовим сазнањима, нису биле
укључене у процес куповине „Митросрем“-а.

Благоје Ковачевић саслушан у својству сведока наводи да је био
директор „KD Рropеrtis“-а, чији је оснивач фирма „Калпро“ са Кипра.
Диреткор је постао на предлог Богдана Родића, његовог пријатеља, који му
је тада рекао да је планирана куповина локације у Београду и да је у ту
намену наведено предузеће „KD Рropеrtis“ и основано. Био је први директор
„KD Рropеrtis“-а и то од јуна месеца 2006. до јануара 2007. године, у ком
периоду је „KD Рropеrtis“ потписао уговор о купопродаји непокретности у
Кнез Даниловој улици са „IKL“-ом. Након тога је, због повећања
купопродајне цене извршене од стране „IKL“-а јер је у међувремену скинута
хипотека са ове непокретности, Богдан Родић одустао од куповине, јер није
могао обезбедити наведена новчана средства, те је он лично од стране
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Богдана Родића обавештен да ће се са „IKL“-ом направити анекс
купопродајног уговора на тај већи тражени износ, а након тога фирма тј.
100% удела у „KD Рropеrtis“-у уступити фирми „Кристалико холдингс“ са
Кипра коју је као купца непокретности пронашао Ђоко Вергаш. „KD
Рropеrtis“ је од стране „Калпра“ са Кипра продат и то су продата оснивачка
права за износ од 250 или 500 еура, колико је иначе износио оснивачки
улог „Калпра“ у „KD Рropеrtis“-у. Наводи да је све инструкције око уговора
са „IKL“-ом добијао лично од Богдана Родића, да у преговоре са „IKL“-ом
око цене непокретности није био укључен већ је само са Вергашем и
Сувајцем договарао садржину купопродајних уговора. Предузеће „KD
Рropеrtis“ је фактички уступљено „Кристалико холдингсу“ да би се убрзала
процедура, јер би у супротном „Кристалико“ морао оснивати своју ћерку
фирму ради наведене куповине. Наводи да је лично потписао уговор испред
„Калпра“ када су оснивачка права над „KD Рropеrtis“-ом са „Калпра“ прешла
на „Кристалико холдингс“ и тиме је његова функција директора „KD
Рropеrtis“ престала. Зорана Ћопића је видео тек по завршетку трансакције
тј. преноса власничког удела фирме „KD Рropеrtis“, а од свих окривљених,
осим Ђоке Вергаша и Ћопића, познаје једино Павла Башића, али никаквих
пословних контаката са њим није имао. Накнадно је сазнао ко су акционари
„IKL“-а.

Радојица Симикић саслушан у својству сведока наводи да нема
никаквих непосредних сазнања о сачињавању уговора о конзорцијуму
између „DSD Tobaсса“ и „Finam Skin“-а, као и да није учествовао у
купопродаји „Митросрем“-а, обзиром да је адвокат постао јануара месеца
2007. године, а да је до тада био у радном односу у фабрици уља „Витал“ у
Врбасу. У рад у вези продаје „Митросрем“-а је укључен тек у априлу месецу
2007. године када је учествовао у сазивању годишње Скупштине
„Митросрем“-а и присуствовао контролама АПР-а, обзиром да је адвокатско
друштво Гуцоња имало закључен уговор са неколико фирми које су биле у
систему Зорана Ћопића, а он имао уговор о пословно-техничкој сарадњи са
наведеним адвокатским друштвом, па је по том основу пружао услуге
правне помоћи овим клијентима уз уговорену месечну накнаду.

Из наведених исказа саслушаних сведока, као и окривљених, те
писмене документације, произилазе контрадикторности у њиховим
исказима, па стога сматрам да су искази окривљених усмерени на избегање
њихове кривичне одговорности.

Из налаза и мишљења судског вештака економско-финансијске струке
Драгице Милашин Спасеновић произилази да у варијанти „А“ непостоји
доказ о враћеном зајму у укупном износу од 736.000.000,00 динара увећаног
за припадајуће камате од стране „Агрокоп“-а према „IKL“-у, при чему у
варијанти „Б“ коју такође вештак наводи стоји чињеница да је кроз
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евиденције аналитичке картице потраживања смањен првобитни дуг
„Агрокопа“ на 686.829.682,91 динар, при чему се у пратећој документацији
на основу које је књижено ово смањење дуга налазе уговори о
компензацијама и цесија у којима као основ није наведен уговор о зајму, те
сам стога мишљења да се не могу повезивати наведена књижења са
првобитним уговором, па сматрам да непостоји доказ о враћеном зајму и да
се стога треба прихватити варијанта „А“.

Предлажем да се према окривљенима Павлу Башићу и Гордану
Башићу продужи притвор на основу члана 142 став 1 тачка 1 ЗКП-а имајући
у виду околности које указују на опасност од бекства обзиром да су
наведени окривљени, заједно са осталим окривљенима, за другог, тј.
Конзорцијум прибавили противправну имовинску корист у укупном износу
од око 736.000.000,00 динара, обзиром да је наведени новац, добијен
продајом непокретности „IKL“-а, уз њихово знање и  сагласност као
већинских власника, а без сагласности мањинских акционара „IKL“-а,
пребацивањем преко рачуна „Агрокоп“-а и „Finam Skin“-а уплаћен Агенцији
за приватизацију за куповину 70% друштвеног капитала „Митросрем“ на
који начин је власник „Митросрем“-а постао Конзорцијум предузећа „Finam
Skin“ и „DSD Tobaссo“ а не „IKL“, при чему су такође били упознати да зајам
по основу фиктивно сачињених уговора о зајму са „IKL“-ом на основу којих
је новац „IKL“-а извучен и пребачен на рачуне „Агрокоп“-а, а потом „Finam
Skin“-а и коначно Агенције за приватизацију неће бити враћен, јер су
рачуни ових предузећа у блокади, да би потом привредно друштво
„Митросрем“ било продато привредном друштву „ДТМ релатионс“, а новац
стечен овом продајом није враћен „IKL“-у, нити пронађен, па стога сматрам
да би овај новац окривљени, уколико би се нашли на слободи, могли
искористити за бекство и скривање, тим пре што је саокривљени Нуо Станај
у бекству, а окривљени Зоран Ћопић борави у Бањалуци, у Републици
Српској.

Такође, предлажем продужење притвора према окривљенима Павлу
Башићу, Гордану Башићу и Михаилу Грујићу на основу члана 142 став 1
тачка 3 ЗКП-а обзиром да су окривљени и даље међусобно повезани у
власничким и управљачким структурама „IKL“-а и „Агрокопа“, и то Гордан и
Павле Башић преко „Quantum“-а и „Тandem finansial“- а, док је накнадно,
након извршења кривичног дела, Михаило Грујић управљачка права над
„Finam Skin“-ом пренео на друго лице, при чему је „Finam Skin“ и даље остао
под директном управом окривљених, као и Зорана Ћопића као њиховог
директног представника, што указује на околност да би окривљени
боравком на слободи могли поновити кривично дело користећи исти
механизам вршења предметних кривичних дела који се заснива на методу
коришћења било ког предузећа са добрим бонитетом за појављивање у
поступку приватизације предузећа са друштвеним капиталом и потом



61

извлачења финансијских средстава тј. претакања имовине овако
приватизованих предузећа у имовину неких других предузећа под управом
окривљених, на који начин се оштећују држава и тзв. мали акционари
приватизованих предузећа, а прибавља директна корист већинским
акционарима.

Имајући у виду да су окривљени Павле Башић, Гордан Башић и
Михаило Грујић кривично дело које им је оптужницом стављено на терет, а
за које је запрећена казна затвора у трајању до дванаест година, вршили у
дужем временском периоду и то од 11.08.2006. године до 15.04.2008.
године, у ком периоду су Павле и Гордан Башић као већински акционари
привредних друштава „IKL“ и „Агрокоп“, а Михаило Грујић као власник
„Finam Skin“-а учинили бројне радње извршења учествујући посредно или
непосредно у закључењу неколико штетних уговора за предузеће „IKL“ и то
закључујући уговор о продаји непокретности између предузећа „IKL“-а и
предузећа „KD Рropеrtis“, а потом уговора о зајму између предузећа „IKL“ и
„Агрокоп“, те „Агрокоп“ и „Finam Skin“, то сматрам да ове околности указују
на исказану упорност приликом предузимања инкриминисаних радњи, а све
у циљу извлачења финансијских средстава из „IKL“-а и прибављања велике
противправне имовинске користи за себе и остале окривљене, као и друго
правно лице у укупном износу од 736.000.000,00 динара, а који износ
вишеструко превазилази квалификаторну околност прописану одредбом
става 3 члана 359 КЗ-а, па стога сматрам да ова чињеница представља
посебно тешку околност кривичног дела које оправдавају даље задржавање
окривљених у притвору и по основу члана 142 став 1 тачка 5 ЗКП-а.

Предлажем да се окривљеном Нуо Станају суди у одсуству у смислу
члана 304 став 2 ЗКП-а, јер сматрам да постоје разлози који представљају
нарочито важне разлоге који то оправдавају, обзиром да је окривљени у
бекству и недоступан државним органима, а саокривљени у овом поступку
Павле Башић, Гордан Башић као и Михаило Грујић су у притвору, док
окривљени Зоран Ћопић борави у БиХ, при чему постоји јединство доказа,
обзиром да су радње извршења кривичног дела које се окривљеном Нуо
Станају стављају на терет овом оптужницом међусобно повезане са
радњама извршења других саокривљених.

Из свега напред изнетог сматрам да се у радњама окривљених Зорана
Ћопића, Нуа Станаја, Павла Башића, Гордана Башића, Михаила Грујића,
Ђоке Вергаша и Предрага Михаиловића садрже сва битна обележја
кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези
става 1 Кривичног законика, у вези члана 33 Кривичног законика, те да су
окривљени кривично одговорни јер су при извршењу наведеног кривичног
дела поступали у стању урачунљивости са умишљајем као обликом виности.



62

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА
ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

Тамара Ристић


