
Иван Контић разрешен са места директора „Макс Бета“, захтев АПР-у предат 9. септембра
понедељак, 14 септембар 2020 18:30

Иван Контић, који је пре око три недеље брутално претукао младића у Новом Саду, а
потом му и сломио обе руке док је био у несвести, разрешен је са места директора
фирме „Ју-Кријкос“. То је за Н1 потврђено у Агенцији за привредне регистре.

  

  

Решење о промени података донето је у понедељак, а по основу захтева који је предат
9. септембра. Њиме се из регистра АПР брише име Ивана Контића као правног
заступника, док је нови директор компаније Кристијан Тот-Баги.

  

Фирма Д.О.О. Ју-Кријкос за унутрашњу и спољну трговину, услуге и угоститељство Нови
Сад, оснивач сада већ чувене кладионице Маx Бет чији је директор Иван Контић зверски
пребио двадесетосмогодишњака је, осим саопштења у ком осуђује сваки вид насиља
одлучила да инстант опере руке, решењем у Агенцији за привредне регистре којим се са
места законског заступника брише поменути Контић, а уписује Кристијан Тот-Баги,
доказала да жели да се што пре ратосиља овог случаја.
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Као што пише у решењу, ова пријава поднета је 9. септембра , а видео је на друштвеним
мрежама објавио Мирослав Паровић 11. септембра, што би могло да значи да је фирма
очекивала овај сценаријо.

  

Тек неколико дана након што смо открили да је Контић директор и законски заступник
поменуте фирме, рапидно је у бази података Агенције за привредне регистре дошло до
промене заступника ове фирме.

  

Упркос томе што је ово мешетарење извршено врло брзо, полиција је и даље спора у
расветљавању овог случаја, ако уопште постоји намера, што је врло упитно, јер се чекало
од 24. августа до момента у којем је снимак процурио и тек након што су га видели
милиони људи, када већ више није могло да се ћути.

  

Подсетимои, власнику поменуте фирме Саши Марчети је Дирекција за управљање
одузетом имовином Министарства правде 2012. привремено одузела имовину, јер је био
осумњичен за злоупотребу службеног положаја и незаконито организовање игара на
срећу, као и за малверзације приликом приватизације Београд филма.

  

Како су медији тада пренели, решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду, Саши
Марчети одузет је пословни простор од две угоститељске просторије у Јеврејској улици
у Новом Саду, чија је укупна површина 113 квадратних метара. Истим решењем од
окривљеног су одузети кућа од 90 квадратних метара у Петроварадину, гаража и 47 ари
плаца, од којих су неки делови уписани у катастар као виноград Албеговац.

  

(директно.рс, Н1)
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