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VIŠI ZEMALJSKI SUD U MÜNCHENU 

 
 
Poslovni broj: 6 St 005/05 (2) 
 
3 BJs 27/04-2 (6) 3  
StE 2/05-2 (2) 

 
 

U IME NARODA 
 

PRESUDA 
 
Šesti kazneni odjel Višeg zemaljskog suda, u kaznenom postupku 

 
protiv 

 
P.-a, 
 

zbog 
 

ubojstva 
 
nakon glavne rasprave započete dana 13. veljače 2008. godine, na javnoj raspravi 
održanoj dana 16. srpnja 2008. godine, 
 
na kojoj su sudjelovali 
 
 
1. kao sudac 

 
predsjedavajući sudac Višeg zemaljskog suda u Münchenu 
prof. dr. von Heintschel-Heinegg kao i suci Višeg zemaljskog suda 
dr. Schneider i dr. Dauster, 
 

2. kao zastupnik Glavnog državnog odvjetništva  
 
Savezni državni odvjetnik Dietrich i 
Državni odvjetnik Saveznog vrhovnog suda Weill, 
 

3. kao branitelji 
 
odvjetnik R. i odvjetnik S. 
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4.  kao zapisničar pisarnice suda 
 
službenik suda Bauernfeind  
i službenik suda Egger, 
 
 
 

presudio je: 
 
 

I. Optuženik je kriv za ubojstvo. 
 
II. Stoga se osuñuje na doživotnu kaznu zatvora. 
 
 
III. Optuženik snosi troškove postupka i svoje potrebite izdatke. 
 
 
Mjerodavni propisi: članci 211. i 25., stavak 2. njemačkog Kaznenog zakona  
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Obrazloženje:  
 
 

A. Osobni podaci o optuženiku i tijek postupka 
 
 

I.  Osobni podaci o optuženiku 
 
Optuženik je roñen dana XXX u V.-u kao najstarije od sedmero djece (četiri braće i 
dvije sestre). Njegov otac, koji je radio kao službenik zavoda za zdravstveno 
osiguranje, umro je kada je imao 12 godina. Nakon toga je njegova majka, koja je 
takoñer bila službenica zavoda za zdravstveno osiguranje, preuzela brigu o 
uzdržavanju obitelji. Nijedno od roditelja nije bilo politički angažirano, ali su bili za 
Hrvatsku neovisnu od Jugoslavije. Tako su optuženikovom najmlañem bratu dali ime 
Hrvoje (= Hrvat). 
 
Optuženik je u Hrvatskoj pohañao osnovnu školu i gimnaziju koju je završio 
1968. godine kada je maturirao. Nakon toga je kratko vrijeme radio u poljoprivrednoj 
trgovačkoj kooperativi te se još 1968. godine takoñer upisao na studij prava na 
visokoj upravnoj školi u Zagrebu. Tijekom studija je nekoliko mjeseci radio sa strane 
kod servisera televizora. 1970. godine, optuženik se razbolio od tuberkuloze i proveo 
je godinu dana u različitim lječilištima. 
 
Kada je nakon svog boravka u lječilištu mogao nastaviti sa studijem, optuženik se 
priključio pokretu «Hrvatsko proljeće» koji je zagovarao liberalnu demokraciju i koji se 
uglavnom sastojao od studenata i intelektualaca. Za pokret je 1971. godine dijelio 
propagandni materijal u svom rodnom mjestu V.-u i lijepio je plakate. Zbog toga je bio 
na ispitivanju kod policije. Kada je nakon toga čuo za uhićenja pripadnika «Hrvatskog 
proljeća», krajem 1971. godine odlučuje napustiti Jugoslaviju. 
 
Iz hrvatskog tiska mu je bilo poznato ime dr. Branka Jelića, koji je već za vrijeme 
Kraljevine Jugoslavije zagovarao neovisnu Hrvatsku i koji je to djelovanje nastavio 
nakon drugog svjetskog rata ali tada protiv Jugoslavije kojom je vladao državnik i šef 
partije maršal Josip Broz Tito (u daljnjem tekstu: Tito). 
 
Kao liječnik s ordinacijom u W.-B.-u i kao predsjednik Hrvatskog narodnog odbora 
(HNO; vidi točku B.II.), dr. Branko Jelić bio je jedna vodeća ličnost na hrvatskoj 
emigrantskoj sceni u Saveznoj Republici Njemačkoj. Kako je jedna od optuženikovih 
sestara takoñer živjela u W.-B.-u, nadao se smještaju kod nje te se tamo preselio u 
prosincu 1971. godine. Kako nije mogao ostati kod svoje sestre, optuženik se odmah 
obratio dr. Branku Jeliću koji mu je ponudio da prvo stanuje kod njega kako bi mu 
pomogao s ureñivanjem lista «Hrvatska država» kojeg je izdavao. Optuženik je 
prihvatio tu ponudu. 
 
Optuženik je još krajem 1971. godine zatražio politički azil koji mu je odobren 
Rješenjem Savezne službe za priznavanje statusa stranih izbjeglica od 
6. travnja 1973. godine. 
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1972. godine, dr. Branko Jelić umire. Njegov brat, dr. Ivan Jelić, nastavio je njegov 
rad na hrvatskoj emigrantskoj sceni u Njemačkoj, postao je predsjednikom HNO-a i 
takoñer je preuzeo brigu o izdavanju lista «Hrvatska država». Optuženik je izrazio 
svoju spremnost na daljnji nastavak rada za hrvatsku stvar pod vodstvom 
dr. Ivana Jelića. Kako je dr. Ivan Jelić živio u G.-u u Gornjoj Bavarskoj, tamo se i 
optuženik preselio 1973. godine. Dana 24. travnja 1976. godine, optuženik je pored 
svojih dužnosti glavnog urednika imenovan glavnim tajnikom HNO-a.  
 
Optuženik je 1973. godine oženio svoju suprugu K. koja potječe iz Makedonije. Iz tog 
braka ima kćer D. roñenu 1988. godine. Brak je razveden 2003. godine. Optuženik 
još uvijek održava dobre kontakte naročito sa svojom kćerkom ali i sa svojom bivšom 
suprugom. 
 
Optuženik je kod dr. Ivana Jelića radio za mjesečnu plaću u (promjenjivom) neto 
iznosu od 350,- do 900,- DEM kao glavni tajnik HNO-a i glavni urednik lista 
«Hrvatska država». Održavao je intenzivne veze s hrvatskom emigrantskom scenom 
u Njemačkoj, naročito na području južne Njemačke. Kao bliska osoba od povjerenja 
dr. Jelića vodio je bezbroj razgovora s njim i time je stekao vrlo dobar uvid u ciljeve i 
planove hrvatskih emigranata u Saveznoj Republici Njemačkoj. 
 
Optuženik je radio za dr. Ivana Jelića do njegove smrti u lipnju 1988. godine. I nakon 
toga je zadržao svoj položaj glavnog tajnika HNO-a te je i dalje izdavao list «Hrvatska 
država» sve do njegovog gašenja 1990. godine. Zatim se usredotočio na voñenje 
tvrtke koju je već 1970.-tih godina preuzeo od dr. Jelića i koja se bavila poslovima 
plastificiranja. Dana 1. rujna 1981. godine, optuženik je unajmio adaptiranu garažu 
proširenu podrumskim prostorom u W.-u, a početkom 1982. godine otkupio je taj 
objekt uz financijsku potporu jedne od njegovih sestara. Tamo je obavljao poslove 
plastificiranja te je uz to početkom 1983. godine kupljene tiskarske strojeve postavio 
u stražnjem dijelu triju meñusobno povezanih prostora. 1997. godine odustao je od 
svoje tvrtke i odjavio je svoj obrt, a nakon toga je do svog uhićenja u ovom predmetu 
u srpnju 2005. godine radio kao voditelj skladišta u tvrtci E. iz G.-a. Tamo je na kraju 
zarañivao 1.000,- eura neto mjesečno. 
 
Optuženik je ostvario dodatne prihode od prodaje nekretnina 1990.-tih godina: 
nekoliko godina nakon ubojstva Stjepana ðurekovića, dana 28. srpnja 1983. godine, 
optuženik je prodao nekretninu u ulici S.-Straße u W.-u te je prihod u iznosu od 
115.000,- DEM iskoristio 1989. godine kao vlastiti kapital za kupnju nekretnine 
(«Bunker») u G.-u. Za kupnju i izgradnju «Bunkera» u poslovne prostore i stanove, 
optuženik je 1990.-tih godina podigao dva kredita u ukupnom iznosu od 
200.000,- DEM kod HypoVereinsbanke u G.-u. Nakon podjele nekretnine u tri 
vlasničke stambene jedinice i jedan poslovni prostor, optuženik je prodao dvije 
jedinice 1998. i 2000. godine za iznos od 200.000,- DEM svaku. Tim sredstvima je 
otplatio podignute kredite, a s ostatkom je potkrovlje u G.-u preuredio u svoj stan. 
Preostalu vlasničku stambenu jedinicu prenio je na svoju suprugu tijekom razvoda. 
 
Pored toga, optuženik je u neredovnim vremenskim razmacima zarañivao novac 
kupoprodajom starih vozila koje bi on popravljao. Na taj način je računajući sve 
prihode (od poslovanja obrta, prodaje vozila, plaće u listu) optuženik zarañivao oko 
3.000,- DEM neto mjesečno sve do obustave poslovanja obrta. Nakon toga živio je 
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samo od svoje plaće skladištara, od poslova kupoprodaje vozila i od prihoda od 
prodaje nekretnina. 
 
Tijekom rata za neovisnost Hrvatske početkom devedesetih godina, optuženik je 
organizirao pomoć za Hrvatsku, naročito za njegov rodni grad V. Pri tome je 
logističku podršku dobivao od Josipa Perkovića, njegovog nadreñenog službenika, 
koji je inače pod istragom (o Josipu Perkoviću vidi pod točkom B.l.3.b.). Tako je u 
razdoblju od 1991. do 1992. godine i sam više puta vozio pomoć u Hrvatsku. 
Perković bi organizirao propusnice i oružanu pratnju za vozila. Optuženik je takoñer 
primao hrvatske ratne izbjeglice u svoj «Bunker» u G.-u i brinuo je o njihovim 
interesima. 
 
Na glavnoj raspravi se nisu pojavile nikakve indicije o smanjenoj ubrojivosti 
optuženika u vrijeme počinjenja kaznenog djela. 
 
Optuženik nije ranije osuñivan za kazneno djelo u Saveznoj Republici Njemačkoj. 
 

II. Tijek postupka 
 
Glavni postupak protiv optuženika pokrenut je odlukom sudskog vijeća od 
20. veljače 2006. godine, kojom je na glavnoj raspravi prihvaćena optužnica Glavnog 
državnog odvjetništva od 30. studenog 2005. godine radi zakazivanja glavne 
rasprave. Glavna rasprava, koja je započeta dana 8. ožujka 2006. godine, 
obustavljena je odlukom sudskog vijeća od 18. svibnja 2006. godine. 
 
Istražni sudac Saveznog vrhovnog suda izdao je dana 6. srpnja 2005. godine 
uhidbeni nalog za optuženika. Dana 7. srpnja 2005. godine, optuženik je uhićen i 
prepraćen u pritvor. Uhidbeni nalog od 6. srpnja 2005. godine ukinut je odlukom 
sudskog vijeća od 18. svibnja 2006. godine te je još istog dana optuženik pušten iz 
pritvora. Dana 29. siječnja 2008. godine sudsko vijeće ponovno izdaje uhidbeni nalog 
za optuženika, koji je izvršen 31. siječnja 2008. godine. Od tada se optuženik nalazi 
u pritvoru u zatvoru München-Stadelheim. 
 
 

B. Utvrñenja o predmetu 
 

I.  Ustroj Socijalističke federativne republike Jugoslavije i republika u 
njezinom sastavu / Organizacija i ustroj nevojnog sigurnosnog aparata 
Jugoslavije i republika u njezinom sastavu / Nositelji dužnosti na saveznoj 
razini u Jugoslaviji i u republici Hrvatskoj u njezinom sastavu, naročito u 
razdoblju od 1982. do 1983. godine. 

 
1. Ustroj Socijalističke federativne republike Jugoslavije i republika u njezinom 

sastavu  
 
Socijalistička federativna republika Jugoslavija (u daljnjem tekstu: Jugoslavija) bila je 
početkom 1980.-tih godina savezna država podijeljena u šest republika (Slovenija, 
Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Makedonija) i dvije autonomne 
pokrajine na teritoriju Republike Srbije (Vojvodina i Kosovo). Najviša državna tijela 
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bila su predsjedništvo, savezna skupština (parlament) i savezno izvršno vijeće 
(savezna vlada), koje je provodilo odluke savezne skupštine. Pored zastupanja 
države, naročito prema vani, i balansiranja interesa republika, državna sigurnosna 
politika ubrajala se prvenstveno u glavne zadaće predsjedništva, koje je od početka 
1980.-tih godina – nakon Titove smrti 4. svibnja 1980. godine – biralo svog 
predsjednika za jednogodišnji mandat po načelu rotacije koje je odražavalo različite 
narodnosti. Tako je predsjedništvo imalo vrhovno zapovjedništvo nad oružanim 
snagama i obavljalo dužnost političkog zapovjednika jugoslavenskog državnog 
sigurnosnog aparata, dok je savezno ministarstvo unutrašnjih poslova obavljalo 
dnevnopolitičke sigurnosne poslove. No, to jedino u onoj mjeri u kojoj se radilo 
isključivo o interesima savezne politike. Sigurnosna politika u republikama uglavnom 
je bila organizirana na njihovu vlastitu odgovornost. Ishoñenje odobrenja saveznog 
tijela bilo bi nužno jedino kada bi se akcije planirane u republikama takoñer odnosile 
na interese savezne politike, primjerice na vanjsku politiku. 
 
Zbog ideološkog monopola nad vlašću, Savez komunista Jugoslavije (u daljnjem 
tekstu: komunistička partija) smatrao se jamcem društvenog poretka jugoslavenskog 
samoupravnog socijalizma. Na temelju tog sveobuhvatnog prava kojeg je 
komunistička partija polagala na vlast osigurana je bliska povezanost stranke i 
države na svim državnim razinama. Tako je, primjerice, predsjednik Saveznog 
centralnog komiteta komunističke partije bio članom kolegijalnog predsjedništva po 
službenoj dužnosti od 1982. godine. 
 
Ustroj republika u sastavu Jugoslavije podudarao se s ustrojem savezne države. Od 
promjene ustava iz 1974. godine, i one su imale kolegijalno predsjedništvo, 
republičku skupštinu (parlament) i izvršno vijeće (republičku vladu) republičke 
skupštine. I u republikama su država i komunistička partija bile usko isprepletene. 
Tako je, primjerice, i u Hrvatskoj predsjednik Centralnog komiteta komunističke 
partije po službenoj dužnosti bio ujedno i član predsjedništva. 
 
Po uzoru na državni ustroj, komunistička partija je bila organizirana kako na saveznoj 
razini tako i na svim republičkim razinama. Od 1969. godine, republičke partijske 
sekcije bile su samostalne organizacije u okviru partije. Kongresi republičkih partija 
odigrali su predvodničku ulogu za savezni kongres partije, na kojemu su se odluke 
pojedinačnih republika trebale meñusobno usuglašavati. Kongresi partije birali su 
svoje centralne komitete kako na republičkoj tako i na saveznoj razini, iz kojih su 
nastajala predsjedništva koja su pak imenovala svoje izvršne komitete kao 
provedbena tijela. U okviru izvršnih komiteta postojali su dužnosnici po uzoru na 
izvršna vijeća (vlade), koji su obnašali dužnost na državnoj razini, poput, primjerice, 
tajnika za unutrašnje poslove ili tajnika za gospodarska pitanja. 
 
2. Organizacija i ustroj nevojnog sigurnosnog aparata Jugoslavije i republika u 

njezinom sastavu  
 
a) Službene službe sigurnosti 
 
Do reforme iz 1966. godine, rukovoñenje službom državne sigurnosti Jugoslavije pod 
nazivom «Uprava državne bezbednosti» (skraćeno: UDB-a) obavljalo se 
centralizirano iz Beograda. Nakon reforme, svih šest republike imale su po jednu 
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vlastitu službu sigurnosti - primjerice Hrvatska «Službu državne sigurnosti» 
(skraćeno: SDS), čije je sjedište bilo u Zagrebu -, dok je savezna služba sigurnosti 
pod nazivom «Služba državne bezbednosti» (skraćeno: SDB) obavljala još samo 
stručni nadzor nad republičkim službama i preuzela funkcije koordinacije. 
Republičkim službama u pravilu nije bila potrebna nikakva prethodna suglasnost 
saveznih vlasti za provedbu akcija; odobrenje se moralo ishoditi jedino kada bi one 
mogle utjecati na savezne interese, naročito na one vezane uz vanjsku politiku. 
 
Kako SDB tako i republičke službe (primjerice, SDS u Hrvatskoj) bile su u sustavu 
predmetnog ministarstva unutrašnjih poslova («Savezni sekretarijat unutrašnjih 
poslova», skraćeno: SSUP) i bile su pod njegovim političkim zapovjedništvom. Ostale 
organizacijske strukture bile su takoñer jednake na saveznoj i republičkoj razini. 
Politički odgovorni rukovoditelj predmetne službe sigurnosti bio je predmetni 
podsekretar (zamjenik ministra) ministarstva unutrašnjih poslova. Stručni rukovoditelj 
bio je predmetni «pomoćnik sekretara». Bilo je devet odjela; II. odjel bavio se 
«neprijateljskom emigracijom» u posebnim službama. Republičke službe vodile su 
regionalne centre («Centar») u većim gradovima, pa tako u Hrvatskoj, primjerice, u 
Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu. U sastavu službi su se nalazili posebni analitički 
odjeli koji su održavali vezu s mrežom agenata u zemlji i u inozemstvu i koji su filtrirali 
i obrañivali pojedinačne informacije i podnosili ih rukovodstvu službe. 
 
Od početka 1980.-tih godina, «Savjeti za zaštitu ustavnog poretka» bili su poveznica 
prema najvišem političkom rukovodstvu sigurnosnog aparata, predmetnim 
republičkim predsjedništvima. Savjet za zaštitu ustavnog poretka Socijalističke 
republike Hrvatske utemeljen je odlukom predsjedništva Republike Hrvatske od 
28. svibnja 1980. godine. 
 
Jugoslavenska savezna država imala je konačno i «Službu za informacije i 
dokumentaciju» (skraćeno: SID), koja se nalazila u nadležnosti ministarstva vanjskih 
poslova. 
 
1950.-tih godina i u prvoj polovici 1960.-tih godina, zadaća jugoslavenskih službi 
sigurnosti sastojala se prvenstveno od aktivne borbe protiv neprijatelja države i/ili 
komunističke partije. Reformom službi državne sigurnosti, koja je uvedena 
1966. godine, težište njihovog rada prelazi na obavijesno područje. Člankom 39., 
stavak 1. «Osnovnog zakona o unutrašnjim poslovima» Jugoslavije iz 1966. godine, 
služba državne sigurnosti dobiva zadaću da «skupljanjem dokumentacije i drugih 
obavijesti otkrije organizirano i tajno djelovanje koje ima za cilj podrivanje ili rušenje 
ustavnog poretka». Člankom 92. jugoslavenskog Kaznenog zakona dopuštene su 
državne mjere gonjenja političkih protivnika neovisno o njihovoj nacionalnosti ili o 
mjestu njihovog protujugoslavenskog djelovanja, što je legitimiralo razmještanje 
jugoslavenskih agenata preko državnih granica. 
 
Predmetni «II. odjel» službe imao je zadaću postupati protiv emigranata u 
inozemstvu. Regionalni centri su držali na vezu agente u inozemstvu koji su službu 
opskrbljivali informacijama. Ukoliko bi s gledišta službe prijetila posebna opasnost od 
emigranata, pokušalo bi se te osobe «pasivizirati» tzv. operativnim sredstvima. 
Paleta sredstava za «pasiviziranje» protezala se od kampanja dezinformiranja i 
ozloglašavanja sve do likvidacije nepoželjnih osoba. 
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b) Tajna služba 
 
Pored službi sigurnosti koje su djelovale po zakonskoj osnovi i sa službenim 
djelatnicima, poput SDS-a i SDB-a, od sredine 1960.-tih godina postojala je takoñer 
jedna mreža osoba, koja je isključivo djelovala po političkim uputama nositelja 
dužnosti izvršnih komiteta komunističke partije na saveznoj ili republičkoj razini koji 
su bili nadležni za javnu sigurnost. Zadaća osoba koje su djelovale u toj mreži bila je, 
s jedne strane – ukoliko su radile u inozemstvu ili tamo bile poslane radi izvršenja 
odreñenih akcija – pripremiti ili provesti operacije u inozemstvu, a s druge strane – 
ukoliko su radile u zemlji (u Jugoslaviji) – filtrirati i pripremati informacije koje su 
dolazile iz službenih službi prema njihovom značenju za komunističku partiju i za 
očuvanje vlasti komunističke partije te time stvoriti osnovu za odlučivanje i/ili 
procjenu. Osobe koje su obnašale dužnost u nekoj službenoj službi (SDS/SDB) – 
poput, primjerice, 1982./1983. godine Zdravka Mustaća i La.-a (u daljnjem tekstu: 
La.; o tim dvjema osobama, vidi pod točkom B.I.3.) – nerijetko su bile istodobno i 
pripadnici ove tajne službe. Za političke rukovoditelje službenih službi (podsekretare) 
je to u pravilu bio slučaj. 
 
Za rad u toj tajnoj službi nisu se mogle podnositi molbe jer ta služba službeno nije 
postojala. Osobe koje su radile za tajnu službu primale bi se prema njihovim 
sposobnostima za obavljanje zadaća koje su im trebale biti dodijeljene te na temelju 
njihove osobne pouzdanosti i povjerljivosti. Budući da su radili na kontrolnim 
mjestima u inozemstvu koja su bila važna za logistiku i koja nisu izazvala sumnju 
protuobavještajnih službi druge strane premda su imale brojne kontakte u 
inozemstvu, šefovi ili službenici konzulata, turističkih agencija, hotela, novina ili 
članovi emigrantskih organizacija bili su često puta pripadnici te mreže koja je 
djelovala prikriveno. 
 
c) Naredbe za likvidaciju  
 
Likvidacije protivnika režima u inozemstvu, koji su dovodili u pitanje legitimnost 
države ili partije u Jugoslaviji, neki su nositelji političkog odlučivanja još početkom 
1980.-tih godina svakako smatrali «legitimnim sredstvom» za očuvanje vlasti. 
Zakonske osnove ili barem pisanih uputa za to nije bilo. Službeni jugoslavenski 
sigurnosni aparat (primjerice SDB ili SDS) naročito nije imao nikakvu nadležnost da 
na svoju vlastitu odgovornost naredi i/ili izvrši likvidacije. Do svoje smrti, Tito je sam 
izdavao te odgovarajuće naloge. Nakon njegove smrti 1980. godine, za izdavanje 
naredbi za likvidaciju bili su isključivo ovlašteni nositelji političkog odlučivanja u 
redovima predmetnih izvršnih komiteta komunističke partije na republičkoj razini. Tko 
je u razdoblju počinjenja kaznenog djela od 1982. do 1983. godine bilo nadležan za 
takve naredbe u izvršnom komitetu Hrvatske i je li bio potreban bilo kakav postupak 
savjetovanja ili donošenja odluke na razini izvršnog komiteta prije operativne 
provedbe naredbe za likvidaciju, nismo uspjeli razjasniti tijekom glavne rasprave. 
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3. Nositelji dužnosti na jugoslavenskoj saveznoj razini i u Hrvatskoj naročito 1982. 
i 1983. godine  

 
a) Savezna razina  
 

Mika Špiljak bio je član zajedničkog predsjedništva Jugoslavije od 1. ožujka 1983. 
godine. Dana 13. svibnja 1983. godine izabran je za predsjednika istog. U razdoblju 
od 1984. do 1986. godine, bio je na čelu komunističke partije Hrvatske. Kao borac iz 
drugog svjetskog rata (partizanski voña u okolici Siska – jedno mjesto u Hrvatskoj – 
Titov suborac), značajno je sudjelovao u odreñivanju poslijeratne politike Jugoslavije/ 
Hrvatske sve do 1986. godine. Tako je od 1960.-tih godina bio član Centralnog 
komiteta komunističke partije na saveznoj i na republičkoj razini (u Hrvatskoj) te 
jedno vrijeme i predsjednik vlade Jugoslavije. 
 
Stane Dolanc bio je sekretar unutrašnjih poslova Jugoslavije od svibnja 1982. do 
svibnja 1984. godine. Njegov podsekretar (politički rukovoditelj službe sigurnosti 
SDB) 1983. godine bio je Srñan Andrejević. 
 
Stanko Čolak bio je rukovoditelj II. odjela (za neprijateljsku emigraciju) SDB-a u 
Beogradu od 1980. godine do travnja 1983. godine. Njegovim nasljednikom u 
travnju 1983. godine postao je La., koji je obnašao tu dužnost sve do svog 
umirovljenja 1986. godine. La. je ujedno bio i djelatnik tajne službe. Čolak je u 
travnju 1983. godine imenovan posebnim savjetnikom sekretara Dolanca. Stanko 
Čolak bio je inspektor II. odjela (za neprijateljsku emigraciju) SDB-a u razdoblju od 
1982. do 1983. godine. 
 
b) Republička razina u Hrvatskoj 
 
Sredinom 1982. godine, Marijan Cvetković izabran je za predsjednika kolegijalnog 
predsjedništva Republike Hrvatske. Njegov nasljednik u rujnu 1983. godine bio je 
Milutin Baltić. 
 
Pavle Gaži imenovan je sekretarom unutrašnjih poslova Hrvatske sredinom 
1982. godine. Hrvatska služba sigurnosti SDS bila je u njegovoj nadležnosti. 
U rujnu 1983. godine podnio je ostavku na zahtjev republičkog predsjednika Baltića. 
Prije njegovog mandata sekretara unutrašnjih poslova, Gaži je bio tajnik zadužen za 
gospodarska pitanja Centralnog komiteta komunističke partije u Beogradu. 
 
Zdravko Mustać bio je u razdoblju od 1982. do 1986. godine podsekretar (= zamjenik 
ministra) u ministarstvu unutrašnjih poslova i kao takav je bio politički šef hrvatske 
službe sigurnosti SDS; pored toga bio je jedna vodeća ličnost tajne službe. Pomoćnik 
sekretara, a time i stručni rukovoditelj SDS-a bio je u to vrijeme Sa., koji je takoñer 
bio djelatnik tajne službe. 1986. godine, Mustać je promaknut na dužnost 
podsekretara u sekretarijatu unutrašnjih poslova u Beogradu, čime je bio i politički 
rukovoditelj SDB-a. 
 
Josip Perković, koji je inače pod istragom, rukovodio je II. odjelom (za neprijateljsku 
emigraciju) SDS-a u Zagrebu od rujna 1979. godine do jeseni 1986. godine. Prije 
toga je bio rukovoditelj regionalnog centra SDS-a u Osijeku. Od 1986. godine do 
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1990. godine, Perković je obnašao dužnost pomoćnika sekretara u sekretarijatu 
unutrašnjih poslova u Zagrebu te je po toj dužnosti bio stručni rukovoditelj SDS-a. 
U travnju 1990. godine je Perković bio podsekretar, a time i politički rukovoditelj 
SDS-a, a ukratko nakon toga postaje zamjenikom ministra obrane Hrvatske. Uslijed 
promjene političke vlasti otpušten je s tih dužnosti 1992. godine, ali 1993. godine 
ponovno počinje raditi u ministarstvu obrane kao savjetnik za sigurnost. Perković ne 
obnaša više nikakvu službenu dužnost od kraja 1997. godine. Trenutno živi u 
Zagrebu kao umirovljenik. Njegov sin Aleksandar je savjetnik za pitanja sigurnosti 
trenutnog predsjednika hrvatske države, Mesića. 
 
ðuro Lukić, koji je umirovljen 1980. godine, bio je 1970.-tih godina rukovoditelj 
II. odjela (za neprijateljsku emigraciju) SDS-a u Zagrebu, a time i Perkovićev 
prethodnik. Maks Manfreda bio je djelatnik II. odjela (za neprijateljsku emigraciju) 
SDS-a u Zagrebu sve do svog umirovljenja 1979. godine. I Lukić i Manfreda su 
oboje, pored svojih službenih dužnosti, bili ujedno djelatnici tajne službe. 
 
II. O organizaciji aktivne nenasilne hrvatske emigracije u Saveznoj Republici 

Njemačkoj 1983. godine 
 
U Njemačkoj je 1983. godine živjelo oko 630.000 Jugoslavena, od kojih je oko 
15.000 osoba – od čega oko 9.500 Hrvata – bilo pripadnika političke emigracije. 
 
Hrvatsko narodno vijeće («Hrvatsko narodno vijeće», skraćeno: HNV) osnovano je 
1974. godine u Torontu, u Kanadi, imalo je sjedište u New Yorku i djelovalo je kao 
meñunarodna krovna organizacija hrvatskog nenasilnog pokreta otpora. Njegov cilj je 
bio ponovno uspostavljanje neovisne države Hrvatske u svojim etničkim granicama. 
Najviše tijelo HNV-a bio je Sabor koji se birao na mandat od dvije godine (po imenu: 
Sabor). Ostala tijela bila su Izvršni odbor, koji je provodio u djelo ciljeve i odluke 
Sabora, te Nadzorni odbor i Časni sud. 
 
U Europi kao i u Saveznoj Republici Njemačkoj uglavnom je djelovao Hrvatski 
narodni odbor u Europi («Hrvatski narodni odbor», skraćeno: HNO) kao organizacija 
članica HNV-a. Sjedište HNO-a, koji je 1983. godine brojao oko 300 članova, nalazilo 
se u Münchenu. Njegov predsjednik bio je dr. Ivan Jelić iz G.-a, koji je nakon smrti 
svog brata dr. Branka Jelića 1972. godine nastavio s njegovim radom. 
Dr. Branko Jelić vodio je HNO 1950.-tih i 1960.-tih godina iz Zapadnog Berlina. 
Optuženik je – kako je već navedeno – bio glavni urednik lista «Hrvatska država» 
(= hrvatska država) kojeg je izdavao HNO kao i glavni tajnik HNO-a, te suradnik kako 
dr. Branka Jelića tako i dr. Ivana Jelića. 
 
Pored HNO-a, politički aktivni bili su još Hrvatski državotvorni pokret (HDP; oko 
180 članova), udruga Ujedinjeni Hrvati Njemačke (UHNj; oko 50 članova) i Ujedinjeni 
Hrvati Europe (UHE; oko 90 članova). 
 
Sukladno gore navedenom, organizacije emigranata iz Jugoslavije, poput HNO-a, 
bile su u posebnom središtu pažnje jugoslavenskog sigurnosnog aparata. U svakoj 
službenoj služi, bilo to republičkoj (poput, primjerice, SDS-a u Hrvatskoj) ili saveznoj 
(SDB) postojao je odjel za «neprijateljsku emigraciju», koji se isključivo bavio tim 
pitanjima. U svrhu prikupljanja što boljih mogućih informacija, službe su doušnicima 
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infiltrirale emigrantske organizacije koje su bile u njihovoj nadležnosti prema etničkoj 
nacionalnoj pripadnosti, tako što bi doušnike vrbovale u tu svrhu u redovima 
emigrantskih organizacija ili ih ubacivale u njih. Slijedom toga, svakodnevni rad u 
takvoj organizaciji bio je obilježen stalnim postojećim nepovjerenjem, da ne bude 
infiltrirana «doušnicima». Optuženiku je to već bilo poznato prije njegovog vlastitog 
vrbovanja od strane hrvatskog SDS-a (o pojedinostima, vidi pod točkom B.IV.). 
 
IM. Izvršena ubojstva nad hrvatskim emigrantima u Saveznoj Republici 

Njemačkoj u razdoblju od 1970. do 1989. godine, a naročito u Bavarskoj u 
razdoblju od 1981. do 1983. godine 

 
Što se tiče počinjenih ubojstava 22 hrvatska emigranta u Saveznoj Republici 
Njemačkoj u razdoblju od 1970. do 1989. godine, za ta djela je isključivo razvidan 
politički motiv. U Bavarskoj su u razdoblju od 1981. do 1983. godine sljedeće osobe 
bile žrtve ubojstva: 1981. godine nepoznati počinitelji ubili su Antuna Kostića u M.-u i 
Stjepana Meseka u F.-u. U proljeće 1982. godine i u jesen 1983. godine, u M.-u su 
izvršena dva atentata na Kr.-a, koji je preživio; kao posljedica drugog atentata je 
oslijepio. U ožujku 1983. godine ubijen je ðuro Zagajski u M.-u. Atentati su na 
hrvatskoj emigrantskoj sceni u južnoj Njemačkoj, a naročito u M.-u, izazvali znatan 
nemir jer počinitelji nisu uhvaćeni, a i ovdje su za ta djela samo politički motivi bili 
razvidni. 
 
Optuženik je bio upoznat s tim postupcima zbog svojih dužnosti u HNO-u. Takoñer je 
znao da je bilo opće prihvaćeno – ne samo u hrvatskim emigrantskim krugovima – da 
su napadi bili politički motivirani. 
 
IV. Agenturno djelovanje optuženika za hrvatsku službu sigurnosti SDS 
 
Supruga optuženika, koja nije bila politički aktivna i koja je imala tek općenita 
saznanja o djelovanju svog supruga unutar HNO-a, posjetila je svoju obitelj u S.-u u 
Makedoniji 1975. godine. Tamo je dobila poziv da ode na policiju. Javljeno joj je da 
djelatnik jedne posebne službe iz Hrvatske želi razgovarati s njom. Taj čovjek je bio 
Josip Perković, koji je inače pod istragom, nekadašnji djelatnik regionalnog centra 
Osijek SDS-a, koji je suprugu optuženika nekoliko dana ispitivao o radu optuženika 
kod dr. Ivana Jelića kao i o hrvatskoj emigrantskoj sceni u Münchenu. Perković joj je 
dao svoj broj telefona kako bi ga optuženik nazvao. Po svom povratku, supruga 
optuženika ispričala mu je ispitivanje i dala mu je ceduljicu s brojem telefona koju je 
stavio u džep svoje košulje. Optuženik je prvo htio javiti njemačkim vlastima za 
pokušaj uspostavljanja veze, ali je od toga odustao jer se bojao da bi to Perković – 
kojeg tada nije znao niti osobno niti po imenu – mogao doznati. Kako se ceduljica s 
brojem telefona uništila prigodom pranja košulje, tako da više nije mogao nazvati 
Perkovića, optuženik je u tome vidio «znak sudbine», nakon čega je zaboravio taj 
slučaj. 
 
Nekoliko mjeseci kasnije, iste 1975. godine, Perković se iznenada nenajavljeno 
pojavio pred vratima stana optuženika u G.-u. Predstavio se imenom i objasnio je 
optuženiku da njegovoj suradnji pridaje jako veliku važnost: u Jugoslaviji su željeli biti 
informirani o djelovanju hrvatskih emigranata kako bi se u ranoj fazi mogli otkriti 
eventualni planovi protiv jugoslavenske države. Optuženik bi mogao doprinijeti 
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osiguranju mira u njegovoj domovini. Nisu željeli naškoditi optuženiku i njegovoj 
obitelji u Hrvatskoj ili u Njemačkoj; zato je bilo važno da pristane. Optuženik je tu 
formulaciju shvatio kao skrivenu prijetnju. Nije se doduše nimalo bojao Perkovića 
osobno, ali je iz svog djelovanja znao da se jugoslavenski sigurnosni aparat, s kojim 
je Perkovića ispravno povezivao, ne libi ubojstava ljudi koji rade protiv interesa 
Jugoslavije. Pored toga, nije vidio nikakvog razloga ne davati nikakve informacije o 
hrvatskoj emigrantskoj sceni, jer je bio mišljenja da bi prosljeñivanjem informacija i 
odgovorni u Jugoslaviji mogli postati svjesni da se u svakom slučaju unutar HNO-a i 
u okruženju dr. Jelića ne koriste nasilna sredstva u radu za uspostavu hrvatske 
države već isključivo sredstva iz područja politike i medija. Zbog toga je optuženik 
pristao raditi ubuduće za SDS kao informator. Optuženik nije potpisao službenu 
izjavu o preuzimanju obveze. Niti je s Perkovićem postigao sporazum o redovnim 
protuuslugama (naročito o isplatama novca) za dostavljene informacije. 
 
Nakon toga je optuženik redovno dostavljao podrobne informacije Perkoviću. 
Sustavno je istraživao HNO i okruženje dr. Ivana Jelića. Perkoviću je takoñer stavljao 
kopije dokumenata HNO-a na raspolaganje, a meñu njima i dijelove arhiva HNO-a, 
financijske planove i privatnu prepisku dr. Ivana Jelića. Optuženik i Perković 
razgovarali bi telefonom dva do tri puta mjesečno. Za slučaj kada bi Perković trebao 
hitno porazgovarati s optuženikom dogovoren je način zvonjenja telefona kao znak: 
telefon bi zvonio po tri puta u puni sat, što bi se ponovilo dva puta. Zatim bi optuženik 
nazvao iz javne telefonske govornice. Pored toga, optuženik se u svakom slučaju 
jednom godišnje, a ponekad i više puta – uglavnom prigodom njegovog godišnjeg 
odmora - sastajao s Perkovićem osobno u inozemstvu (primjerice u Belgiji, 
Španjolskoj, Italiji, Luksemburgu) ili u Zapadnom Berlinu. U tim prigodama je 
optuženik čak više puta predao Perkoviću dokumente iz prepiske ili druge pisane 
dokumentacije HNO-a, odnosno dr. Ivana Jelića. 
 
Perković je sastavljao opširne «izvještaje suradnika» za SDS o kontaktima s 
optuženikom. U tim izvještajima suradnika je optuženika navodio prvo pod 
pseudonimom «Boem», a od 1978. godine pod pseudonimom «Stiv». Za Perkovića 
je optuženik bio najvažniji informator u Njemačkoj najkasnije do sredine 
1978. godine. U izvještaju suradnika od 21. kolovoza 1978. godine Perković je 
zabilježio da se optuženika «može koristiti daleko više nego li u prethodnim 
godinama». 
 
Za njegovo agenturno djelovanje, Perković je isplaćivao optuženiku 2.000,- do 
3.000,- DEM godišnje za «izdatke». Novac bi svaki put bio uručen prigodom susreta 
u inozemstvu. 
 
Obavještajno djelovanje optuženika nije predmet ovog kaznenog postupka zbog 
nastupanja zastare za gonjenje. 
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V. Ranija povijest, motiv i pripreme za ubojstvo Stjepana ðurekovića 
 
1. Utvrñenja o INA-Koncernu / Nositelji dužnosti u INA-Koncernu / Motiv ubojstva 

Stjepana ðurekovića  
 
Stjepan ðureković bio je komercijalni direktor Rafinerije nafte u Sisku, u Hrvatskoj, od 
1956. do 1964. godine. INA-Koncern osnovan je 1964. godine; djelatnost društva bila 
je opskrbljivanje Jugoslavije naftom i naftnim derivatima, a njegov ustroj se 
podudarao s ustrojem kombinata koji su bili uobičajeni u socijalističkim ekonomskim 
sustavima. Iste te 1964. godine, Rafinerija Sisak je ušla u sastav koncerna, čije je 
sjedište bilo u Zagrebu, te je ðureković, kao komercijalni direktor, novostečeni odjel 
INE nazvao «Trgovina». Njegova je zadaća bila osigurati proizvodnju i prodaju 
proizvoda rafinerije na domaćem tržištu. U svibnju 1980. godine, ðurekoviću je 
povjerena dužnost direktora marketinga INA-Koncerna. Tamo je njegova dužnost bila 
koordinirati planove proizvodnje svih pogona INE s potražnjom na tržištu. U njegovu 
nadležnost je takoñer bila i priprema nabave sirove nafte iz privatne proizvodnje kao i 
uvozom iz inozemstva u obliku izrade planova potreba i nabave deviza iz republika. 
 
Početkom 1980.-tih godina, opskrbljivanje sirovom naftom zemlje koja gotovo nije 
raspolagala vlastitim naftnim resursima, postalo je sve teže zbog nestašice deviza i 
zbog raspada većih banaka - poput Privredne banke i Narodne banke u Beogradu -, 
tako da se ðureković morao pojačano pobrinuti za nabavu deviza iz pojedinačnih 
republika u sastavu Jugoslavije kako bi se mogao financirati uvoz iz inozemstva. 
 
Brojke o potražnji kao i devize iz republika dovele su ðurekovića na čelo odjela INE 
«Komerc» (za vanjsku trgovinu) koji se bavio nabavom sirove nafte. Na vodećim 
dužnostima u tom odjelu bio je Sp., sin Mike Špiljka (o potonjem, vidi pod gornjom 
točkom B.l.3.a.). Sp. je od 1. siječnja 1980. godine do 31. kolovoza 1981. godina bio 
direktor organizacijskog odjela za vanjsku trgovinu, a od 1. rujna 1981. godine do 
14. srpnja 1983. godine pomoćnik direktora za cijeli sektor vanjske trgovine. Na tim 
dužnostima se Sp. bavio uvozom nafte u Jugoslaviju, koji se, izmeñu ostalog, odvijao 
preko talijanskog društva kćer, kojim je V.S. rukovodio u Mailandu. Od sredine 
1983. godine do 1987. godine, Sp. je bio potpredsjednik INE te istodobno i član 
uprave jednog jugoslavensko-švicarskog poduzeća u obliku zajedničkog ulaganja, sa 
sjedištem u Z.-u. 1987. godine napušta rukovodnu dužnost u INI u Jugoslaviji, ali i 
dalje nastavlja s radom u poduzeću u obliku zajedničkog ulaganja sve do 
1991. godine. Od tada radi kao samostalni poslovni čovjek u Švicarskoj (trgovina 
naftnim derivatima). V.S. i danas trguje proizvodima sirove nafte u Švicarskoj kao 
samostalni poduzetnik. 
 
Kako je Jugoslavija u vrijeme nestašice nafte (od 1980. do 1982. godine) bila u 
znatnijoj mjeri upućena na uvoz, Sp. je iskoristio svoj položaj u INI za svoje osobno 
bogaćenje i za bogaćenje drugih. Sp. je na zahtjev ðurekovićevog odjela kupovao 
sirovu naftu za INU na slobodnom tržištu. Pri tome je u dogovoru s prodavateljima 
odreñeni iznos dodan i prikazan kao kupoprodajna cijena te su prodavatelji isplaćivali 
taj iznos kao «proviziju» (tzv. sustav postotka) na račune u inozemstvu, jedan dio 
Sp.-u, a drugi dio ostalim sudionicima, izmeñu ostalog i V.S.-u iz M.-a preko kojega 
su se poslovi odvijali. U rezultatima protuzakonitih poslova sudjelovao je i 
Stjepan ðureković u manjem opsegu, čiji se ukupan iznos nije mogao utvrditi tijekom 
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glavne rasprave. Na taj način je izvršena pronevjera narodne imovine u obliku deviza 
koje su republike u sastavu Jugoslavije stavile na raspolaganje za vanjsku trgovinu. 
 
Već početkom 1982. godine, savezna financijska inspekcija iz Beograda provela je 
preliminarne istrage radi otkrivanja protuzakonitih poslova u INI. Za te preliminarne 
istrage Mika Špiljak je saznao kao član Centralnog komiteta komunističke partije 
Jugoslavije preko svojih tamošnjih veza. Mika Špiljak želio je svim sredstvima 
spriječiti istragu protiv njegovog sina jer se pribojavao da bi njegovom političkom 
položaju mogla biti nanesena šteta zbog optužbi na račun njegovog sina. 
Mika Špiljak je naročito brinuo zbog iskaza ðurekovića koji bi, kao beznačajni 
sudionik kriminalnih radnji, pod pritiskom istražitelja mogao teško teretiti njegovog 
sina, jer bi njegov iskaz, kao iskaz člana najvišeg rukovodstva INE, imao posebnu 
težinu. Obustaviti preliminarne istrage po kratkom postupku za Špiljka nije dolazilo u 
obzir jer je već previše ljudi znalo za to, a njegovi unutarnjopolitički protivnici iskoristili 
bi njegovo miješanje protiv njega. Zbog toga je Mika Špiljak potaknuo ubojstvo 
ðurekovića. 
 
Početkom 1982. godine, u vrijeme koje se više ne može sa sigurnošću utvrditi, 
Mika Špiljak obratio se u povjerenju Juri Biliću, članu Izvršnog komiteta Centralnog 
komiteta komunističke partije Hrvatske, optužio ðurekovića da je glavna odgovorna 
osoba za pronevjere i s tim obrazloženjem zahtijevao njegovu likvidaciju. Bilić mu je 
rekao da se na jugoslavenskom tlu ne može ubiti nikakvog počinitelja kaznenog djela 
iz područja gospodarstva «samo» zbog toga što je pronevjerio jugoslavenski novac. 
Ako je ðureković prekršio zakone Jugoslavije, mora mu se suditi – kao i svakom 
drugom počinitelju kaznenog djela. No, kada bi ðureković boravio u inozemstvu i 
tamo agitirao protiv Jugoslavije, dužnosnika jugoslavenske države ili Saveza 
komunista Jugoslavije, time bi, tako reći, bio «državni neprijatelj» te bi tada stvar 
izgledala drugačije. 
 
Mika Špiljak potužio se nakon tog negativnog odgovora još jednom članu Izvršnog 
komiteta Centralnog komiteta komunističke partije Hrvatske čije ime nije poznato. Taj 
član je prije svibnja 1982. godine, u vremenu koje se ne može točnije utvrditi, 
udovoljio molbi Mike Špiljka da se ðureković likvidira i tadašnjem političkom 
rukovoditelju SDS-a, Zdravku Mustaću, povjerio je zadaću da pripremi ðurekovićevo 
ubojstvo. On se obratio Josipu Perkoviću, koji je u to vrijeme rukovodio II. odjelom 
(za borbu protiv neprijateljske emigracije) SDS-a u Zagrebu i povjerio mu je logističku 
pripremu ubojstva. 
 
Kao prvi potez u pripremi ubojstva, Josip Perković, koji je bio informiran o stvarnom 
motivu naredbe za likvidaciju, uputio je «upozorenje» ðurekoviću u proljeću 1982. 
godine, u vrijeme koje se više ne može točno utvrditi, da će uskoro uslijediti njegovo 
uhićenje zbog afere «INA». Izvijestio ga je da stvari trenutno izgledaju tako da će sva 
krivnja za pronevjere biti pripisana njemu. Jedini cilj upozorenja ðurekoviću bio je 
potaknuti ga na bijeg u inozemstvo. Pri tome je sugerirano da ðureković ode kod 
svog sina koji je, kako je u Hrvatskoj bilo poznato, živio u M.-u već od 1981. godine. 
ðureković je upozorenje shvatio ozbiljno te je krajem travnja 1982. godine preko 
Austrije pobjegao u M. Njegov bijeg je u jugoslavenskom tisku popraćen glasinama 
da je u INI pronevjerio milijunske iznose i da ih je prenio preko granice na zapad. 
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U meñuvremenu su se istrage u aferi «INA» nastavile nakon što je Pavle Gaži, nakon 
što je imenovan sekretarom unutrašnjih poslova Hrvatske u svibnju 1982. godine, 
primio požurnicu iz visokih političkih krugova. Gaži, koji je kao sekretar unutrašnjih 
poslova snosio najvišu političku odgovornost za SDS, nije znao ništa o pripremama 
ubojstva koje je obavljao Perković kao visoki djelatnik njegove kuće. Prije svog 
imenovanja na dužnost sekretara unutrašnjih poslova Hrvatske, Gaži je bio nadležni 
sekretar za gospodarska pitanja u Centralnom komitetu komunističke partije 
Jugoslavije u Beogradu te je na toj dužnosti trebao saznati za preliminarne istrage 
Saveznih financijskih tijela. Na svojoj novoj dužnosti želio je da sudionici kazneno 
odgovaraju. No, Miki Špiljku je njegovim političkim utjecajem uspjelo uvelike spriječiti 
Gažijeve istrage. Tako je primjerice predviñena pretraga poslovnog prostora INE 
dojavljena ranije tako da su se istražitelji našli pred praznim ormarima. No, i tada je 
još uvijek postojala opasnost senzacijskog kaznenog postupka iz područja 
gospodarstva, koji bi – neovisno o njegovom ishodu – nanio znatnu štetu ugledu 
obitelji Špiljak, naročito kada bi ðureković, koji je u meñuvremenu u Njemačkoj 
izdavao knjige u kojima je kritizirao režim, otkrio svoja saznanja. Naime, tadašnji 
istražitelji su namjeravali ispitati Stjepana ðurekovića u okviru istraga – tada prvo kao 
svjedoka. Njegovo ispitivanje spriječio je jedino njegov boravak u Njemačkoj. 
 
U rujnu 1983. godine, sekretar unutrašnjih poslova Gaži stavio je svoj mandat na 
raspolaganje pod političkim pritiskom Milutina Baltića koji je u to vrijeme obnašao 
dužnost predsjednika predsjedništva Hrvatske. Istrage protiv odgovornih osoba u 
INA-Koncernu nakon toga nisu nastavljene. 
 
2. Pojedinosti priprema za ubojstvo Stjepana ðurekovića 
 
Josip Perković je – kako je već izneseno – držao optuženika na vezi od 1975. godine 
kao agenta SDS-a u Njemačkoj. Tako je, uz pomoć optuženika, mogao biti siguran 
da će biti obaviješten o svakom ðurekovićevom koraku i da će moći organizirati 
ubojstvo. 
 
ðureković, hrvatski nacionalist, već je 1970. godine u Jugoslaviji napisao rukopise 
knjiga u kojima je kritizirao režim (izmeñu ostalog: «Ja, Josip Broz Tito» i 
«Komunizam: velika prevara»), koje je ponio sa sobom u Njemačku s namjerom da ih 
tamo postupno objavi. I zbog toga je kratko nakon dolaska u Njemačku tražio vezu s 
hrvatskom emigrantskom scenom u Münchenu koju je predvodio dr. Ivan Jelić. 
U svibnju 1982. godine, došlo je do prvog susreta izmeñu dr. Ivana Jelića i 
ðurekovića u hotelu B. u M.-u, kojemu je nazočio i optuženik. ðureković je iznio svoje 
namjere (objavljivanje knjiga) i takoñer je bio spreman aktivno doprinijeti ostvarivanju 
političkih ciljeva hrvatske emigrantske scene u Njemačkoj – primjerice prilozima za 
list «Hrvatska država». Dr. Jelić rado je pristao na suradnju s ðurekovićem, u kojemu 
je vidio uglednog člana jugoslavenske političke i gospodarske elite, koja bi njemu i 
HNO-u mogla biti od koristi, naročito stoga što su mediji u Jugoslaviji opširno 
izvješćivali o ðurekovićevom bijegu u Njemačku. 
 
Tako obaviješten od optuženika, Perković je u narednom vremenu pustio dodatne 
materijale u tu svrhu prema ðurekoviću, koji nije ništa slutio, preko optuženika koji je 
po nalogu SDS-a učvrstio ðurekovića u svojoj namjeri da objavljuje knjige. Uz pomoć 
dr. Ivana Jelića i optuženika, koji je slagao knjige, u razdoblju od 1982. do 
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1983. godine pripremljeno je i izdano pet knjiga i nekoliko članaka u listu «Hrvatska 
država». Tiskarski radovi za knjige obavljeni su uglavnom u optuženikovoj tiskari u 
ulici S.-Straße u W.-u, nakon što je optuženik nabavio rabljeni tiskarskoj stroj u prvoj 
polovici 1983. godine. U prvoj polovici 1983. godine, optuženik, koji je gotovo 
svakodnevno bio u kontaktu s ðurekovićem, organizirao je pomoćne radnike (često 
puta učenike koji su tražili posao plaćen po satu) za tiskarske radove i ureñivanje 
rukopisa i predložaka za slaganje. Optuženik je neprekidno opširno izvještavao 
Perkovića o ðurekovićevim aktivnostima. 
 
Pripreme za ðurekovićevo ubojstvo bile su popraćene kampanjom dezinformiranja 
koja je voñena tijekom prvih mjeseci 1983. godine i za koju je bio odgovoran SC., 
djelatnik II. odjela (za «neprijateljsku emigraciju») Službe državne bezbednosti (SDB) 
sa sjedištem u Beogradu. Akcija je voñena pod pseudonimom «Pismo» i imala je za 
cilj diskreditirati ðurekovića na hrvatskoj emigrantskoj sceni u Njemačkoj. Time je 
takoñer trebalo argumentima pripremiti plodno tlo za službenu verziju, koju je 
jugoslavenska strana redovito koristila u slučaju ciljanih ubojstava, da se kod 
ubojstva radi o «meñusobnom obračunu» suprotstavljenih hrvatskih emigranata. 
Sc. je u tu svrhu krivotvorio jednu razglednicu na kojoj je na prednjoj strani bilo 
prikazano hrvatsko spomen područje na Bleiburgu, u Austriji. Na prednju stranu 
razglednice stavio je ðurekovićevu fotografiju, a na poleñinu je ispisao ponudu 
«od ðurekovića» da se prigodom naručivanja knjige odobri 30% popusta. Prigodom 
proljetnog sajma u Leipzigu 1983. godine, Sc. je osobno doputovao u Saveznu 
Republiku Njemačku preko Demokratske Republike Njemačke s krivotvorenim 
razglednicama te ih je predao u B.-u. Pokretači akcije «Pismo» računali su s 
dogañajem koji se nakon toga doista zbio: nanesena je šteta ðurekovićevom ugledu 
meñu hrvatskim emigrantima jer je, prema njihovom mišljenju, spomen na Bleiburg 
(tamo su Titovi partizani strijeljali tisuće Hrvata nakon drugog svjetskog rata) 
povezivao s vlastitim gospodarskim interesima. Nakon što su razglednice poslane, 
ðureković je proveo nekoliko tjedana baveći se opovrgavanjem kleveta. U tome je 
imao podršku optuženika. 
 
Nadalje je tijekom kampanje dezinformiranja Sc. krivotvorio jedno izdanje lista «Nova 
Hrvatska» (Nova Hrvatska) koji je izlazio u Londonu s jednim izmišljenim razgovorom 
s ðurekovićem. I taj je falsifikat služio tome da se oslabi ðurekovićev utjecaj. 
 
U razdoblju od 1982. do 1983. godine, Perković je službe koje su bile nadležne za 
jugoslavensku sigurnost i za očuvanje vlasti komunističke partije izvješćivao o 
ðurekovićevim aktivnostima o kojima je dobivao informacije od optuženika. Dana 
14. prosinca 1982. godine, «Savjet za zaštitu ustavnog poretka» socijalističke 
republike Hrvatske pozabavio se ðurekovićevom osobom. Objavljivanje 
ðurekovićevih knjiga, u kojima je kritizirao režim, bilo je povod za nareñivanje 
njegove likvidacije, jer su ðurekovićeve knjige i članci uglavnom bili upereni protiv 
legitimnosti komunističke partije Jugoslavije; jer je ðureković prikazivao samoupravni 
socijalizam kao kadrovsku nomenklaturu korupcije i nepotizma koji su sezali do 
najviših vrhova. No, pravi razlog za ubojstvo Stjepana ðurekovića bio je da se 
odstrani suučesnik u kriminalnim radnjama Sp.-a. Naredba za likvidaciju službeno je 
potvrñena na jugoslavenskoj saveznoj razini u razdoblju od lipnja do srpnja 1983. 
godine, u vremenu koje nije moguće točnije utvrditi, od strane rukovoditelja II. odjela 
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(za borbu protiv neprijateljske emigracije) SDB-a u Beogradu, koji je tu dužnost 
obnašao od travnja 1983. godine. 
 
VI.  Ubojstvo Stjepana ðurekovića / Optuženikov doprinos počinjenju 

kaznenog djela 
 
1. U proljeće 1982. godine, u vrijeme koje se ne može točnije utvrditi, Zdravko 
Mustać zadužio je svog podreñenog Josipa Perkovića na nepoznatom mjestu, 
pretpostavlja se u Zagrebu, da obavi logističke pripreme za likvidaciju ðurekovića. 
Perković je povjerio optuženiku planove za likvidaciju prigodom jednog od redovnih 
telefonskih razgovora koje su vodili ili prigodom susreta u inozemstvu u razdoblju od 
svibnja 1982. godine do lipnja 1983. godine, u vrijeme koje se više ne može točno 
utvrditi. Je li Perković takoñer obavijestio optuženika o stvarnim motivima ubojstva 
(zaštita obitelji Špiljak) nije moglo biti utvrñeno tijekom glavne rasprave. Optuženik je 
svakako čuo od Perkovića da će se ðurekovićevom likvidacijom likvidirati «državni 
neprijatelj» iz razloga koji se odnose na postojeći politički državni i društveni poredak 
Jugoslavije. Optuženik je iz neposredne blizine pratio osobni i politički razvoj 
ðurekovića na hrvatskog emigrantskoj sceni u Njemačkoj od svibnja 1982. godine. 
O ðurekovićevim publikacijama, u kojima se kritizirao režim i na koje je Perković 
djelomično utjecao preko optuženika, navedeni je znao sve pojedinosti prije njihovog 
objavljivanja. Optuženik je takoñer bio upoznat s ðurekovićevim političkim 
ambicijama te naročito s njegovom namjerom da se kandidira za hrvatski emigrantski 
sabor HNV-a koji je bio aktivan u cijelom svijetu. Bilo mu je poznato da je ðureković 
bio na samom pragu da postane jedan od najuglednijih članova na hrvatskoj 
emigrantskoj političkoj sceni u Njemačkoj i u svijetu. U tom kontekstu, Perkovićeva 
najava da ðureković mora biti likvidiran za optuženika nije došla iznenada, naročito 
stoga što je kampanju dezinformiranja koja je voñena protiv ðurekovića u prvim 
mjesecima 1982. godine (vidi gore pod točkom B.V.2.) i u javno opovrgavanje koje je 
sudjelovao na ðurekovićevo traženje, ispravno svrstao u akcije jugoslavenskih službi 
sigurnosti. ðureković se takoñer pokazao sve nesigurnijim nakon klevetničke 
kampanje koja je voñena protiv njega u pozadini atentata koji su izvršeni u tom 
razdoblju na hrvatske emigrante Meseka i Kostića (1981. godine), Kr.-a (u proljeće 
1982. godine) i Zagajskog (u ožujku 1983. godine). Držao se konspirativno te je 
sredinom srpnja 1983. godine promijenio stan. Sve je to bilo poznato optuženiku. 
 
Perković i optuženik su prvo razmotrili mogućnost da optuženik sam ubije 
ðurekovića. Optuženik je na to bio načelno spreman. No, taj plan je brzo odbačen 
nakon što su Perković i optuženik ocijenili da bi postojala prevelika opasnost da bi 
sam optuženik mogao biti osumnjičen, naročito stoga što bi za dan počinjenja 
kaznenog djela bio potreban iskonstruirani čvrsti alibi čije je držanje izgledalo upitnim. 
Iz tog razloga je u dogovoru s optuženikom izrañen plan da ubojstvo izvrši treća 
osoba. 
 
Nakon što su odustali od prvobitnog plana i nakon što je u proljeću 1983. godine, u 
vrijeme koje se ne može točnije utvrditi, kada je objavljena posljednja ðurekovićeva 
knjiga, usuglašeno da će atentat na ðurekovića izvršiti treća osoba, Perković i 
optuženik su se složili – pretpostavlja se uz znanje i odobrenje ljudi iz sjene iz 
Zagreba – da se za izvršenje atentata koristi prostor optuženikove tiskare u ulici 
S.-Straße u W.-u. S jedne strane, taj se prostor činio «sigurnim». Naime, tamo je 
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zbog položaja objekta (zaklonjenost od ulice iza bloka kuća) i prostornih uvjeta u 
unutrašnjosti postojala mogućnost da se kazneno djelo izvrši bez ometanja izvana. 
S druge strane, znali su da i žrtva taj prostor smatra «sigurnim» unatoč njezinom sve 
konspirativnijem držanju. Jer je ðureković polazio od toga da je samo mali broj ljudi 
znao za prostor tiskare i za činjenicu da tamo povremeno boravi. Optuženik, Perković 
i počinitelji htjeli su iskoristiti te okolnosti. Optuženik je još dodatno učvrstio 
ðurekovićev osjećaj sigurnost time što je na njegov zahtjev u razdoblju od kraja lipnja 
1983. godine do početka srpnja 1983. godine stvarno zamijenio cilindar brave na 
drvenim ulaznim vratima garaže ili jednostavno ispričao ðurekoviću da je to učinio. 
Na taj način su Perković i optuženik mogli biti sigurni da će se ðureković bez ikakvog 
predosjećaja pojaviti na budućem mjestu počinjenja kaznenog djela ili da će se tamo 
moći naći. Pri tome su očekivali da navedeni neće moći pružiti nikakav otpor ako se 
iskoristi očekivani učinak iznenañenja kao i zbog prostornih uvjeta. 
 
Postojala su četiri ključa garaže: optuženik je imao jedan, ðureković drugi, a treći je 
bio kod privremenog radnika koji je pomagao pri razvrstavanju rukopisa i koji je 
prestao raditi sredinom srpnja; četvrti ključ je u srpnju 1983. godine već bio u 
Perkovićevom posjedu, odnosno u posjedu počinitelja (o tome u nastavku pod 
točkom B.VI.2.). Osobe, koje su trebale izvršiti kazneno djelo i čiji identitet nije 
poznat, odabrao je Perković i/ili (druge) osobe, čije ime nije poznato, u Jugoslaviji 
već neko vrijeme prije 28. srpnja 1983. godine i odatle su ubačene u Njemačku. 
Stanovale su kod jednog djelatnika SDS-a u M.-u, čiji identitet nije mogao biti 
utvrñen, i tamo su čekale da im točan datum počinjenja kaznenog djela bude javljen. 
Tamo su i nakon ubojstva boravile još nekoliko dana. Oba komada vatrenog oružja 
koja su korištena za ubojstvo takoñer su dopremljena u M. iz R.-a neko vrijeme prije 
ubojstva preko državnog ili poludržavnog otpremničkog poduzeća, čije ime nije 
poznato, u nesumnjivoj pošiljci, nakon što ih je djelatnik Centra SDS-a u R.-u, čije 
ime nije poznato, prethodno predao otpremničkom poduzeću. 
 
2. Početkom lipnja 1983. godine, optuženik se u Luksemburgu sastao s Perkovićem, 
koji je bio u pratnji još jednog djelatnika SDS-a, T.-a, koji je trebao osigurati susret. 
Tom prigodom je optuženik predao Perkoviću jedan ključ drvenih ulaznih vrata 
garaže u W.-u. Kako je rečeno u njegovom razgovoru s Perkovićem, ključ je trebao 
služiti za neometani ulazak počinitelja na buduće mjesto počinjenja kaznenog djela. 
Oni su taj ključ dobili preko Perkovića i u M.-u su čekali dobivanje točne naredbe da 
krenu. Jesu li počinitelji doista koristili ključ, nismo uspjeli utvrditi jer je optuženik 
možda zamijenio cilindar nakon predaje ključa Perkoviću kako bi dodatno učvrstio 
ðurekovićev osjećaj sigurnosti. 
 
3. Kako je to nedjeljom bilo uobičajeno, i tog su se dana 24. srpnja 1983. godine 
hrvatski emigranti sastali oko podne u gostionici «B.M.» u ulici W.-straße u M.-u. 
Nazočni su bili, izmeñu ostalog, Stjepan ðureković, njegov sin D., dr. Ivan Jelić, 
svjedok K. i optuženik. Razgovori su se prvenstveno vrtjeli oko predstojećih izbora za 
hrvatski emigrantski sabor (Sabor) HNV-a, na kojima se i ðureković želio kandidirati. 
ðureković se prvo oprostio od njih, ali se zatim ipak vratio do stola i rekao 
dr. Ivanu Jeliću vezano za sljedeće izdanje lista «Hrvatska država» i za članak koji je 
još trebao napisati za to izdanje: «Nemoj zaboraviti, treba mi još dva-tri dana, ali do 
četvrtka ću nešto napisati i donijeti u W. Stavi me, molim te, na naslovnicu.» 
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Tu najavu čuo je i optuženik koji je potom odlučio odrediti sljedeći četvrtak 
28. srpnja 1983. godine kao datum počinjenja kaznenog djela. Telefonskim pozivom 
ili susretom s ðurekovićem u jednom od sljedeća tri dana, uvjerio se u to da će 
rukopis za najavljeni članak ðureković donijeti u tiskaru u W.-u 28. srpnja 1983. 
godine ujutro. 
 
Za taj dan je optuženik već nekoliko tjedana ranije sa svjedokom i s tadašnjim 
odvjetničkim vježbenikom J.-om, sinom dr. Ivana Jelića, bio dogovorio odlazak u Z. 
do Saveznog ureda za priznavanje statusa stranih izbjeglica. Optuženik je tog dana 
trebao pružati usluge usmenog prevoñenja za dvije hrvatske izbjeglice. Nakon toga 
je još želio podići zamjenske dijelove za osobno vozilo marke Matra Simca na 
jednom otpadu u blizini N.-a. Optuženik je iskoristio taj slučajno dobiveni alibi te je 
dana 28. srpnja 1983. godine Perkoviću javio da datum počinjenja kaznenog djela 
bude u razdoblju od 25. srpnja 1983. godine do 27. srpnja 1983. godine, koji je zatim 
sa svoje strane obavijestio počinitelje. 
 
4. Za četvrtak 28. srpnja 1983. godine u 11:30 sati, Stjepan ðureković je s jednom 
prijateljicom, svjedokinjom St., dogovorio vožnju gumenim čamcem na rijeci Isar. 
Na vožnju su trebali krenuti od mosta u W.-u. Prije toga je želio – kako je dr. Jeliću 
obećao dana 24. srpnja 1983. godine i kako je dogovorio s optuženikom – donijeti 
svoj rukopis za članak u listu «Hrvatska država" u tiskaru u W.-u. ðureković je 
napustio svoj stan u ulici S.-Straße u M.-u u vremenu izmeñu 10:00 i 11:00 sati 
ujutro. Stigavši u W., iz sigurnosnih razloga je svoje vozilo – po običaju – ostavio na 
parkirališnom mjestu pomalo udaljenom od tiskare te se nakon toga uputio u obližnji 
poštanski ured kako bi preuzeo poštu iz svog tamošnjeg poštanskog pretinca. Nakon 
toga je još kupio mesa za roštilj. Zatim se ðureković konačno uputio u tiskaru. 
Otključao je vrata svojim ključem, ušao je u prostor u vremenu izmeñu 11:00 i 
11:30 sati preko drvenih ulaznih vrata u dvorištu garaže, ušao je unutra i položio 
rukopis na fotokopirni ureñaj koji se nalazio na kraju srednje prostorije tiskare. 
S obzirom na to da mu se zbog dogovorene vožnje brodom žurilo i da je bio upoznat 
s prostornim rasporedom unutrašnjosti garaže, nije uključio svijetlo u tamnoj garaži; 
nešto svijetla dopiralo je kroz blago otvorena vrata. 
 
S obzirom na informacije koje je optuženik predao Perkoviću o ðurekovićevom 
dolasku na mjesto počinjenja kaznenog djela dana 28. srpnja 1983. godine, dvije 
varijante počinjenja kaznenog djela dolaze u obzir. Sa sigurnošću je utvrñeno da 
jedna od te dvije varijante odražava stvarni tijek počinjenja kaznenog djela. 
 
a) Prva varijanta počinjenja kaznenog djela:  
 
U noći od 27. na 28. srpnja 1983. godine ili 28. srpnja 1983. godine u ranim jutarnjim 
satima, počinitelji su neopaženo ušli u tiskaru pomoću ključa kojeg im je optuženik 
preko Perkovića stavio na raspolaganje, pripremili su zasjedu u stražnjem dijelu 
garaže i pričekali svoju žrtvu. Nakon što je ðureković, koji nije slutio konkretan 
napad, položio članak na fotokopirni ureñaj i okrenuo se radi odlaska, dva počinitelja 
pucala su u njega jedan za drugim s namjerom da ga usmrte. 
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b) Druga varijanta počinjenja kaznenog djela:  
 
Nakon što je ðurekovićev dolazak dojavljen počiniteljima, oni su motrili buduće 
mjesto počinjenja kaznenog djela. ðureković – kako se očekivalo – nije ništa slutio, a 
takoñer mu se žurilo zbog svog dogovora sa St.-om. ðureković se takoñer smatrao 
potpuno sigurnim za trenutak koliko mu je trebalo da ostavi rukopis članka. Zbog toga 
je doista otvorio vrata, ali ih je za sobom ostavio otključana. Počinitelji, koji su prema 
razrañenom planu izvršenja znali da je žrtva upala u njihovu zamku, krenuli su za 
njim. Tek je u tom trenutku, u svijetlu koje je dopiralo kroz otvorena vrata u tamnu 
tiskaru, ðureković primijetio druge njemu nepoznate osobe kako se spremaju ući u 
garažu. Uvidio je potencijalnu opasnost i vidio je samo jednu mogućnost da istu 
izbjegne na način da se skrije iza kompresora koji je stajao na prikolici s rudom koja 
se nalazila u stražnjem prostoru garaže na desnoj strani gledano s vrata. Počinitelji, 
koji nisu navikli na tminu, ušli su u garažu čije unutarnje dimenzije nisu poznavali. 
Uputili su se prema lijevom stražnjem dijelu garaže gledano s garažnih vrata jer je 
tamo nešto svijetla dopiralo kroz krovni prozor. Trenutak kada su se počinitelji našli 
na lijevoj strani kompresora, to jest kada su ga prošli, inače potpuno nemoćan 
ðureković iskoristio je za bijeg u smjeru garažnih vrata. U tom trenutku su počinitelji 
opazili svoju žrtvu. Dvojica od njih pucala su naizmjence na ðurekovića s namjerom 
da ga usmrte. 
 
Kako slijed dogañaja opisan pod točkom a) tako i slijed dogañaja opisan pod 
točkom b) odvio se u vrlo kratkom vremenu. Do daljnjih utvrñenja o trajanju dogañaja 
nismo uspjeli doći. 
 
Sljedeći dogañaj, kako je nedvojbeno utvrñeno, pripisuje se svakoj od varijanti 
počinjenja kaznenog djela: 
 
Počinitelji su koristili dva pištolja, jedan marke «Ceska», drugi marke «Beretta». 
ðurekovića su prvo pogodili u desnu ruku (prostrjel) i u obje nadlaktice (prostrjeli). 
Zbog toga je ðurekoviću bilo moguće napraviti još nekoliko koraka prema izlazu. Dok 
je bježao dva puta je pogoñen u leña, u području lumbalne kralježnice (strjelna rana) 
i pluća (prostrjel). Učinak tih pogodaka bio je zaustavljanje njegovog daljnjeg bijega; 
u zgrbljenom položaju došao je gotovo ispred drvenih garažnih vrata gdje je stao. 
Tamo mu je u svakom slučaju jedan od počinitelja zadao više ciljanih udaraca u 
glavu s predmetom koji je sa sobom donio, vjerojatno mesarskom sjekirom. 
ðureković je već kod prvog udarca pao pored drvene palete koja se nalazila u 
ulaznom prostoru. Tamo je u svakom slučaju jedan počinitelj zadao ðurekoviću još 
više snažnijih udaraca u glavu s donesenim predmetom kako bi bio siguran u uspjeh 
ubojstva. ðureković je zadobio središnju cerebralnu paralizu kao i unutarnja 
krvarenja te je nekoliko minuta nakon toga preminuo. Počinitelji su uzeli ključ garaže 
od žrtve i udaljili su se od mjesta počinjenja kaznenog djela bez da ih je itko 
identificirao. 
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C. Ispitivanje dokaza 
 
I. O osobnim podacima (utvrñenja pod točkom A.) 
 
Utvrñenja o osobnim podacima počivaju u bitnoj mjeri na iskazima optuženika tijekom 
glavne rasprave. 
 
Optuženik je tijekom višesatnog ispitivanja opisao svoje obiteljske odnose, svoj 
životni put u Hrvatskoj uključujući okolnosti svog bijega u Saveznu Republiku 
Njemačku, svoje stupanje u vezu s dr. Brankom Jelićem u Zapadnom Berlinu, svoju 
spremnost i način suradnje u hrvatskom emigrantskom pokretu kojeg je vodio 
dr. Branko Jelić iznoseći ciljeve i organizaciju tog pokreta. Činjenice na kojima 
počivaju utvrñenja morale su se doduše jednim dijelom izvlačiti iz optuženika na 
mukotrpan način upozoravajući ga na ranije iskaze. Optuženik se naročito o vremenu 
provedenom u Hrvatskoj izjašnjavao samo površno, neodlučno i djelomično 
proturječno. Stoga je jasna i potpuna slika dobivena tek nakon višekratnog 
postavljanja istih pitanja. 
 
Optuženik je dalje obrazložio kako je došlo do njegovog preseljenja u G. i do njegove 
daljnje suradnje u Hrvatskom narodnom odboru (HNO) kojeg je dr. Ivan Jelić vodio 
kao predsjednik nakon smrti svog brata dr. Branka Jelića 1972. godine. S tim u svezi, 
potvrdio je saznanja o osobi optuženika koja je i svjedok F., rukovoditelj istražnog 
tima Bavarskog pokrajinskog ureda kriminalističke policije koji je sudjelovao u ovom 
postupku, iznio tijekom glavne rasprave te naročito da je u razdoblju od 1973. godine 
do 1990. godine radio kao glavni urednik lista «Hrvatska država» kojeg je izdavao 
HNO, da je dana 24. travnja 1976. godine imenovan glavnim tajnikom HNO-a i da je 
tu dužnost obnašao sve do raspuštanja HNO-a 1990. godine. Optuženik je na to 
izjavio da je zbog svoje uključenosti u vrh HNO-u održavao stalne kontakte s 
pripadnicima hrvatske emigrantske scene u Njemačkoj, ali i s krovnom organizacijom 
HNO-a, Hrvatskim narodnim vijećem (HNV) sa sjedištem u New Yorku te da je na 
temelju toga sve te godine bio obaviješten u svako doba o ciljevima, planovima, 
motivima, brigama i tegobama hrvatskih emigranata. Hrvatski emigranti u njegovom 
okruženju imali su u njega povjerenja. 
 
Budući da je hrvatski emigrantski pokret raspolagao samo neznatnim vlastitim 
novčanim sredstvima i da se isključivo financirao novčanom potporom Savezne 
Republike Njemačke, donacijama, prodajom lista «Hrvatska država» kao i 
članarinom, njegova je plaća tijekom svih tih godina bila vrlo mala. Primao je 
promjenjivi neto iznos od oko 350,- do 900,- DEM mjesečno za svoj rad u HNO-u i u 
listu. Zbog toga je uzdržavanje svoje obitelji – 1973. godine je oženio suprugu K. 
podrijetlom iz Makedonije, a u veljači 1988. godine se rodila njegova kćer D. – mora 
osigurati drugim dodatnim poslovima. Tako je već 1970.-tih godina preuzeo jednu 
tvrtku koju je bio osnovao dr. Ivan Jelić i koja je obavljala poslove plastificiranja, te je 
tu tvrtku vodio sve do 1997. godine. Zatim je do svog dolaska u pritvor u ovom 
predmetu 2005. godine radio kao voditelj skladišta u tvrtci E. iz G.-a za 1.000,- eura 
neto mjesečno. 
 
Dodatne prihode ostvario je prodajom nekretnina 1990.-tih godina. Uz financijsku 
potporu jedne od njegovih sestara kupio je 1982. godine nekretninu, koju je već neko 
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vrijeme prije toga unajmio, u ulici S.-Straße u W.-u, u susjednom mjestu pored G.-a, 
te tamo preureñenu garažu sa skladišnim prostorom uz nju – u kojoj je dana 
28. srpnja 1983. godine počinjeno ubojstvo Stjepana ðurekovića – u kojoj su bili 
smješteni strojevi koji su bili potrebni njegovoj tvrtci. Nakon roñenja njegove kćeri 
odlučio je kupiti bivši bunker u G.-u, isti preurediti i nadograditi te podijeliti nekretninu 
na tri vlasničke stambene jedinice i jedan poslovni prostor kako bi time ostvario veći 
stambeni prostor i dodatan kapital. Kako bi mogao predočiti vlastiti kapital, prodao je 
nekretninu u ulici S.-Straße u W.-u krajem 1980.-tih godina za 115.000,- DEM, a 
pored toga je za kupnju nekretnine u G.-u podigao dva kredita u ukupnom iznosu od 
200.000,- DEM kod HypoVereinsbanke u G.-u. Nakon nadogradnje nekretnine i 
njezine podjele na četiri jedinice, prodao je jedan stan i poslovni prostor 1990.-tih 
godina za iznos od 200.000,- DEM svaki i tim je sredstvima otplatio kredite. Za sebe 
je zadržao dva stana. Jedan od njih prenio je tijekom razvoda 2003. godine na svoju 
suprugu, koja tamo još uvijek živi sa svojom kćerkom. Od tada je sam živio u 
posljednjem stanu u potkrovlju. 
 
Nadalje, optuženik je izjavio da je svojim hobijem kupovanja i popravljanja starih 
vozila zarañivao još neka neredovita sredstva. Njegova ukupna mjesečna neto 
primanja iznosila su u prosjeku 3.000,- DEM u razdoblju od 1973. do 2005. godine. 
Njegova supruga K., koja je tijekom trajanja braka uvijek bila u radnom odnosu, 
takoñer je doprinosila obiteljskim prihodima. Kada se sve zbroji, sa svojom obitelji je 
živio u skromnim uvjetima. 
 
Optuženik je dalje obrazložio da je tijekom rata za neovisnost Hrvatske početkom 
1990.-tih godina organizirao više isporuka pomoći za Hrvatsku, naročito za 
stanovništvo njegovog rodnog grada V.-a. U tome je imao logističku podršku svog 
bivšeg nadreñenog oficira Josipa Perkovića (vidi pod točkom ll.6.b.bb.). Tako je i sam 
više puta išao u Hrvatsku s konvojem pomoći u razdoblju od 1991. do 1992. godine; 
Perković bi organizirao propusnice i oružanu pratnju. U tom razdoblju je takoñer 
primio hrvatske ratne izbjeglice u svoj «Bunker» u G.-u i obavljao je poslove za njih. 
 
Sudsko vijeće nema nikakvog uporišta za sumnju u gore opisane iskaze optuženika o 
njegovim osobnim podacima, naročito stoga što se isti poklapaju sa saznanjima 
kriminalističke policije koja je iznio svjedok F. 
 
Iz izvatka iz savezne središnje kaznene evidencije o optuženiku od 5. ožujka 2008. 
godine, koji je pročitan na glavnoj raspravi, razvidno je da optuženik do sada nije 
kazneno evidentiran u Saveznoj Republici Njemačkoj. 
 
II. O utvrñenjima koja se odnose na predmet spora 
 
Utvrñenja koja se odnose na predmet spora počivaju na iskazima optuženika, u onoj 
mjeri u kojoj su mogli biti prihvaćeni, ispitanih svjedoka te na ostalim dokazima koji su 
izvedeni tijekom glavne rasprave. 
 
U onoj mjeri u kojoj se to učinilo potrebnim u okviru ispitivanja dokaza radi 
osvježavanja pamćenja optuženika odnosno svjedoka ili radi otklanjanja nejasnoća ili 
proturječnosti u iskazima, sudsko vijeće je poduzelo daljnje mjere radi razjašnjavanja 
predmeta na način da je optuženika odnosno svjedoke upozoravala na ranija 
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ispitivanja (od strane policije, državnog odvjetnika, suca) odnosno na bilješke s 
ročišta održanih u sklopu prve glavne rasprave koja je voñene protiv optuženika. 
 
1. Očitovanje optuženika o predmetu spora 
 
a) O njegovom agenturnom djelovanju za hrvatsku službu sigurnosti SDS (vidi 

utvrñenja pod točkom B.IV.)  
 
Optuženik se u više navrata opširno očitovao o predmetu spora. 
 
Zamijećeno je doduše da je optuženik prvenstveno pokušao umanjiti opseg i 
suštinsku vrijednost materijala koje je predao hrvatskoj službi sigurnosti (SDS-u) te 
time i svoju vlastitu ulogu i da je svoje ponašanje pri davanju iskaza prilagoñavao 
trenutnom stanju ispitivanja dokaza kao i odgovarajućim upozorenjima i naknadnim 
pitanjima o tome. Optuženik je u više navrata bio proturječan u svom očitovanju te je 
izjavljivao neutemeljene prigovore na istražne djelatnike i na istražnog suca 
Saveznog vrhovnog suda. Tako je ustvrdio da njegovi iskazi prigodom izvršenja 
uhidbenog naloga nisu ispravno i u cijelosti uneseni u zapisnik. Da su ga prikriveni 
istražitelji koji su korišteni protiv njega potaknuli na to da ispriča priču tipa 
«James Bond»-a, koja je bila obilježena pretjerivanjem i neistinama. Da okolnost da 
je oslobañajuće činjenično stanje prvi put iznio na glavnoj raspravi počiva na tome da 
je te dogañaje bio zaboravio. 
 
No, utvrñenja o agenturnom djelovanju optuženika za hrvatsku službu sigurnosti SDS 
(vidi gore pod točkom B.IV.) uglavnom počivaju na njegovim navodima. Isti su 
potvrñeni i dopunjeni dodatnim dokazima koji su izvedeni tijekom glavne rasprave. 
 
Optuženik navodi da je njegovu suprugu, prigodom posjete rodbini u Makedoniji 
1975. godine, jedan čovjek iz Hrvatske punih 14 dana više puta ispitivao o njemu i o 
prirodi njegovog rada za HNO i dr. Ivana Jelića. Taj čovjek je, kako se kasnije 
ispostavilo, bio Josip Perković. Na poziv da nazove Perkovića, koji mu je uručen 
preko njegove supruge, optuženik je reagirao suzdržano. To što je ceduljica s 
Perkovićevim brojem telefona uništena pri pranju protumačio je kao «znak sudbine». 
Po povratku svoje supruge iz Makedonije neprestano se bavio mišlju da o 
Perkovićevom pokušaju uspostavljanja veze izvijesti njemačke vlasti. Tako je otišao 
do policijske uprave München u ulici Ettstraße da policiji priopći Perkovićev pokušaj 
uspostavljanja veze. No, na kraju se obeshrabrio jer se bojao da bi to Perković, kojeg 
tada još nije poznavao po imenu, mogao saznati. Nakon što je ceduljica s brojem 
telefona na kraju nestala, pomislio je da će se iz te priče «jednostavno tako» izvući. 
 
No, u to se prevario. Jer se Perković nekoliko tjedana kasnije iznenada pojavio pred 
vratima njegovog stana nenajavljen. Njegova supruga je otvorila te do njega došla 
blijedog lica i rekla da je tu «čovjek iz Makedonije». Perkovića, koji se predstavio 
imenom, pustio je u stan. Perković mu je jasnim rječnikom dao jasno do znanja da 
njegovoj suradnji pridaje važnost budući da ima važan položaj u HNO-u i da može 
dostavljati vrijedne informacije kako bi se osigurao mir u njegovoj domovini Hrvatskoj. 
Da niti njemu ili njegovoj obitelji u Njemačkoj niti njegovoj majci u Hrvatskoj ne žele 
ništa loše. No, upravo su te riječi učinile optuženika svjesnim da se mora pokazati 
kooperativnim. Premda odreñen u svojim zahtjevima, Perković je doduše nastupio 
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uljudno i prijateljski; no, optuženik je iz svog rada za braću Jelić znao kako 
jugoslavenska tajna služba postupa s osobama koje rade protiv interesa Jugoslavije. 
Na kraju je zbog straha od nasilnih metoda «UDBE», kako je optuženik nazvao 
jugoslavenski sigurnosni aparat, pristao dostavljati informacije. 
 
Iz svog agenturnog djelovanja mogao bi na kraju izvući i nešto korisno. Tada je 
pomislio da bi svojim informacijama mogao uvjeriti hrvatske sigurnosne službe da 
emigrantski pokret HNO koristi samo mirna sredstva, to jest tisak i politiku, za 
ostvarivanje promjena u Jugoslaviji. Bio se pomirio s tim da prosljeñivanjem 
informacija može takoñer doprinijeti tome da se s jugoslavenske strane ne 
poduzimaju nikakve nasilne akcije protiv članova HNO-a. Uostalom, informacije koje 
je dostavljao bile su u svakom slučaju opće poznate jer je HNO bila organizacija čije 
je djelovanje bilo javno. Osim njega su zasigurno postojali još i drugi agenti jer su u 
redovima hrvatskih emigranata bili ubačeni doušnici.  
 
U razdoblju od 1975. godine gotovo do promjena 1988./1989. godine, radio je za 
SDS kao agent i izvještavao je o svim aktivnostima HNO-u koje su mu se činile 
relevantnim. Oko tri do četiri puta mjesečno bi nazvao Perkovića iz javne telefonske 
govornice. Za slučaj da je Perković želio dodatno razgovarati s njim bio je dogovoren 
način zvonjenja telefona. Perković bi ga nazvao kod kuće dva puta u puni sat i pustio 
bi da telefon zvoni tri puta. Nakon toga bi ga optuženik nazvao iz javne telefonske 
govornice. 
 
Perković je pridavao važnost osobnom kontaktu. Zbog toga je dogovoreno da se 
prigodom optuženikovog godišnjeg odmora u inozemstvu duže i opširnije viñaju. Prije 
godišnjeg odmora gotovo bi uvijek došlo do takvog preliminarnog sastanka u 
inozemstvu. Pri tome bi se odredilo koji bi bio predmet razgovora na odmoru. 
Perković bi ponekad imao konkretne zahtjeve vezano za pisanu dokumentaciju 
(dijelove arhiva HNO-a, planove financiranja, prepisku). To bi on tada fotokopirao i 
ponio sa sobom na odmor da tamo izvrši predaju. Tako su se tijekom svih godina 
viñali u prosjeku dva do tri puta godišnje, primjerice u Španjolskoj (na Kanarskim 
otocima, u Mallorci), u Nizozemskoj (u Amsterdamu), u Belgiji (u Liegeu), u Italiji 
(u Gardasee-u, Veneciji, Veroni), u Luksemburgu i u Zapadnom Berlinu. 
 
Financijski motivi nisu bili odlučujući za njegovo agenturno djelovanje. Nije potpisao 
službenu izjavu o preuzimanju obveza. I isto tako nije primao nikakvu «plaću» kao 
agent. Perković bi mu jedino refundirao njegove «izdatke». Potonji su u prosjeku 
iznosili od 2.000,- do 3.000.- DEM godišnje. Novac bi svaki put bio uručen na 
godišnjem odmoru. 
 
O unutarnjem ustroju sigurnosnog aparata Jugoslavije/Hrvatske nije imao saznanja 
jer Perković o tome nije govorio ništa. Kasnije je saznao da je Perković o svojim 
kontaktima s njim (o telefonskim razgovorima ili susretima) sastavljao tzv. izvještaje 
suradnika i da se on u tim izvještajima spominjao pod pseudonimima «Boem» i 
«Stiv». 
 
Kontakti s Perkovićem zatim su se smanjili nakon ubojstva Stjepana ðurekovića 
dana 28. srpnja 1983. godine. Nakon toga je «kao i ranije» nastavio izvještavati o 
hrvatskoj emigrantskoj sceni u M.-u. Svoje agenturno djelovanje prekinuo je tek u 
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vrijeme promjena 1989. godine. Kontakti s Perkovićem u tom razdoblju su mirovali. 
Za vrijeme rata u razdoblju od 1991. do 1992. godine optuženik je ponovno tražio 
kontakt s Perkovićem kako bi ga zamolio za podršku za prijevoz pomoći u Hrvatsku. 
Perković je tada organizirao propusnice za vozila i oružanu pratnju. Po završetku rata 
nije imao gotovo nikakvih kontakata s Perkovićem. Tek je nakon prve glavne 
rasprave u ovom predmetu protiv njega (u ožujku/svibnju 2006. godine) ponovno 
razgovarao s Perkovićem. Posljednji put se osobno susreo s Perkovićem u studenom 
2007. godine u Hrvatskoj. 
 
Sudsko vijeće u bitnome prihvaća ponovljene navode optuženika jer su poduprti 
dodatnim dokaznim sredstvima koji su izvedeni tijekom glavne rasprave. 
 
Tijekom istrage koja je voñena protiv optuženika, za optuženikom su poslani 
prikriveni istražitelji temeljem članka 100.c. njemačkog Zakona o kaznenom 
postupku. Oni su vodili više razgovora s optuženikom u razdoblju od studenog 2004. 
godine do lipnja 2005. godine pod izlikom da žele objaviti knjigu o njegovom 
agenturnom djelovanju. U tim razgovorima koji su izvedeni tijekom glavne rasprave u 
postupku osobnog čitanja temeljem članka 249., stavak 2. njemačkog Zakona o 
kaznenom postupku, optuženik, koji je prema vlastitim navodima povjerovao u tu 
priču, opširno je ispričao svoje istraživačke aktivnosti po nalogu SDS-a (Perkovića). 
 
Tamo je iznio da je uživao Perkovićevo povjerenje. Da mu je Perković rekao da je on 
važna osoba jer sve poznaje i informiran je o svemu. 
 
To što je u zapisnicima o razgovorima koji su voñeni s prikrivenim istražiteljima ova ili 
ona činjenica prikazana na kićeniji ili senzacionalniji način, može se pripisati različitim 
ulogama koje je optuženik u odreñenom trenutku prihvatio: prvo, očitovanjem na 
glavnoj raspravi u kojemu je optuženik svoje agenturno djelovanje pokušao opisati 
kao prilično beznačajno, a drugo ulogom autora koji želi prodati uzbudljivu knjigu 
potencijalnim izdavačima. No, suštinu bitnih činjenica optuženik je odmah prikazao. 
 
To da prikriveni istražitelji nisu tražili od optuženika da ispriča roman tipa 
«James Bond»-a potvrdili su rukovoditelji prikrivenih istražitelja koji su ispitani tijekom 
glavne rasprave. Svjedoci H. i R. izjavili su da se optuženiku pristupilo pod izlikom da 
se želi objaviti knjiga o njegovom agenturnom djelovanju. Optuženiku je rečeno da je 
zamišljen opis činjenica koji bi doduše s jedne strane trebao biti zanimljiv i dopadljiv, 
ali bi s druge strane morao položiti prolazni ispit kod trećih osoba jer financijski 
uspjeh knjige ovisi takoñer u prvom redu o autentičnosti prikazanih dogañaja. Nije se 
radilo o senzaciji već o mogućnosti naknadne provjere. Na početku razgovora je 
optuženik euforično izjavio da ima materijala za «dvije knjige tipa 'James Bond'». 
«Lektori» su zatim «spustili» optuženika na zemlju i jasno naznačili da je 
James Bond izmišljeni lik, a da u knjizi mora biti riječi o stvarnom doživljaju. Od njega 
se više puta tražilo da svoje priče prikaže objektivno, primjerice pomoću fotografija ili 
pisane dokumentacije. Na to je optuženik takoñer pristao i više puta je naglasio da 
njegova saznanja ne potječu iz novina već da je to znanje koje je stekao iznutra. 
Svjedok R. dopunio je te navode svjedoka H.-a. On se tek kasnije pridružio 
prikrivenim istražiteljima koje je predvodio. Istražitelji nisu nikada tjerali optuženika da 
priču nastavi u odreñenom smjeru. Puno su se više potrudili da puste optuženika da 
sam priča što je moguće autentičnije. 
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To da agenturno djelovanje optuženika ni u kojem slučaju nije bilo tako beznačajno 
kako to optuženik prikazati razvidno je iz izvještaja suradnika koje optuženik navodi i 
koje je Josip Perković sastavio o svojim kontaktima s optuženikom. Sudskom vijeću 
je predočeno ukupno 34 takvih izvještaja suradnika. Kako je posvjedočio svjedok F., 
iste je ženska osoba, čiji identitet nije utvrñen, predala na porti Bavarskog 
pokrajinskog ureda kriminalističke policije u Münchenu dana 14. srpnja 2005. godine. 
Autentičnost tih izvještaja suradnika, kako je izjavio svjedok F., potvrdio je svjedok 
suočen sa sadržajem tijekom njegovog policijskog ispitivanja dana 24. ožujka 2004. 
godine i 24. kolovoza 2005. godine. Tijekom glavne rasprave, svjedok Vu. (o njemu 
pod točkom C.ll.2.b.aa.) je naveo da je u okviru svog rada za Komisiju za utvrñivanje 
ratnih i poratnih žrtava u Hrvatskoj, koju je hrvatski Sabor osnovao 1992. godine 
(tzv. Komisija za žrtve), imao uvida u arhive SDS-a u Zagrebu. Tamo je izvršio uvid u 
bezbroj dokumenata uključujući, izmeñu ostalog, izvještaje suradnika, koje su oficiri 
SDS-a sastavili o kontaktima s agentima koje su držali na vezi. Tako je pročitao i 
izvještaje koje je sastavio Josip Perković, iz kojih je razvidno da je on držao na vezi 
jednog agenta pod pseudonimima «Boem» i «Stiv» u neposrednom okruženju 
dr. Ivana Jelića u M.-u. 
 
Sudsko vijeće prihvatilo je izvoñenje svih njemu podnesenih izvještaja suradnika, koji 
obuhvaćaju razdoblje od siječnja 1976. godine do rujna 1979. godine, u okviru 
postupka osobnog čitanja tijekom glavne rasprave temeljem članka 249., stavak 2. 
njemačkog Zakona o kaznenom postupku. Iz njih proizlazi da je optuženik podrobno 
izvještavao Perkovića o svakom dogañaju u okruženju dr. Jelića koji se njemu činio 
zanimljivim, i da je to više puta činio dijelom na vlastiti poticaj te da je prigodom 
susreta s Perkovićem u inozemstvu istome predao kopiju prepiske i dijela arhiva 
dr. Jelića. 
 
U prvim godinama svog djelovanja optuženik se očito pokazao toliko pouzdanim i od 
povjerenja da je Perković u svom izvještaju suradnika od 21. kolovoza 1978. godine 
zabilježio da se optuženika «može koristiti daleko više nego li u prethodnim 
godinama». 
 
b) O osobi žrtve ubojstva, Stjepanu ðurekoviću, i o njegovoj ugroženosti  
 
Optuženik navodi da ga je dr. Ivan Jelić u ljeto 1982. godine (vjerojatno u srpnju) 
zamolio da ode s njim u hotel B. u M.-u jer se tamo želi susresti s jednom važnom 
osobom iz Jugoslavije. Taj čovjek, kako je tek kasnije saznao, bio je 
Stjepan ðureković, direktor jugoslavenske naftne tvrtke INA, koji je pobjegao iz 
Jugoslavije. ðureković je imao sa sobom rukopise pet knjiga u kojima se kritizira 
režim i koje je napisao u Jugoslaviji i želio objaviti u Njemačkoj. Zbog toga je došao u 
M. jer je tu njegov sin D. živio već od 1981. godine. Dr. Jelić je upitao ðurekovića bi li 
on takoñer pisao članke za list «Hrvatska država», na što je on potvrdno odgovorio. 
 
Vezano uz jedan članak u jednom hrvatskom listu, u kojemu se uz ðurekovićevu 
fotografiju izvješćuje o njegovoj navodnoj umiješanosti u aferu «INA», ðureković je 
objasnio optuženiku da je on osoba s fotografije; da je kao bivši direktor INE takoñer 
surañivao s jednim od Titovih sinova. Prema navodima optuženika, u hrvatskom tisku 
kao i u krugovima hrvatskih emigranata kružile su glasine da je ðureković pronevjerio 
veliki iznos novca u INI. No, u to navodno nije povjerovao jer je ðurekovićev nastup 
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bio prilično odlučan. Sam ðureković mu je rekao da su vijesti o njegovim navodnim 
kaznenim djelima čista propaganda. 
 
ðureković ga je zamolio da mu pruži potporu oko tiskanja njegovih knjiga. Optuženik 
je slijedom toga preuzeo slagarske poslove za knjigu. ðureković je zatim načuo da je 
on početkom 1983. godine kupio tiskarske strojeve i postavio ih u svojoj garaži u 
W.-u. Zbog toga ga je ðureković pitao može li preuzeti posao tiskanja preostalih 
knjiga. Da je tisak njegove prve knjige bio vrlo skup i da zbog toga želi uštedjeti 
novac uz pomoć optuženika. Optuženik je zatim organizirao privremene radnike 
(učenike/studente) za slaganje otiska neprelomljenog sloga, kao i jednog završenog 
tiskara, svjedoka L.-a. Na taj način su do ðurekovićeve smrti objavljene još tri knjige. 
Posljednja knjiga bila je pred samim dovršetkom kada je ðureković ubijen. 
 
ðurekovića je dr. Ivan Jelić stalno politički izgrañivao. Tako se sredinom 
1983. godine ðureković izjasnio spremnim kandidirati se za hrvatski emigrantski 
sabor (Sabor) HNV-a. Takoñer je bilo govora o postavljanju piratske radijske postaje 
koja bi emitirala neovisne vijesti u Hrvatsku. Prikrivenim istražiteljima je optuženik 
naveo da je u očima vlastodržaca u Jugoslaviji ðureković bio «izdajnik», «opasan 
čovjek» i «državni neprijatelj». 
 
Da se ðureković tijekom trajanja njihovog poznanstva doimao sve uplašenijim. Da je 
više puta rekao da se boji da će ga jugoslavenska tajna služba ubiti. ðureković se 
držao konspirativno. Zbog toga nitko nije znao gdje živi sa svojim sinom. I svoje 
vozilo bi uvijek ostavljao u W.-u na obližnjem parkirališnom mjestu pomalo udaljenom 
od tiskare. Uvijek je pazio da li ga netko prati. Tako je u više navrata spomenuo 
sumnjive osobe koje su motrile njega ili njegovu kuću. On, optuženik, taj strah nije 
sasvim ispravno shvatio jer nikada nije čuo da «UDBA» ubija i one ljude koji se jedino 
bave pisanjem. Ali je optuženik čuo za ubojstva koja su navodno išla na račun 
jugoslavenske tajne službe. Tako su relativno kratko prije ðurekovića ubijeni 
Ante Kostić u F.-u i ðuro Zagajski u M.-u. No, obojica su bila spremna na uporabu 
nasilja, kao što je bilo poznato. 
 
Prikrivenim istražiteljima je optuženik naveo da je čuo nešto «strašno» o tajnoj službi 
i o «tim ubojstvima». Vidio je on iz svog vlastitog iskustva u svom svakodnevnom 
radu što «su oni sve napravili». On se bio «privikao» na atentate koji su bili postali 
«svakodnevnica». Premda je to znao, nikada to nije spomenuo Perkoviću. 
 
Dva tjedana prije ubojstva, svjedok Kr. je nazvao i upitao optuženika zna li za atentat 
na ðurekovića u F.-u. Takve vijesti je Kr. dobio telefonom. Dr. Jelić i on, optuženik, 
postali su vrlo zabrinuti i zbog toga su prijavili ðurekovićev nestanak policiji u G.-u jer 
o njemu nitko više dana nije ništa čuo. Zatim se ðureković naglo pojavio i rekao da je 
preselio u drugi stan i da samo policija zna gdje sada stanuje. 
 
ðurekovićevoj rastućoj nesigurnosti u mjesecima prije njegove smrti takoñer je 
doprinijela, kako optuženik pretpostavlja, kampanja dezinformiranja koju je 
jugoslavenska tajna služba vodila protiv ðurekovića u proljeću 1983. godine. U to 
vrijeme su krivotvorene razglednice stavljene u promet, na prednjoj strani kojih je bila 
prikazana slika hrvatskog spomen područja na Bleiburgu u Austriji kao i 
ðurekovićeva fotografija. Na poleñini se nalazio tekst s izmišljenom ponudom 
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«od ðurekovića», kojom se njegova knjiga u kojoj je kritizirao režim promicala po 
posebnoj cijeni. Obećavao se popust od 30% u slučaju naručivanja knjige. ðureković 
se na to bio jako razljutio. Uz optuženikovu pomoć je tjednima radio na ispravljanju te 
stvari na hrvatskoj emigrantskoj sceni. Kratko nakon toga se čak pojavilo i 
krivotvoreno izdanje lista «Nova Hrvatska», koji se izdaje u Londonu, koje je 
sadržavalo navodni razgovor s ðurekovićem. I to se nakon toga ispravilo. Kampanja 
dezinformiranja ostavila je traga na ðurekovića jer je na hrvatskoj emigrantskoj sceni 
bilo poznato da takve akcije često puta prethode atentatima. S tim u svezi, optuženik 
je naveo prikrivenim istražiteljima da je pomislio da će ðureković «sada platiti». 
Da mu je postalo jasno da će se nešto dogoditi. 
 
Sudsko vijeće vjeruje optuženiku vezano uz gore opisane objektivne činjenice jer su 
iste potvrñene i na drugi način. 
 
Tako je na gotovo isti način svjedok J., sin dr. Ivana Jelića, opisao prvi susret s 
ðurekovićem u hotelu B. u M.-u. Tako mu je to prepričao njegov otac. Optuženikove 
navode o tome kako je tisak izvještavao o ðurekovićevom bijegu iz Jugoslavije i o 
njegovoj tamošnjoj navodnoj umiješanosti u aferu «INA» potvrdio je i svjedok J. 
prema vlastitoj percepciji, kao i ðurekovićevu nesigurnost tijekom kampanje 
dezinformiranja i njegovu namjeru da objavi svoje knjige uz pomoć dr. Jelića i 
optuženika. ðurekovićev strah da će biti ubijen bio je s gledišta svjedoka J.-a 
opravdan jer su osobe s hrvatske emigrantske scene u Njemačkoj stalno bile žrtve 
atentata. ðureković se zbog toga, kako je izjavio svjedok J., držao konspirativno i bio 
je vrlo oprezan. Nitko iz J.-ove obitelji nije znao gdje je ðureković živio. Njegov otac 
je držao da je ðureković izuzetno ugrožen i da je «zapravo» već «mrtav čovjek». 
 
U policijskom ispitivanju od 29. srpnja 1983. godine, koji je pročitan na sudu, 
dr. Ivan Jelić je opisao ðurekovića kao hrvatskog domoljuba koji je u Hrvatskoj radio 
kao marketinški direktor u INI. Upoznao ga je «početkom 1982. godine» u hotelu B. 
te ga ohrabrivao u tome da u Njemačkoj tiska svoje knjige u kojima kritizira režim. 
Načuo je da je pri tome imao potporu optuženika. Tako je optuženik u svakom 
slučaju tiskao neke od knjiga u svojoj garaži u W.-u. ðurekovićevu adresu u M.-u nije 
znao. Nikada mu to nije rekao jer je bio vrlo oprezan. Pribojavao se da će ga 
jugoslavenska tajna služba ubiti. Dr. Ivan Jelić takoñer je potvrdio kampanju 
dezinformiranja protiv ðurekovića te je za motiv ðurekovićevog ubojstva sumnjao u 
strah vlastodržaca u Jugoslaviji od objavljivanja daljnjih ðurekovićevih spisa o 
njihovim makinacijama. 
 
D.D., sin Stjepana ðurekovića, izjasnio se prigodom dva policijska ispitivanja od 
29. srpnja i 31. srpnja 1983. godine, koji su izvedeni tijekom glavne rasprave njihovim 
čitanjem. Njegovi navodi potvrñuju i dopunjuju optuženikove iskaze o ðurekoviću. 
Sam D.D. bio je pobjegao u Njemačku još 1981. godine. U svibnju 1982. godine, 
njegov otac je došao u M. i tada su zajedno tražili stan. D.D. je potvrdio da je njegov 
otac napisao knjige u kojima kritizira režim i koje su, izmeñu ostalog, objavljene uz 
pomoć optuženika. Zbog toga se njegov otac takoñer osjećao u opasnosti. 
Od početka 1983. godine, oboje su se, i otac i sin, osjećali pod prismotrom i ponašali 
su se vrlo oprezno. U srpnju 1983. godine su zbog toga preselili u drugi stan u M.-u. 
Njegov otac se sredinom 1983. godine bio izjasnio spremnim kandidirati se za 
hrvatski emigrantski sabor. Čak je od šefa operativnog odjela HNV-a u lipnju 1983. 
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godine bio zamoljen za preuzme odgovornost za sadržaje piratske radijske postaje 
koju je još trebalo opremiti. D.D. je takoñer spomenuo kampanju dezinformiranja 
protiv njegovog oca i izjasnio se uvjerenim da iza ubojstva njegovog oca stoji 
jugoslavenska tajna služba. 
 
Time su više puta potvrñene i dopunjene objektivne činjenice, koje je optuženik iznio 
o Stjepanu ðurekoviću. Kao sažetak, iz optuženikovih navoda je razvidno da je bio 
upoznat s konkretnim ugroženim položajem ðurekovića u proljeću i ljetu 1983. 
godine. 
 
c) O ubojstvu Stjepana ðurekovića 
 
Optuženik je na glavnoj raspravi izjavio u više navrata da nema ništa s ubojstvom 
Stjepana ðurekovića. Niti je znao za planirano ubojstvo niti je svojim znanjem bio 
uključen u takvu vrstu planiranja. Da su drugačiji navodi svjedoka Si.-a, Vu.-a i V.-a 
potpuna izmišljotina. Već da je on, poput svih pripadnika hrvatske emigrantske scene 
u M.-u bio užasnut ubojstvom. Nije računao s tim da bi jugoslavenska tajna služba 
doista ubila ðurekovića, koji je koristio isključivo mirna sredstva (politiku / 
objavljivanje knjiga) za ostvarivanje nekomunističke hrvatske države. No, nije imao 
nikakve sumnje u to da ubojstvo ide na dušu jugoslavenskog sigurnosnog aparata, 
kao što je bilo općeprihvaćeno. 
 
O pojedinostima se optuženik izjasnio, kako slijedi: 
 
Točno je da je kao agent SDS-a oficira Perkovića, koji ga je držao na vezi, takoñer 
izvještavao o ðurekoviću. Tako je u Hrvatsku slao obavijesti o dolasku ðurekovića i o 
njegovim aktivnostima nakon toga. Ali ništa više od toga. 
 
Dao je doduše dupli ključ svoje garaže u W.-u Perkoviću početkom lipnja 1983. 
godine, dakle nekoliko tjedana prije ubojstva, u Luksemburgu prigodom jednog 
«preliminarnog susreta» prije redovnog susreta s Perkovićem, koji je te godine bio 
planiran tijekom optuženikovog odmora na Mallorci u kolovozu 1983. godine. 
No, svrha te predaje ključa nije bila omogućiti budućim ubojicama pristup mjestu 
počinjenja kaznenog djela. Perković ga nikada nije informirao o planiranju ubojstva 
niti mu je rekao da bi ključ trebao osigurati ulazak budućih ubojica. Već je on ključ 
predao jednostavno stoga što ga je Perković zamolio za ključ. Njemu to nije bilo ništa 
neobično; a predaju ključa optuženik nije uopće ocijenio kao (eventualnu) pripremnu 
radnju za ubojstvo. Perković je već i ranije zahtijevao od njega ključeve prostora u 
kojemu su boravili optuženik i/ili dr. Ivan Jelić, pa tako i (prve) tiskare u G.-u kao i 
stanova optuženika. Kada je te ključeve predao, više točno ne zna. Perković je 
zahtijevao ključeve zbog toga što se time htio uvjeriti u optuženikovu lojalnost. 
Optuženik je odgovarajuća Perkovićeva objašnjenja shvatio na način da Perković želi 
osigurati mogućnost da u svako doba može imati predodžbu, osobno ili preko osoba 
koje za to zaduži, o tome odgovaraju li optuženikovi izvještaji istini. Je li do kontrolnih 
posjeta takve vrste došlo, optuženik nije mogao sa sigurnošću utvrditi. No, jednom je 
posumnjao da je netko bio u staroj tiskari u G.-u. 
 
Prigodom predaje ključa budućeg mjesta počinjenja kaznenog djela u W.-u, Perković 
je još dodatno napomenuo da bi se ključ mogao takoñer koristiti kao znak 
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prepoznavanja. Perković bi mogao napustiti svoje radno mjesto te bi se tada njegov 
eventualni nasljednik mogao uvjeriti u to da je pred njim P. kada bi dupli ključ položio 
preko izvornog ključa. 
 
Uostalom ključ koji je predan u Luksemburgu ne bi mogao omogućiti ubojicama 
pristup mjestu počinjenja kaznenog djela jer je nakon susreta u Luksemburgu 
optuženik promijenio bravu na ðureković zahtjev. ðureković je u to vrijeme bio 
naročito uplašen jer je stekao dojam da je pod prismotrom. Zbog toga je zatražio od 
optuženika da promijeni bravu navodeći da je ključ već prošao kroz ruke previše ljudi. 
Optuženik je ispunio ðurekovićevu želju. Imao je još jedan stari cilindar koji je dobio 
od prethodnog vlasnika garaže i njega je postavio. Prigodom očevida na mjestu 
počinjenja kaznenog djela optuženik je demonstrirao kako je prema njegovim 
tvrdnjama postupio. Potpuno je rastvorio desno krilo garažnih vrata i naslonio vrata 
na unutarnji zid garaže kako bi prigodom bušenja imao otpor. Na taj način je 
promijenio cilindar. Nikakav primjerak novog ključa nije nakon toga predao Perkoviću. 
 
Takoñer nije znao da će ðureković doći u Tiskaru u W. dana 28. srpnja 1983. godine. 
Zbog toga uopće nije imao mogućnost izvijestiti Perkovića ili druge o njegovom 
dolasku tamo. ðureković mu se nikada nije najavljivao. Za to nije niti bilo nikakvog 
razloga. Nije se mogao prisjetiti susreta u gostionici M.-a u nedjelju 24. srpnja 1983. 
godine u M.-u. Moguće je da je tamo bio. U svakom slučaju nije čuo predmetnu 
ðurekovićevu izjavu da će «jedan članak donijeti do četvrtka u W.». Rekao je da je 
svjedok K., koji je iznio drugačiju priču, dao lažnu izjavu ili da se više točno ne sjeća. 
Da bi takoñer bilo besmisleno da ðureković donese članak za list u W. jer se list 
tiskao u G.-u. Da je to bio slučaj, onda bi članak trebao donijeti tamo. Članke za list 
nije nikada donosio u W., već uvijek u G. 
 
U tim optuženikovim navodima je jedino ispravno da je Perkovića izvještavao o 
ðurekoviću i da mu je u lipnju 1983. godine u Luksemburgu predao ključ budućeg 
mjesta počinjenja kaznenog djela. Očitovanja da prigodom predaje ključa nije znao 
što će se dogoditi, da nije znao da će ðureković doći u W. 28. srpnja 1983. godine i 
da uopće nije sudjelovao u logističkim pripremama ubojstva Stjepana ðurekovića, 
pobijena su u postupku ispitivanja dokaza ocjenom da predstavljaju neutemeljene 
tvrdnje kojima se on nastoji osloboditi krivnje (vidi pod točkom CM.879.). 
 
d) O tijeku četvrtka 28. srpnja 1983. godine (datum počinjenja kaznenog djela) 
 
Optuženik je opširno opisao tijek dana počinjenja kaznenog djela na glavnoj raspravi. 
Ustao je već oko 05:00 sati jer se bio dogovorio naći rano ujutro sa svjedokom J.-om 
i drugima. Dana 28. srpnja 1983. godine je na molbu svjedoka J.-a trebao pružiti 
usluge usmenog prevoñenja za dvojicu hrvatskih tražitelja azila, svjedoke S. i M., koji 
su imali raspravu u Saveznom uredu za priznavanje statusa stranih izbjeglica u Z.-u. 
Bilo je dogovoreno da će se voziti automobilima u koloni. 
 
Oko 06:00 sati je još preuzeo jednu ploču iz tiskare u W., koju je zalemio za tvrtku T. 
iz M.-a, kako bi istu kasnije isporučio tvrtki T. Pri tome nije ništa primijetio u tiskari. 
Nakon toga je osobnim vozilom krenuo za M. u pratnji svog mlañeg brata H.-a. Zatim 
su pokupili odvjetnika St.-a i J.-a u gradskoj četvrti S. Nakon toga su otišli na glavni 
kolodvor radi susreta sa svjedocima S.-om i M.-om Svi su stigli u Z. oko 08:00 sati. 
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Rasprava u Saveznom uredu trajala je do podne, ali je protekla uspješno. Kako je još 
želio kupiti zamjenske dijelove na nekom otpadu u blizini N.-a, sa svojim bratom se 
odvojio od ostalih oko 13:00 sati. Vrijeme provedeno na otpadu oduljilo se do 
početka večeri jer je potrebne dijelove trebalo prvo skinuti s nekog drugog osobnog 
vozila. Zbog rada su se on i njegov brat potpuno zaprljali i oznojili. Zbog toga su se 
oprali u jednom obližnjem ribnjaku. U M. su njegov brat i on stigli tek oko 20:00 sati te 
su ploču preuzetu ujutro u tiskari ostavili pred vratima tvrtke T. Nakon toga su obojica 
otišla na objed te se vratila kući u G. 
 
Kada je stigao doma, optuženik je oko 22:00 sati čuo s Perkovićem dogovoreni znak 
zvonjenja telefona, koji je ponovno počeo zvoniti u 23:00 sata. Premda je bio «mrtav 
umoran», još je nazvao Perkovića iz javne telefonske govornice. No, on je jedino htio 
znati gdje je bio. Optuženik mu je prepričao dan i rekao mu je da uglavnom nema 
ništa novog. Razgovor nije dugo trajao. U telefonskom pozivu nije vidio ništa čudnog 
budući da prije toga nisu razgovarali nekih dva tjedna. Nakon razgovora je otišao u 
krevet. 
 
Sudsko vijeće prihvatilo je taj optuženikov opis dana počinjenja kaznenog djela. 
No, sudsko vijeće ne vjeruje optuženiku kada prenosi sadržaj razgovora s 
Perkovićem. Telefonski razgovor s Perkovićem u tako kasnim satima sam je po sebi 
čudan. Optuženik je naveo da je 28. srpnja 1983. godine bio naporan dan. Bio je 
«mrtav umoran» kada je začuo znak zvonjenja telefona. Morao je dakle postojati 
poseban razlog koji ga je ipak naveo na to da ode u javnu telefonsku govornicu kako 
bi razgovarao s Perkovićem. Sudsko vijeće se uvjerilo da je razlog tome taj što je 
optuženik želio ponovno provjeriti plan počinjenja kaznenog djela koji je skovan s 
Perkovićem. Jer se sudsko vijeće uvjerilo u to da je optuženik već nekoliko tjedana 
prije ubojstva Stjepana ðurekovića iskoristio dogovoreni susret sa svjedokom J.-om 
kako bi sam odredio dan 28. srpnja 1983. godine kao dan počinjenja kaznenog djela. 
Jer je time doveden u položaj da može koristiti alibi za dan počinjenja kaznenog djela 
koji je više puta potvrñen (vidi pod točkom CM.9.). 
 
e) O otkrivanju tijela Stjepana ðurekovića 
 
U petak 29. srpnja 1983. godine, optuženik se prema vlastitim navodima, koja su s 
tim u svezi pouzdana, zatim odvezao u ured HNO-a u G.; nešto je bilo s osobnim 
vozilom dr. Ivana Jelića što je želio riješiti. Oko podne se zatim odvezao do garaže u 
W. kako bi tamo zalemio i uzeo još jednu ploču za tvrtku T. Kada je otvorio drvena 
garažna vrata, primijetio je da su bila samo zalupljena ali da nisu bila zaključana. 
Ključa nije vidio. Vrata su se mogla rastvoriti za tek 60 do 70 centimetara jer ih je 
nešto kočilo. Zatim je kroz otvoreni otvor zavirio u unutrašnjost tamne garaže. 
Pri tome je u svijetlu koje je dopiralo izvana ugledao Stjepana ðurekovića gdje leži u 
krvi. Krv je bila tamna, gotovo crna. Odmah je vidio da je ðureković bio mrtav. 
Njegova prva pomisao je bila: «Ubila ga je tajna služba!» Vrata je ostavio kako su 
bila. Kućepaziteljici koja je radila u susjednoj garaži je rekao da je tu mrtav čovjek i 
da treba nazvati policiju. Zajedno sa službenikom koji je stigao ubrzo nakon toga 
ušao je zatim u garažu preko željeznih vrata koja su vodila do stubišta, čiji je ključ 
imala kućepaziteljica. Njegov ključ tih vrata bio je, kao i uvijek, na rasvjetnoj sklopci 
pored vrata unutar garaže. 
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2. Načelno o vjerodostojnosti svjedoka Si.-a, Vu.-a i V.-a  
 
Uvjerenje sudskog vijeća u utvrñenja do kojih se došlo o predmetu spora, a naročito 
o ranijoj povijesti, o pripremama i motivu ubojstva Stjepana ðurekovića kao i o 
optuženikovom sudioništvu u počinjenju kaznenog djela (naročito o subjektivnim 
elementima kaznenog djela) temelji se u znatnoj mjeri na iskazima svjedoka Si.-a, 
Vu.-a i V.-a. Svi navedeni svjedoci su vjerodostojni. To bi trebalo prethodno razjasniti 
u načelnim razmatranjima kako se ne bi preopteretilo ispitivanje dokaza o 
pojedinačnim utvrñenjima o stvarnim dogañajima vezanim uz kazneno djelo. U onoj 
mjeri u kojoj treba uvesti posebne aspekte vjerodostojnosti za pojedinačne navode 
tih svjedoka, isto će biti pobliže razmotreno u nastavku u raspravi o pojedinačnim 
iskazima svjedoka o pripremama i izvršenju ubojstva. 
 
a) Svjedok Si.  
 
aa) Navodi svjedoka o sebi i o motivu svoje spremnosti na davanje iskaza  
 
Svjedok Si. iznosi zatim svoj životopis pred sudskim vijećem na besprijekornom 
njemačkom jeziku. Odrastao je u siromašnim uvjetima na otoku Krku u Hrvatskoj. 
Već 1961. godine postao je član komunističke partije; ne zbog toga što je bio uvjereni 
komunist, već zbog toga što tada nije mogao izbjeći «sveprisutnoj partiji». Pohañao 
je hotelijersku školu od 1961. do 1964. godine te je tijekom obrazovanja takoñer 
završio praksu na putničkim brodovima. Tom prigodom je upoznao jednu Talijanku s 
kojom se sprijateljio. Nakon što je donio odluku da ne želi «provesti život na 
brodovima», u jeseni 1964. godine odlučio je potražiti «sreću» u inozemstvu. Primio 
je bio poziv svoje prijateljice da doñe u Mailand. Tamo je radio kao pomoćni kuhar. 
Uz izuzetak povratka u Hrvatsku radi kratkog boravka početkom listopada 1964. 
godine, ostao je u Mailandu do prosinca 1964. godine. U Italiji su nastale poteškoće 
jer nije imao identifikacijske isprave. Zbog toga je krajem 1964. godine otputovao u 
Saveznu Republiku Njemačku s ispravama jednog talijanskog prijatelja, bez 
konkretnih planova za svoju budućnost. Pod prijateljevim imenom P. je dobio radno 
mjestu u tvrtki B. u F.-u. Tamo je situacija postala još teža nego u Italiji jer u to 
vrijeme još nije vladao njemačkim jezikom. Ali je iz ekonomskih razloga tražio način 
kako bi mogao trajno ostati u Njemačkoj. Kako bi zadržao barem neke kontakte s 
Domovinom kupovao je hrvatske novine. U listu «Hrvatska država» je pročitao 
adresu izdavača dr. Branka Jelića u Zapadnom Berlinu te mu je napisao – bez 
dodatnih namjera ili konkretnih planova da se s njim poveže. Primio je poziv i preselio 
se u Zapadni Berlin. 
 
Dr. Branko Jelić je imao ordinaciju opće medicine koja je bila njegovo glavno 
zanimanje. Pored toga se takoñer bavio poduzetništvom te je, izmeñu ostalog, vodio 
tvrtku koja se bavila čišćenjem bojlera. U tom poduzeću je nakon toga dobio radno 
mjesto od dr. Jelića. U to vrijeme je takoñer upoznao Ga.-a koji je zajedno s 
dr. Jelićem vodio hotel «Z.» u B.-u. Kako je kasnije saznao, Ga. je bio član mreže 
koja je po nalogu komunističke partije Jugoslavije prikupljala informacije u 
inozemstvu i provodila «posebne osjetljive akcije» u inozemstvu. Si. je tu mrežu, o 
kojoj je u više navrata opširno govorio tijekom svojih ispitivanja na glavnoj raspravi, 
opisao kao «stvarnu tajnu službu», koja je djelovala bez službenih struktura i bez 
zakonskog uporišta izvan službenih službi, nešto poput SDS-a ili SDB-a, isključivo po 
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političkim uputama. Članovi te mreže radili su na važnim kontrolnim punktovima u 
inozemstvu poput, primjerice, konzulata, turističkih agencija, hotela i brodova, novina, 
organizacija jugoslavenskih emigranata. Za rad u toj tajnoj službi nije bilo mogućeg 
podnošenja molbi niti službenog primanja u službu. Prišlo bi se onome čije su 
sposobnosti ili vrsta aktivnosti mogle biti od koristi za tu tajnu službu. Ukoliko bi se 
pokazalo da osoba zaslužuje povjerenje i da je kompetentna, istoj bi bili povjereni 
daljnji zadaci i tako bi se uključila u mrežu. Tako je i on, Si., negdje krajem 1960.-tih 
godina postao zanimljiv toj mreži i zbog toga su ga vrbovali jer je kod dr. Jelića, 
najuglednijeg predstavnika hrvatskih emigranata u Njemačkoj, intenzivnije radio i na 
političkom planu. Do toga je došlo jer se dr. Jelić posvañao s Ga.-om zbog 
nepravilnosti u upravljanju hotelom «Z.». Budući da je Ga. takoñer radio za list 
«Hrvatska država», njegovo mjesto je ostalo upražnjeno, a zatim ga je preuzeo Si. 
Od 1968. godine je bio «domaći glavni urednik» lista, uslijed čega je raspolagao 
brojnim raznim kontaktima s hrvatskim emigrantima, uključujući osobe koje su 
zagovarale nasilan prevrat u Hrvatskoj. Biti informiran o tim aktivnostima u 
inozemstvu i utjecati na njih aktivnom deeskalacijom bilo je, iz razumljivih razloga, u 
interesu odgovornih za sigurnost u Hrvatskoj. Ali se za aktivnosti na hrvatskoj 
emigrantskoj sceni nije zanimao samo jugoslavenski sigurnosni aparat, već i 
njemačka savezna služba za zaštitu ustavnog poretka koja mu je prišla negdje 
1968. godine. Kako ne bi ugrozio svoj ostanak u Njemačkoj, u narednom razdoblju je 
takoñer dostavljao informacije Službi za zaštitu ustavnog poretka. 
 
Krajem 1960.-tih godina u Njemačkoj je bila aktivna radikalna hrvatska emigrantska 
organizacija pod nazivom «Hrvatsko revolucionarno bratstvo» (HRB) koja je izvorno 
osnovana u Australiji. Si. je dobio upute iz Hrvatske da vodi posebnu brigu o HRB-u, 
da prikuplja informacije o njemu i da utječe na organizaciju. Zbog toga se krajem 
1960.-tih godina preselio u S. gdje su boravili glavni aktivisti HRB-a. Od tamo je do 
1972. godine izvještavao kako hrvatsku tako i njemačku Službu za zaštitu ustavnog 
poretka. 
 
Jedan od glavnih aktivista HRB-a bio je So. Navedeni je dobio nalog od HRB-a da se 
sa skupinom od nekih dvadesetak ljudi ubaci u Hrvatsku 1972. godine kako bi tamo, 
kao gerilski borci, pokrenuli oružanu revoluciju. Druga skupina je već prije toga bila 
otišla u Bosnu i Hercegovinu s istim ciljem. Budući da je u to doba Si. uživao 
povjerenje HRB-a, trebao je zajedno sa So.-om ići preko Italije u Hrvatsku. Zajedno 
su krenuli za Italiju, ali su se tamo razišli; on, Si., je otišao prvi za R. Ubrzo nakon 
njegovog dolaska tamo, iz Italije je stigla vijest da su So. i njegova obitelj ubijeni i da 
se Si.-a sumnjiči da je on počinitelj. Si.-a su zbog toga hrvatski sigurnosni organi 
uhitili u jednoj kući u R.-i te je u tom predmetu ispitan pred hrvatskim sudom u 
nazočnosti talijanskih istražitelja. No, on je mogao dokazati da je u trenutku ubojstva 
bio u vlaku prema Jugoslaviji. Budući da nije ubio So.-a, nisu se niti mogli naći 
nikakvi dokazi o tome. Zbog toga nije niti osuñen. Naknadno mu je u Hrvatskoj 
rečeno da pod lažnim imenom A.M. kupi stan u R.-i i da i dalje stavlja svoje znanje na 
raspolaganje u službi države i partije; da mu se tako neće ništa dogoditi. Zatim je u 
razdoblju od 1972. do 1988. godine uz druge osobe radio kao analitičar za tajnu 
službu i pri tome je njegov zadatak bio da informacije koje su dolazile iz SDS-a, 
službene službe sigurnosti u Hrvatskoj, filtrira prema njihovoj relevantnosti, da ih 
ocijeni i obradi kako bi se dobila podloga za donošenje daljnjih (političkih) odluka. 
U tom vremenu je takoñer sudjelovao u različitim akcijama u Europi. Za razliku od 
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akcija službene Službe, o aktivnostima ove tajne službe se nisu pisali nikakvi 
izvještaji ili druge pisane evidencije. 
 
U okviru svog rada je upoznao druge pripadnike tajne službe. Tako su i politički 
rukovoditelji SDS-a poput, primjerice, Zdravka Mustaća u razdoblju od 1982. do 
1983. godine, redovito bili ujedno i pripadnici tajne službe, a političke upute Izvršnog 
komiteta komunističke partije su izvršavali sami ili su iz prosljeñivali mreži. 
 
U razdoblju do 1988. godine, takoñer je više puta ponovno boravio u inozemstvu i 
sudjelovao u «osjetljivim akcijama». Bio je nadaren za jezike tako da je relativno brzo 
uspio naučiti njemački, engleski, talijanski i francuski. To mu je jako koristilo 
prigodom njegovih zadataka u inozemstvu. Na temelju toga i njegovog 
dugogodišnjeg analitičkog rada za tajnu službu – a time i za političke odgovorne 
osobe u Jugoslaviji/Hrvatskoj – uspio je steći temeljito znanje o organizaciji, ustroju i 
načinu postupanja jugoslavenskog sigurnosnog aparata u tuzemstvu i u inozemstvu. 
Zbog svojih zasluga je 1975. godine dobio zlatni sat s potpisom na dar od tadašnjeg 
jugoslavenskog sekretara unutrašnjih poslova Herljevića, koji još i danas posjeduje. 
 
Svjedok dalje navodi da su ga zbog njegovih brojnih zadataka u inozemstvu takoñer 
povezivali s raznim ubojstvima, ne samo s ubojstvom So.-a u Italiji 1972. godine, već 
primjerice i s ubojstvom hrvatskog emigranta Brune Bušića 1978. godine u Parizu ili 
sa slučajem hrvatskog emigranta Nikole Štedula u kojega je navodno pucao 1988. 
godine. No, on nije imao ništa s bilo kojim od navedenih kaznenih djela. On jest 
otputovao u Škotsku 1988. godine pod nekom izlikom u okviru jedne akcije tajne 
službe. Ali se u toj akciji radilo o nečemu sasvim drugome od ubojstva Štedula: 
krajem 1980.-tih godina je postupak raspada višenacionalne jugoslavenske države 
brzo uznapredovao. Radi «spašavanja» Jugoslavije kao cjelovite države, naročito u 
njezinoj ulozi glasnogovornika nesvrstanih država, željelo se utjecati na negativan 
stav Ujedinjenog Kraljevstva, koji je bio motiviran unutarnjopolitičkim stanjem u 
Jugoslaviji, u korist tadašnjeg plana da se Jugoslavija iz savezne države pretvori u 
konfederativnu državu. Konfederacija bi mogla – takva su bila razmišljanja tadašnjih 
političkih čelnika – amortizirati nastojanja republika da ostvare samostalnost time što 
bi se održala cjelovitost države. U to doba je Si. u svom koferu s dvostrukim dnom 
ranije prenio prikupljene materijale u Jugoslaviju koji bi bili pogodni za ostvarivanje 
utjecaja na britanski stav. Pokretači plana računali su s tim da će materijali biti 
otkriveni prigodom kontrole kofera u zračnoj luci London Heathrow. No, Si.-a nisu 
kontrolirali. Štoviše, bio je izdan te je u Škotskoj osuñen na 15 godina zatvora zbog 
navodnog pokušaja ubojstva Štedula kojeg nikada nije počinio. Od te kazne je u 
Škotskoj odležao deset godina (do 1998. godine). 
 
Logistička centrala te akcije tada se nalazila u Veroni u Italiji. Jedna od tamošnjih 
odgovornih osoba bio je Josip Perković koji je tada bio pomoćnik sekretara, dakle 
stručni rukovoditelj SDS-a u Zagrebu. Prije polijetanja za Veliku Britaniju, brigu o 
svojoj imovini povjerio je Perkoviću u kojega je tada još imao povjerenja. To je bilo 
potrebno jer se računalo s tim da će nakon kontrole njegovog kofera Si. provesti neko 
vrijeme u zatvoru (računalo se s oko dvije godine) zbog agenturnog djelovanja u 
okviru tajne službe za stranu silu na teritoriju Velike Britanije. Si. nije računao s tim da 
će se to pretvoriti u deset godina zbog potpuno drugačije optužbe. On sumnja da je 
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bio žrtva političke zavjere koju su skovale snage iz Jugoslavije i Velike Britanije kako 
bi se osujetila nastojanja u cilju uspostave konfederativne Jugoslavije. 
 
Si. je još manje računao s tim da Perković neće pokazati lojalnost prema njemu 
tijekom godina koje je proveo u zatvoru. To da će se ta njegova očekivanja izjaloviti 
morao je uvidjeti još tijekom održavanja zatvorske kazne kada je iz zatvora ulagao 
napore da ga prijevremeno puste i protjeraju u Hrvatskoj. Perković mu je dao do 
znanja da će se pokrenuti njegovo izručenje, ali da ukoliko o tome bude postignut 
sporazum s britanskim vlastima neće biti izručen Hrvatskoj nego Francuskoj gdje mu 
žele suditi zbog ubojstva Brune Bušića u Parizu. Si. je tada posumnjao da ga žele 
«neutralizirati» te je zbog toga odbio izručenje pod tim uvjetima. Pripremio se za to 
odleži preostalu kaznu i da se u tom vremenu oslobodi unutarnjih okova sudjelovanja 
u jugoslavenskom sigurnosnom aparatu. Stoga se sredinom 1998. godine obratio u 
pisanom obliku različitim stranim državama/vlastima, izmeñu ostalog i Generalnom 
konzulatu Savezne Republike Njemačke u Edinburgu u Škotskoj – taj dopis od 
31. kolovoza 1998. godine, koji je obavještajnim kanalima dostavljen i Glavnom 
državnom odvjetništvu u Karlsruheu, pročitan je na glavnoj raspravi – te im je 
ponudio iskaz o sigurnosnom aparatu Jugoslavije ako spriječe njegovo izručenje, 
osim ukoliko se radi o izručenju samoj Hrvatskoj, jer se bojao da u sudskom 
postupku izvan Hrvatske svoja prava ne bi mogao dostatno obraniti. U dopisu 
njemačkom Generalnom konzulatu i Saveznom državnom odvjetništvu izričito je 
okrivio Zdravka Mustaća i Josipa Perkovića za različita kaznena djela. No, odgovor 
nije primio. Budući da se vlasti u Škotskoj i u Hrvatskoj očito nisu mogle dogovoriti o 
uvjetima njegovog izručenja, ostao je tada i dalje u zatvoru. 
 
Nakon puštanja iz zatvora krajem 1998. godine, vratio se u Hrvatsku kao slobodan 
čovjek. U Zagrebu je ponovno uhićen i optužen je za sudjelovanje u ubojstvu 
Brune Bušića, ali je na kraju pravomoćno osloboñen krivnje. Zbog vremena 
provedenog u pritvoru u ovom postupku, sud u Rijeci dosudio mu je nematerijalnu 
odštetu u iznosu od 21.000,- eura. Drugi postupci pred hrvatskim sudovima koji se 
odnose na naknadu materijalne štete još su u tijeku. 
 
U Hrvatskoj je zatim Si. ustanovio da je Perković pronevjerio imovinu koju mu je 
povjerio 1988. godine. Kroz više grañanskih postupaka voñenih protiv Perkovića već 
godinama pokušava ostvariti povrat svoje imovine. Tijekom trajanja tih sudskih 
postupaka u više navrata se osobno sastao s Perkovićem izvan sudnice kako bi ga 
naveo da popusti. Budući da Perković nije bio na to spreman te zbog Perkovićevog 
ponašanja tijekom njegovog održavanja zatvorske kazne u Škotskoj, konačno više 
nije vidio nikakvog razloga da i dalje bude lojalan Perkoviću. 
 
Nakon što je u hrvatskom tisku pratio početak, tijek i kraj (obustavu) prvog sudskog 
postupka protiv optuženika pred sudskim vijećem u proljeće 2006. godine, Perkoviću 
je više puta spomenuo sudski postupak prigodom osobnih susreta (posljednji u 
studenom 2007. godine) radi osluškivanja njegove reakcije vezano uz kazneni 
postupak protiv optuženika. Suočio je Perkovića s tim da želi napisati knjigu u kojoj 
će otkriti makinacije službe sigurnosti bivše Jugoslavije, a time i Perkovićevu ulogu. 
Pri tome se mislilo i na ðurekovićevo ubojstvo. 
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Pri tome – kako je izjavio svjedok – treba znati sljedeće: on, Si., je krajem ljeta 1983. 
godine bio član jedne interne istražne komisije tajne službe koja se sastala po 
političkim uputama Izvršnog komiteta komunističke partije u Zagrebu radi rasprave o 
ubojstvu Stjepana ðurekovića te naročito radi identificiranja umiješanosti u to 
ubojstvo osoba koje su radile u sigurnosnom aparatu Jugoslavije/Hrvatske (o tome 
vidi pod točkom C.II.8./9.). Saznanja Komisije trebala su omogućiti političku procjenu 
hoće li osim čiste sumnje njemačka istražna tijela moći dokazati neku vezu s 
Jugoslavijom. Tako su se u to vrijeme, izmeñu ostalog, uvijek ponovno pojavljivale 
glasine da je tadašnji savezni sekretar unutrašnjih poslova Jugoslavije, 
Stane Dolanc, bio jedan od naredbodavaca ubojstva, što se pak nije moglo potvrditi 
kasnijim utvrñenjima Komisije. U političkom vrhu u Beogradu su, kako navodi Si., bili 
vrlo zabrinuti zbog mogućih vanjskopolitičkih posljedica ðurekovićevog ubojstva. 
Tako je rad Komisije trebao omogućiti primjereno daljnje političko postupanje 
temeljeno na činjenicama. Komisiju su činili već umirovljeni bivši pripadnici SDS-a 
tada na službenim dužnostima ðuro Lukić i Maks Manfreda kao i tada još djelatni 
stručni rukovoditelj SDS-a Sa., i on, Si., kao dokazani poznavatelj Njemačke i iskusni 
analitičar. Svi pripadnici Komisije bili su djelatnici tajne službe. Pred tom Komisijom 
je, izmeñu ostalog, Perković dao iskaz i tamo je opširno prikazao ključno 
sudjelovanje u pripremi i izvršenju ubojstva kako samog sebe tako i optuženika na 
način koji je uvjerio Komisiju (o tome vidi pod točkom C.II.8./9.). Osobama koje su 
saslušane pred Komisijom je tada bilo jasno da Komisija nema nikakvu 
kaznenopravnu ili disciplinskopravnu zadaću, već da služi isključivo za «političko 
minimiziranje štete». Zbog toga se saslušane osobe nisu morale bojati nikakvih 
kaznenopravnih posljedica te su iz tog razloga svoje iskaze pred Komisijom davale 
iskreno i otvoreno. Rezultati rada Komisije se ne bi odrazili – budući da nije bilo 
naloga za kazneno gonjenje – niti u postupovnim aktima. Već je Komisija usmeno 
izvijestila svoje nalogodavce. 
 
U tim okolnostima trebalo je, kako navodi svjedok, razmatrati njegove razgovore s 
Perkovićem u razdoblju od 2006. do 2007. godine. Obojica, Si. i Perković, su znala o 
čemu govore. 
 
Perković je, izmeñu ostalog, iznio svoju procjenu da «Nijemci» neće nikada otkriti 
pravu istinu o ubojstvu jer će optuženik šutjeti, a dokazi koji imaju neku vrijednost 
(svjedoci ili isprave) nisu na raspolaganju. Perković je ispričao da su mu htjeli poslati 
poziv u M. na glavnu raspravu protiv optuženika, ali da je taj poziv uspio izbjeći hineći 
bolest. Perković je s tim u svezi ismijao njemačke istražitelje i ostavio dojam da preko 
svojih veza, koje i dalje funkcioniraju, može u zametku ugušiti svaki pokušaj 
Nijemaca da preko suda doñu do saznanja. Si. je rekao Perkoviću da je spreman 
obznaniti pravu pozadinu ubojstva njemačkim istražiteljima i sudovima. Perković bi 
trebao razmisliti o tome želi li aktivno sudjelovati u pomirenju hrvatske povijesti ili 
ostati vjeran prošlosti. Perković to prvo nije uzeo za ozbiljno, ali je nakon toga u 
kasnijim razgovorima pokušao vršiti pritisak na njega. Zbog toga se prigodom 
kasnijih razgovora Si. uvijek pojavljivao s pratnjom, na način da je Perković ne 
primijeti. Obično bi jedna osoba čekala u njegovom vozilu kako nitko ne bi mogao 
podmetnuti eksploziv pod njegovo vozilo; drugu osobu bi rasporedio u prostoru – 
često puta u hotelskom baru – u kojemu bi se razgovor vodio. 
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Si. je s 2007. na 2008. godinu, naročito zbog zabrinutosti za svoj život, sam od sebe 
tražio kontakt s Bavarskim pokrajinskim uredom kriminalističke policije preko 
Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka u Kölnu koji je zatim doveo do davanja 
prvog iskaza u ovom predmetu dana 6. siječnja 2008. godine. Jer je bio mišljenja da 
bi bio «sigurniji» kada bi osobe uključene u ðurekovićevo ubojstvo koje su još žive – 
s iznimkom Perkovića i optuženika – iz opširnog izvješćivanja u hrvatskom tisku 
znale što je točno izjavio. Glasine koje je Perković širio o tome bile su za njega 
daleko opasnije. Si. se jedino izjasnio o svojim vlastitim opažanjima, pogotovo o 
onima iz razdoblja rada u istražnoj komisiji 1983. godine; daljnje informacije, koje bi 
omogućile identificiranje osoba koje su ðurekovićevo ubojstvo naredile odnosno 
izvršile vlastitim rukama, nije odao. To je govorio od svog prvog ispitivanja i pri tome 
ostaje. To će (nenavedene) osobe koje točno prate postupak primijetiti te će se stoga 
i dalje osjećati «sigurnim» i suzdržat će se od akcija opasnih po njegov život. Na upit 
o tome na što se njegovo uvjerenje s tim u svezi oslanja, svjedok je izjavio da je vrlo 
pomno razmislio o svojoj vlastitoj sigurnosti i da na temelju toga što je u prošlosti 
desetljećima bio pripadnikom jugoslavenskog sigurnosnog aparata zna procijeniti 
koliko daleko može ići. Nakon svog iskaza pred sudskim vijećem, Perkovića se više 
ne boji jer njegova razmišljanja i mogućnosti zna iz njihovog poznanstva tijekom više 
desetljeća i iz bezbrojnih razgovora. Budući da ima tu vlastitu procjenu kojoj vjeruje 
takoñer je odbio ulazak u program za zaštitu svjedoka koji su mu njemačke savezne 
vlasti nudile. Kada bi dopustio svoje uključivanje u taj program, u Hrvatskoj bi nastao 
krivi dojam da je «kupljen» za jedan iskaz i da će sada ispričati sve moguće samo 
radi opravdavanja svog ulaska u takav program. To bi dovelo njegov život u još veću 
opasnost nego li njegov sadašnji iskaz. Puno veću važnost pridaje tome da se nakon 
svakog davanja iskaza vrati u Hrvatsku kako bi time demonstrirao, u prvom redu u 
samoj Hrvatskoj, da svoje iskaze daje dobrovoljno i istinito, ali da ne prelazi granicu 
koju je sam sebi postavio i preko koje bi njegov život bio u ozbiljnoj opasnosti. 
 
bb) O vjerodostojnosti svjedoka Si.-a  
 
Sudsko vijeće je svjesno da u slučaju svjedoka Si.-a, koji je nakon svojih ključnih 
iskaza o počinjenom kaznenom djelu na glavnoj raspravi dana 21. veljače 2008. 
godine i dana 14. travnja 2008. godine prisegnuo, pred sobom ima osobu koja je 
desetljećima bila duboko ukorijenjena u sigurnosnom aparatu Jugoslavije/Hrvatske. 
No, upravo to iskazima svjedoka daje posebnu vrijednost i autentičnost. Jedino je 
osoba koja je, poput svjedoka, bila u tom sustavu mogla i može davati informacije o 
prikrivenim strukturama i planovima tajne službe. Stoga se u većem dijelu postupka 
ispitivanja dokaza za sudsko vijeće radilo prvenstveno o tome da ispita 
vjerodostojnost svjedoka pomoću objektiviziranih kriterija kako bi se stvorila slika o 
istinitosti dogañaja koje je svjedok opisao. 
 
Sudsko vijeće se uvjerilo da je svjedok Si. govorio istinu jer je tijekom održavanja 
svoje zatvorske kazne u Škotskoj u sebi prekinuo sa svojim bivšim životom i odustao 
od svojih do tada lojalnih veza s osobama koje su radile u sigurnosnom aparatu 
Jugoslavije/Hrvatske, a naročito s Josipom Perkovićem, zbog razočaranja njihovim 
ponašanjem. 
 
To uvjerenje sudskog vijeća proizlazi, s jedne strane, iz navoda koje je svjedok iznio, 
koji su trajali satima i koji su produbljeni na naknadni upit sudskog vijeća i stranaka u 
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postupku te koji su sami po sebi presudni, nepobitni, podrobni i koji ne izostavljaju 
njegovu vlastitu umiješanost. 
 
U nekim dijelovima njegovog iskaza, doduše, svjedok je iznosio navode koji su u 
potpunosti mogli biti pogodni da se uzdrma njegova vjerodostojnost. Tako je žustro 
zanijekao da je pucao u Nikolu Štedula u Škotskoj, premda je morao računati s tim 
da će presuda škotskog suda kojom je utvrñena njegova krivnja za to kazneno djelo 
biti predočena sudskom vijeću. I ne samo to, već je to nijekanje dopunio vrlo 
složenom pričom o navodnim nastojanjima da se u Jugoslaviji uspostavi 
konfederacija i o makinacijama tajne službe, za koje je morao pretpostaviti da ih 
sudsko vijeće neće moći provjeriti. Sve to nije bilo potrebno kako bi preostali navodi 
optuženika ostavili dojam presudnih i racionalnih navoda. Vrednovanje iskaza 
svjedoka u ovoj točci pridržava se do kraja ovog odjeljka. 
 
S druge strane, brojni navodi svjedoka o različitim polaznim točkama koje se odnose 
na vrijeme, stvari i osobe potvrñeni su dokaznim sredstvima koja su izvedena tijekom 
glavne rasprave kako u suštini tako i u pojedinostima. O pojedinostima o tome treba 
iznijeti: 
 
Svjedok Vu., koji se u razdoblju od 1992. do 2002. godine, kao tajnik hrvatskog 
Sabora, u okviru tzv. Komisije za žrtve, s političkog gledišta bavio organizacijom, 
ustrojem i načinom djelovanja jugoslavenske službe sigurnosti (vidi u nastavku pod 
točkom C.ll.2.b.), naveo je na glavnoj raspravi da je prema njegovim saznanjima od 
1968. godine nadalje Si. glasio kao jedan od najpouzdanijih «suradnika UDBE» (pod 
zajedničkim nazivnikom «UDBA» misli na sigurnosni aparat Jugoslavije), premda Si. 
nije nikada obnašao dužnost u jednoj službenoj službi (poput primjerice SDS-a). 
Taj iskaz potvrñuje navode Si.-a da nikada nije bio službeni djelatnik jedne službe 
sigurnosti (SDS-a ili SDB-a), ali da jest bio pripadnik «stvarne tajne službe». 
 
O iskazu Si.-a da je ðurekovićevo ubojstvo zbog njegovog vanjskopolitičkog značaja 
proučeno u okviru interne čisto politički motivirane istražne komisije, svjedok Vu. je 
izjavio da su prema njegovim spoznajama interne procjene nakon takvih «akcija u 
inozemstvu» bile uobičajene. Da su slijedom toga iskazi Si.-a o postojanju i o radnom 
zadatku komisije s njegovog gledišta «uvjerljivi». Sudsko vijeće takoñer nije uspjelo 
utvrditi da su u Jugoslaviji/Hrvatskoj osobe, koje su dale izjave pred istražnom 
komisijom koju je Si. opisao, a naročito Josip Perković, pozvane na kaznenu ili 
disciplinsku odgovornost zbog umiješanosti u ðurekovićevo ubojstvo koja je priznata 
pred komisijom. Ovo govori u prilog čisto internog i politički motiviranog istraživačkog 
zadatka komisije koji je Si. opisao. 
 
Svjedok J., sin dr. Ivana Jelića, potvrdio je na glavnoj raspravi da je krajem 1960.-tih 
godina Si. bio suradnik njegovog strica dr. Branka Jelića u Berlinu. Do njega, 
svjedoka J.-a, su već prije nekoliko godina anonimno procurila dva dosjea o 
aktivnostima svog strica i svog oca, koja su očigledno potjecala iz sigurnosnog 
aparata Hrvatske. Iz njih je bilo razvidno da je jugoslavenska tajna služba sustavno 
skupljala informacije kako o njegovom stricu tako i o njegovom ocu. O njegovom 
stricu je Si., koji se navodio pod pseudonimom «Mišo», izvještavao od 1965. godine 
do negdje 1970. godine, a o njegovom ocu je od 1975. godine izvještavao optuženik 
pod pseudonimima «Boem» i «Stiv». On, svjedok J., sumnja da je Si. u to vrijeme 
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presnimio na mikrofilm i proslijedio svu bitnu prepisku i dijelove pismohrane njegovog 
strica. U to je posumnjao zbog toga što je pregledom arhivske dokumentacije svog 
strica otkrio mali mikrofilm. Iz toga je zaključio, nakon što je iz dosjea saznao za 
Si.-ove aktivnosti na prikupljanju informacija, da je Si. posjedovao poseban 
fotoaparat s kojim je fotografirao sastavne dijelove dokumentacije. Ti navodi svjedoka 
J.-a potvrñuju iskaz Si.-a o njegovim aktivnostima krajem 1960.-tih godina kod 
dr. Branka Jelića. 
 
Pročitani iskazi svjedoka La.-a takoñer potvrñuju uključenost svjedoka Si.-a u 
aktivnosti tajne i sigurnosne službe Jugoslavije/Hrvatske. Svjedok Vu. je u okviru 
svog rada u navedenoj Komisiji za žrtve vodio više razgovora sa svjedokom La.-om, 
koji je prema vlastitim navodima rukovodio II. odjelom (za neprijateljsku emigraciju) 
SDB-a u Beogradu od travnja 1983. godine do kraja 1986. godine i koji je još ranije 
od 1964. godine obnašao različite dužnosti unutar SDS-a u Bosni i Hercegovini. 
O tim razgovorima je svjedok Vu. vodio zapisnike; o razgovoru s La.-om od 
15. lipnja 1992. godine postoji tonska snimka uživo, čiji je prijepis (dio) predočen u 
prijevodu na glavnoj raspravi čitanjem. Suočen s ispravama, svjedok Vu. je potvrdio 
njihovu autentičnost. Nakon toga se La. takoñer izjasnio u više navrata o svjedoku 
Si.-u. Tako je La. izjavio da je Si. bio djelatnik službe državne sigurnosti i da se u 
njegovom slučaju radi o osobi koja je «naučila» putovati u inozemstvo. La. je 
izvijestio o nekoliko razgovora koje je o Si.-u vodio tijekom godina s različitim 
djelatnicima SDS-a/SDB-a. Iz priopćenog sadržaja tih razgovora je jasno da su Si.-a, 
kako sam priznaje, povezivali s ubojstvima So.-a 1972. godine, Brune Bušića 1978. 
godine i Nikole Štedula 1988. godine. U drugom ispitivanju svjedoka La.-a pred 
istražnim sucem Županijskog suda u Zagrebu 29. siječnja 1993. godine u okviru 
istražnog postupka protiv nepoznatog počinitelja u predmetu Bušićevog ubojstva, 
koje je takoñer pročitano na glavnoj raspravi, La. prenosi jedan razgovor o Si.-u koji 
je vodio s Josipom Perkovićem. Prema onome čega se La. prisjeća, o Si.-u mu je 
Perković rekao: «Znaš jednako dobro kao i ja što je sve učinio za službu i da je 
stekao više zasluga od nekih od nas kolega zajedno koji primamo plaću. Takoñer je 
izvrsno izveo akciju u P.-u, zatim u Z.-u, te konačno V...» Za sudsko vijeće je ovaj 
Perkovićev iskaz uglavnom još jedna indicija da je tajna služba, koju je svjedok Si. 
opisao, stvarno postojala i da je Si. radio za nju. 
 
Optuženik se u više navrata izjasnio o svjedoku Si.-u. Potvrdio je da je Si. bio gotovo 
njegov «prethodnik» kod dr. Branka Jelića. Da je Si. bio «udbaš» i da je «uvijek 
provocirao». Da je Si. bio «ubojica tajne službe», da je ubio So.-a i da je pucao u 
Štedula u Škotskoj. Optuženik je na Štedulov poziv nazočio kao promatrač suñenju 
protiv Si.-a u Škotskoj i napisao je članak za list «Hrvatska država» o tijeku postupka 
protiv Si.-a. Da je Si. uglavnom lagao, naročito što se tiče njegovog iskaza o istražnoj 
komisiji, pred kojom je Perković navodno priznao svoje vlastito sudjelovanje i 
sudjelovanje optuženika u ðurekovićevom ubojstvu. 
 
I pred prikrivenim istražiteljima se optuženik u više navrata izjasnio o svjedoku Si.-u 
kao osobi. Optuženik je izmeñu ostalog spomenuo da se Si.-a povezivalo s 
ubojstvima So.-a 1972. godine i Bušića 1978. godine kao i s pokušajem atentata na 
Štedula 1988. godine. So. je bio aktivist Hrvatskog revolucionarnog bratstva koji je 
bio spreman na upotrebu nasilja i kojeg je trebalo nagovoriti da iz S.-a ode dizati 
ustanak u Hrvatskoj. Si. se iz B.-a preselio u S. kako bi tamo jednu hrvatsku struju 
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okrenuo protiv druge. Zatim je sa So.-om otišao u Italiju. Ubojstvo mu nisu mogli 
dokazati jer je mogao predočiti kartu za vlak prema kojoj se u vrijeme počinjenja 
ubojstva nije mogao nalaziti na mjestu počinjenja kaznenog djela u Italiji. Što se tiče 
Bušića, «svi» su znali da Si. nije bio počinitelj. No, protiv Si.-a se u Hrvatskoj vodio 
postupak koji je okončan oslobañajućom presudom kako bi ga se «službeno postao 
čist». 
 
Ova optuženikova očitovanja u svakom slučaju djelomično potvrñuju navode 
svjedoka Si.-a vezano uz njegove aktivnosti u Njemačkoj i njegovu umiješanost u 
sigurnosni aparat Jugoslavije/Hrvatske, koji su pored toga takoñer potvrñeni i 
sljedećim: 
 
Oslobañajuću presudu za Si.-a za optužbu da je 1978. godine ubio Brunu Bušića 
potvrñuje presuda Županijskog suda Republike Hrvatske od 14. travnja 2000. godine 
koja je pročitana u prijevodu. 
 
Navodi Si.-a o «Hrvatskom revolucionarnom bratstvu» (HRB) i o njegovim nasilnim 
akcijama 1972. godine u Jugoslaviji potvrñeni su dopisom Bavarske pokrajinske 
službe za zaštitu ustavnog poretka Bavarskom pokrajinskom uredu kriminalističke 
policije od 10. veljače 1976. godine koji je pročitan na glavnoj raspravi. Iz njega je 
razvidno da je HRB, koji su njemačke sigurnosne službe ocijenile «nacionalističko-
terorističkim», težio nasilnom odcjepljenju Hrvatske iz jugoslavenske savezne države. 
HRB je zabranjen nalogom Saveznog ministra unutarnjih poslova od 24. lipnja 1968. 
godine. U jednom priopćenju HRB-a, kako glasi daljnji sadržaj dopisa, HRB je 
preuzeo punu odgovornost za ekstremističke akcije u ljeto 1972. godine u Jugoslaviji, 
u kojima je 15 boraca ubijeno kod Bugojna u Bosni i Hercegovini od strane 
jugoslavenskih sigurnosnih službi, a još tri osobe su naknadno smaknute. 
 
Navodi svjedoka Si.-a o njegovom radu za njemačku saveznu službu za zaštitu 
ustavnog poretka, u svakom slučaju za 1972. godinu, potvrñeni su pročitanom 
zabilješkom Pokrajinskog ureda kriminalističke policije iz Baden-Württemberga od 
8. kolovoza 1972. godine. Iz toga je razvidno da se tada namjeravano policijsko 
ispitivanje Si.-a moglo obaviti jedino nakon konzultacija s predstavnikom Savezne 
službe za zaštitu ustavnog poretka (BfV) u Kölnu i nakon imenovanja odvjetnika, 
kojega je angažirala Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka kako bi se mogli 
«zaštititi interesi Savezne službe». 
 
To da je do razgovora s Perkovićem, koje je svjedok Si. opisao, došlo nakon prve 
(obustavljene) glavne rasprave protiv optuženika u razdoblju od 2006. do 2007. 
godine potvrdile su svjedokinje Vi., Po. i Ro. Te svjedokinje su takoñer posvjedočile o 
pojedinostima iz razgovora izmeñu Perkovića i Si.-a, koje potvrñuju njegove navode 
o tome. 
 
Svjedokinja Vi. navodi da je već 20 godina prijateljevala sa suprugom svjedoka Si.-a. 
Si. joj je u proljeću 2007. godine ispričao da se u jednom hotelu u Zagrebu želi 
sastati s Josipom Perkovićem, o kojemu je do tada znala samo njegovo ime. Si. je 
zamolio nju i svjedokinju Ro. da odu s njim jer je bio zabrinut da bi mu se prigodom 
susreta moglo nešto dogoditi. Naročito se bojao podmetanja eksploziva pod njegovo 
vozilo. Zbog toga je zamolio svjedokinju Ro. da pričeka u vozilu na parkiralištu. 



Ovjereni prijevod s njemačkog jezika 

 

 

Kristina Mijić, Sudski tumač za engleski, francuski, njemački i španjolski 

Ilije Bošnjaka 14, HR-20350 Metković Tel.: 020 / 690 700 E-pošta: perfekta-pu@zg.t-com.hr 

U Metkoviću, 19. lipnja 2009. godine OV-br.: 061/2009  stranica 41 od 74 

Nadalje je Si. htio da svjedokinja Vi. sjedne u blizini stola za kojim se vodio razgovor 
kako bi, ukoliko to bude moguće, mogla nešto čuti o sadržaju razgovora. Uspjela je 
čuti puno toga, premda ne sve; govorilo se o jednoj knjizi koju je Si. htio napisati. 
Time je «provocirao» Perkovića. Razgovor je zatim postao glasniji tako da je mogla 
čuti pojedinosti. U knjizi bi se takoñer, kako je Si. rekao Perkoviću, govorilo o 
ðurekovićevom ubojstvu. Perković je rekao da će Si. imati velike probleme ukoliko 
objavi knjigu. Perković je bio jako uznemiren zbog Si.-ovih planova. Si. je nastavio 
provocirati Perkovića i rekao je da on, kao što Perković dobro zna, zna istinu jer je 
vodio istrage u predmetu. Si. je govorio o nekoj komisiji koje je bio član. O toj komisiji 
je svjedokinja prvi put čula u tom razgovoru. O tome nije rečeno ništa više. Samo što 
je Perković tada postao još bjesniji i rekao je da on ima čistu savjest jer je tada 
postupao isključivo po nalogu svog šefa Zdravka. A taj je pak postupao isključivo po 
nalogu Centralnog komiteta komunističke partije Hrvatske. A tamo je, kako je Si.-u 
sigurno poznato, nareñena likvidacija ðurekovića. Ako želi, onda bi se u knjizi trebala 
objaviti imena još živućih članova, a ne njegovo. Na upit jesu li spominjana i druga 
imena osim Zdravka i ðurekovića, odgovara da je čula imena Sp. i P. Potonji je 
spomenut vezano uz neku predaju ključa Perkoviću. Po čemu je to povezano pak 
nije uspjela dokučiti. Ime Sp. je Perković naveo u kontekstu da «treba ići za ljudima» 
koji su primili novac. Ali ni tu nije mogla uspostaviti nikakvu daljnju povezanost jer o 
tome Si. i Perković nisu podrobnije razgovarali. U razgovoru je takoñer spomenuta 
neka imovina Si.-a čiji je povrat zahtijevao od Perkovića. No, pojedinosti se više ne 
može prisjetiti. Kasnije joj je Si. ispričao da je ranije blisko surañivao s Perkovićem i 
da je Perković prema Si.-u bio preuzeo obvezu brinuti o njegovoj imovini dok je on 
bio u Engleskoj zbog nekog zadatka, kojeg nije pobliže opisao. Imovina je sada 
oduzeta, a njezin povrat je u rukama hrvatskog pravosuña. 
 
Svjedokinja Po. navodi da se sa Si.-em upoznala 2006. godine kada je tražila 
poslovne veze. Tijekom njihovog poznanstva, Si. se takoñer dotaknuo svoje prošlosti 
općenitim riječima. Bio je u inozemstvu i nakon povratka u Hrvatsku je utvrdio da mu 
je «oduzeta» imovina koju je bio povjerio odreñenoj osobi. Kada je 2006. godine 
jednom morao otputovati u Zagreb, zamolio je svjedokinju Po. da ide s njim jer se nije 
osjećao sigurnim. Budući da je i ona imala poslovnih obveza u Z.-u, dogovorili su 
termin i otišla je sa Si.-em. Si.-a je ostavila samog kod jednog restoranu blizu St.-a i 
tamo ga je ponovno pokupila nekoliko sati kasnije. Što je tamo radio, to ne zna. 
U ožujku 2007. godine, Si. ju je ponovno zamolio da ode s njim u Z. do hotela «L.». 
S njima je otputovala i svjedokinja Ro. Tijekom vožnje, Si. je ispričao da se morao 
sastati s Josipom Perkovićem zbog povrata svoje imovine. Perkovića je znala po 
imenu jer je u Z.-u bio poznata osoba i jer se o njemu češće govorilo u medijima. 
Si. je zamolio nju i Ro. da prvo pričekaju 15 do 20 minuta na parkiralištu jer da 
Perković ne računa s tim da će se pojaviti s pratnjom. Nakon tog vremena su se obje 
svjedokinje uputile prema baru hotela i tamo su, kako su se prethodno dogovorile sa 
Si.-em, zauzele mjesto za stolom pored Perkovića i Si.-a. Na početku se ništa nije 
razumjelo jer je glasnoća govora bila normalna. No, nakon toga je razgovor bio 
uznemireniji. Si. je govorio o nekoj knjizi koju hoće objaviti. Na to se Perković 
pripremao otići, ali ga je Si. nagovorio da ostane. Zatim se išlo «tamo-amo». Shvatila 
je toliko da Perković ne želi knjigu. Perković je govorio o tome da on može mirno 
spavati. Spomenuta su neka imena, ali se jedino može prisjetiti imena Sp.; je li se 
time mislilo na oca ili sina, to ne zna. Konačno je ponovno pratila Si.-a na još jedan 
susret s Perkovićem u studenom 2007. godine u hotelu «L.» u Z.-u. Tom susretu su 
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nazočile i Si.-ova sestra i jedna odvjetnica. Sa susjednog stola je načula nešto i iz 
ovog razgovora. Ponovno je spomenuta imovina Si.-a i njegove namjere da napiše 
knjigu. Si. je u osnovi rekao da on sve zna jer je sudjelovao u istragama. O kakvim se 
istragama tu radilo, nije podrobnije rečeno. Zatim je takoñer spomenuto ime P., 
premda bez daljnjih pojedinosti. U tom kontekstu, Perković je ponovno rekao da on 
mirno spava i da ima čistu savjest. Više od toga nije čula. Nakon susreta joj je Si. 
rekao da je bio član komisije koja se bavila ðurekovićevim ubojstvom. Da prava 
imena u tom predmetu još nisu došla na svjetlo dana. Da to i Perković vrlo dobro zna 
jer ga je ta komisija ispitala. Što je Perković izjavio toj komisiji, svjedokinja ne zna jer 
joj Si. nije o tome ništa rekao i jer u razgovoru s Perkovićem takoñer nije ništa rečeno 
o tome. 
 
Svjedokinja Ro. navodi da Si.-a poznaje od 2003. godine. Dva puta ju je zamolio da 
ode s njim u Z. gdje će se naći s Josipom Perkovićem jer se bojao da bi mu se nešto 
moglo dogoditi. Na prvom susretu u jednom hotelu u Z.-u, čijeg se imena više ne 
sjeća, na koji je išla sa Si.-em u proljeće 2007. godine, bila je i svjedokinja Vi. Potonja 
je ušla u hotel dok je ona ostala u vozilu da pripazi da nitko ne napravi nešto vozilu. 
Na drugom susretu nekih dva tjedna kasnije bila je svjedokinja Po. Tog puta su obje 
svjedokinje ušle u hotel. Obje su u svakom slučaju mogle djelomično pratiti razgovor 
izmeñu Si.-a i Perkovića za susjednim stolom. Budući da ona kao Talijanka ne govori 
hrvatski, razumjela je samo ime Sp. Ostalo joj je svjedokinja Po. prevela u 
fragmentima. Zatim se govorilo o jednoj knjizi čije je objavljivanje Perković želio 
spriječiti. Perković je u osnovi rekao da je iz vrha dobio nareñenje koje je morao 
izvršiti. O čemu se tu radilo, to nije shvatila. Si. je svjedokinji kasnije ispričao da želi 
napisati knjigu koja će se baviti istinom u tadašnjoj Hrvatskoj. Zbog toga je Si. bio 
izradio i internetsku stranicu na kojoj je trebala biti postavljena knjiga na Internetu. 
No, internetska stranica je iz neobjašnjivih razloga zatvorena i više se nije mogla 
učitati. Si. joj je takoñer ispričao da je prije puta u Škotskoj s Perkovićem postigao 
dogovor o njegovoj imovini, o kojoj se sada vodi spor. No, više o tome ne zna. 
 
Sudsko vijeće se uvjerilo da su tri svjedokinje govorile istinu. Sve tri su na ponovne 
upite stranaka u postupku odgovarale suzdržano i oprezno i jedino su navele ono u 
što su po pamćenju bile sigurne. Na pojedina pitanja su izjavile da o tome ne mogu 
dati točan iskaz. Svim svjedokinjama je ispitivanje bilo očigledno neugodno. To je već 
bilo jasno pri uzimanju osobnih podataka. Na upit o njihovoj adresi za dostavu 
sudskog poziva, sve tri svjedokinje su navele da ne žele navesti svoju adresu iz 
straha da im se nakon davanja iskaza nešto ne dogodi. Stoga im je sukladno 
članku 68., stavak 2. njemačkog Zakona o kaznenom postupku dopušteno da Glavno 
državno odvjetništvo navedu kao adresu za dostavu sudskog poziva. 
 
Prema uvjerenju sudskog vijeća, obrazloženi navodi svjedokinja ne potvrñuju samo 
iskaz svjedoka Si.-a o razgovorima s Perkovićem 2006. i 2007. godine, već i 
činjenice, kako to pokazuju Perkovićeve reakcije i izjašnjavanja koja su svjedokinje 
opisale, da je Si. bio član jedne komisije koja se bavila analitičkom revizijom 
dogañaja vezanih uz ðurekovićevo ubojstvo, da je Perković saslušan pred tom 
komisijom i da je svoju ulogu u izvršenju ðurekovićevog ubojstva pokušao opravdati 
time da je morao postupiti po nareñenju Zdravka – prema navodima svjedoka Si.-a: 
Zdravka Mustaća, koji je 1983. godine bio rukovoditelj SDS-a u Zagrebu i djelatnik 
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tajne službe -, pri čemu je Mustać svoje upute pak morao primati iz Centralnog 
komiteta komunističke partije Hrvatske (o tome, vidi pod točkom C.II.8./9.). 
 
Na upit o motivima njegove spremnosti na davanje iskaza, svjedok Si. je izjavio da 
želi dati svoj doprinos reviziji jugoslavenske/hrvatske povijesti. Iz tiska u Hrvatskoj je 
s 2007. na 2008. godinu saznao da će suñenje optuženiku (ponovno) započeti u 
siječnju 2008. godine te se stoga stavio na raspolaganje kao svjedok. 
 
Sudsko vijeće vjeruje svjedoku da je zbog Perkovićevog ponašanja prema njemu, 
koji je sam opisao, prvenstveno tijekom i nakon održavanja zatvorske kazne u 
Škotskoj, izgubio svaku lojalnost koja ga je ranije vezala za Perkovića. Sudsko vijeće 
se uvjerilo da je Si. u razgovorima 2006. i 2007. godine – nakon prve obustavljene 
glavne rasprave u predmetu protiv optuženika – najavom da želi napisati knjigu o 
makinacijama službe sigurnosti bivše Jugoslavije želio izvršiti pritisak na svog 
nekadašnjeg bliskog suradnika od povjerenja, Perkovića, u okviru svojih nastojanja 
oko povrata svoje imovine. Da se Perković tada pokazao kooperativnim, Si. bi imao 
razloga i dalje štititi Perkovića. Zbog Perkovićevog držanja i odbijanja, Si. nije vidio 
više nikakvog razloga da i dalje bude lojalan Perkoviću i taji pravu pozadinu kao i 
pripreme i tijek izvršenja ðurekovićevog ubojstva. Štoviše, iskaz svjedoka o ranijoj 
povijesti i o motivu ðurekovićevog ubojstva poduprta su dodatnim dokaznim 
sredstvima, o kojima će se još govoriti (vidi pod točkom CM.8.). 
 
Pored toga, Si.-ev dopis od 31. kolovoza 1998. godine kojeg je iz zatvora u Škotskoj 
uputio njemačkom Generalnom konzulatu potvrñuje da je svjedok još u to vrijeme bio 
spreman dati iskaz, jedino što to u to doba nije nikoga zanimalo. Da je taj dopis, koji 
je radi informacije upućen i Glavnom državnom odvjetništvu u Karlsruheu, tamo i 
zaprimljen potvrñeno je bilješkom o primitku pisarnice Glavnog državnog odvjetnika 
od 9. rujna 1998. godine, koja je pročitana na glavnoj raspravi. 
 
Navode svjedoka o njegovom odbijanju ulaska u program za zaštitu svjedoka u 
Njemačkoj potvrdio je svjedok F. Na glavnoj raspravi je pojasnio da je do kontakta sa 
svjedokom Si.-em došlo nakon naznake Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka 
da je spreman dati iskaz. Zbog eksplozivne prirode njegovog iskaza, koji je već pri 
prvom policijskom ispitivanju dana 6. siječnja 2008. godine bio jasan, Si.-u je 
ponuñeno uključivanje u program za zaštitu svjedoka. No, on je to odbio. 
 
Uloga koju je svjedok Si. odigrao u Škotskoj 1988. godine i koja nije razjašnjena na 
glavnoj raspravi nije mogla poljuljati uvjerenje sudskog vijeća u vjerodostojnost 
svjedoka. Pored toga, presudom Visokog suda u Dunfermlineu u Škotskoj, koja je 
podnesena u postupku osobnog čitanja temeljem članka 249., stavak 2. njemačkog 
Zakona o kaznenom postupku, potvrñeno je da je svjedok, izmeñu ostalog, osuñen 
na kaznu od 15 godina zatvora zbog pokušaja ubojstva Nikole Štedula. Je li ta 
presuda ispravno donesena ili je li se temeljila, kako to svjedok opisuje, na hrvatsko-
britanskoj zavjeri čiju pozadinu treba potražiti još jednom u spriječenim nastojanjima 
uspostave konfederacije u Hrvatskoj, može ostati otvoreno pitanje za sudsko vijeće. 
Obje varijante dogañaja potvrñuju, s jedne strane, duboku umiješanost svjedoka u 
aktivnosti tajne službe i službe sigurnosti Jugoslavije/Hrvatske, a s druge strane ne 
utječu na pouzdanost svañe s Josipom Perkovićem koja je započela u zatvoru i koju 
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je svjedok opisao. Ta svaña s Perkovićem, koja se zatim produbila nakon puštanja 
svjedoka iz zatvora, navela je pak svjedoka na uvjerenje da tada obznani istinu. 
 
b) Svjedoci Vu. i V.  
 
aa) Svjedok Vu.  
 
Prema pročitanom izvatku iz pravomoćne presude koju je Zemaljski sud u Karlsruheu 
donio 1. lipnja 1984. godine protiv svjedoka Vu.-a, Vu. je roñen dana XX.XX.XXXX. i 
odrastao je u Hrvatskoj kao najstariji od troje djece. Izučio je zanat projektanta te se 
nakon što je završio srednju školu 1980. godine upisao kao student kemije na 
Sveučilište u Z.-u, ali tada nije mogao započeti taj studij jer je morao odslužiti vojni 
rok. Nakon što je počeo studirati 1981. godine, Vu. se sve više politički aktivirao i 
time se istaknuo kao zagovornik neovisne države Hrvatske kojom ne bi vladali 
komunisti. Zbog toga je praćen te je u listopadu 1982. godine optužen zbog 
vrijeñanja države te je tijekom pritvora takoñer bio zlostavljen. Kako bi izbjegao 
osudu, Vu. je u travnju 1983. godine pobjegao u Saveznu Republiku Njemačku. 
Tamo je zatražio politički azil i smješten je u jedan izbjeglički logor kod K.-a gdje je 
došao u vezu s hrvatskim emigrantskim krugovima. 
 
Prema utvrñenjima Zemaljskog suda u Karlsruheu, Vu. je potaknuo hrvatskog 
emigranta D.S.-a da ubije pomoćnog grañevinskog radnika Y.T.-a jer je navodno bio 
informator jugoslavenske tajne službe. D.S. je počinio kazneno djelo dana 
7. kolovoza 1983. godine. D.S.-a i Vu.-a je stoga Zemaljski sud u Karlsruheu osudio 
na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva (D.S.-a) i zbog poticanja na ubojstvo 
(Vu.-a). Kao motiv je Vu. tada naveo da je postupio iz osvete za Stjepana ðurekovića 
kojega je jugoslavenska tajna služba ubila dana 28. srpnja 1983. godine. 
 
Prema njegovim navodima na glavnoj raspravi, svjedok Vu. izdržao je više od sedam 
godina od te zatvorske kazne prije nego li je protjeran u Hrvatsku 1991. godine. 
Budući da se tijekom izdržavanja zatvorske kazne istaknuo člancima za hrvatski 
emigrantski tisak, nakon raspada Jugoslavije prvo je kraće vrijeme radio u 
ministarstvu unutarnjih poslova (Služba za zaštitu ustavnog poretka). Zatim je tijekom 
osnivanja navedene Komisije za žrtve u Hrvatskoj imenovan tajnikom od strane 
tadašnjeg predsjednika te komisije, V.-a. 
 
Navedena komisija je osnovana Zakonom od 8. listopada 1991. godine te je 
započela s radom u veljači 1992. godine. Komisija, čije je članove birao Sabor, 
sastojala se od jednog predsjednika, jednog dopredsjednika i 50 drugih članova, 
povjesničara, pravnika, političara i liječnika. Za obavljanje svoje zadaće komisija je 
imala na raspolaganju deset službenika Sabora zajedno s njim, svjedokom Vu.-om 
Kao tajnikom na čelu. Temeljem zakona o osnivanju, sve su hrvatske državne službe 
morale pružati službenu pomoć komisiji. To se u stvarnosti pokazalo vrlo teškim jer 
su na ključnim položajima vlasti još uvijek sjedili «stari sljedbenici u novom ruhu». 
Njima nije bilo u interesu nikakvo razjašnjenje zločina koji su često puta bili njihovi 
vlastiti. Zadaća komisija je bila istražiti zločine počinjene nad ratnim i poratnim 
žrtvama u Hrvatskoj. Taj okvir je takoñer uključivao bavljenje «aktivnostima UDBE» 
(pod tim skupnim nazivnikom svjedok misli na cjelokupni sigurnosni aparat 
komunističke Jugoslavije/Hrvatske) u vrijeme komunizma. Komisija nikada nije imala 
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istražnu zadaću u smislu voñenja kaznenog postupka. Slijedom toga, na temelju 
nalaza Komisije takoñer nisu pokrenuti nikakvi istražni postupci protiv pripadnika 
hrvatskog sigurnosnog aparata. Zadaća Komisije za žrtve bila je više čisto politička. 
 
U okviru svog rada svjedok je na temelju ovlaštenja dobivenih od Komisije mogao 
izvršiti uvid u tajne arhive državne službe sigurnosti, SDS-a. Osobno je pregledao 
bezbroj dokumenata te je tako došao do temeljitih saznanja o ustroju, strukturi i 
načinu postupanja sigurnosnih službi u Jugoslaviji/Hrvatskoj. Takoñer je vodio 
razgovore s nositeljima dužnosti u sigurnosnom aparatu Jugoslavije/Hrvatske iz 
vremena komunističke vladavine, te tako izmeñu ostalog više puta i s La.-om, koji je 
došao iz II. odjela (za neprijateljsku emigraciju) regionalnog centra SDS-a Mostar 
(u Bosni i Hercegovini) i koji je od travnja 1983. godine do svog umirovljenja 1986. 
godine vodio II. odjel (za neprijateljsku emigraciju) SDB-a u Beogradu. Na temelju 
uvida u navedene dokumente SDS-a (te time, primjerice, i u izvještaje vodećih 
službenika poput Josipa Perkovića, koji su držali na vezu agente u inozemstvu) i 
razgovora došao je do saznanja o ubojstvima hrvatskih emigranata u inozemstvu te 
takoñer i o slučaju Stjepana ðurekovića (o tome vidi pod točkom CM.8.). 
 
Nakon davanja iskaza s tim u svezi na prvoj glavnoj raspravi voñenoj protiv 
optuženika u travnju 2006. godine, snašle su ga znatne poteškoće s poslom po 
povratku u Hrvatsku. Nakon obustave rada komisije 2002. godine nastavio je raditi 
kao službenik Sabora. Po povratku iz Njemačke u travnju 2006. godine, on je bez 
prethodnog razgovora primio pisanu obavijest o otkazu od predsjednika Sabora 
Šeksa – koja je pročitana na glavnoj raspravi u prijevodu – s obrazloženjem da je pet 
dana neopravdano izbivao s posla. Pri tome se radilo o danima tijekom kojih je 
boravio u Njemačkoj radi davanja iskaza u Bavarskom pokrajinskom uredu 
kriminalističke policije i pred sudskim vijećem. O «neopravdanom izbivanju» nije 
moglo biti riječi jer je prije polaska za Njemačku najavio da ide u Njemačku radi 
davanja iskaza. Stoga je uložio žalbu na otkaz i takoñer se obradio hrvatskom 
ministarstvu pravosuña. Rečeno mu je da mu se ne može pomoći. Zatim je podnio 
tužbu zbog otkaza. Obično takvi postupci traju u prosjeku dvije godine. No, njegova 
tužba je odbačena već nakon četiri mjeseca. Iz saborskih krugova mu je preporučeno 
da se potrudi pronaći mjesto u nekoj humanitarnoj udruzi koja brine o interesima 
hrvatskih poratnih žrtava. U takvoj je udruzi zaposlen sve do danas. Nakon 
otpuštanja s dužnosti tajnika u Saboru saznao je da je njegovo otpuštanje zahtijevao 
Mesić, predsjednik republike koji je tada bio na vlasti, jer je na svom prvom ispitivanju 
pred sudskim vijećem u travnju 2006. godine takoñer naveo ime sina 
Josipa Perkovića, Aleksandra Perkovića. A on je savjetnik za sigurnost predsjednika 
republike Mesića. U opisanim okolnostima njegovog otpuštanja prepoznaje se način 
na koji stare strukture vlasti još uvijek funkcioniraju. 
 
bb) Svjedok V.  
 
Svjedok V. navodi da je od 1992. do 1994. godine bio predsjednikom Komisije za 
istraživanje zločina počinjenih nad ratnim i poratnim žrtvama. Potvrdio je navode 
svjedoka Vu.-a o njegovoj dužnosti tajnika Komisije za žrtve kao i o sastavu, 
zadaćama i ovlastima Komisije. Komisija je takoñer prikupljala saznanja o ubojstvu 
Stjepana ðurekovića. Svjedoka Vu.-a je on odabrao za tajnika jer ga je upoznao kao 
pouzdanog djelatnika u ministarstvu unutarnjih poslova. Prije rada u Komisiji, V. je 
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bio savjetnik ministra unutarnjih poslova za policijske poslove; Vu. je radio u službi za 
zaštitu ustavnog poretka. Čak i na njegovoj kasnijoj dužnosti tajnika Komisije, Vu. je 
radio vrlo savjesno i dobro. 
 
V.-u je poznato da je Vu. otpušten iz saborske službe po povratku s prve rasprave 
protiv optuženika u travnju 2006. godine. Sumnja da je Vu.-ov iskaz pred sudskim 
vijećem bio razlog otpuštanja. To je posumnjao zbog toga što se i njemu dogodila 
slična stvar. I on je dao iskaz kao svjedok na prvoj glavnoj raspravi protiv optuženika 
koja je održana dana 6. travnja 2006. godine te je tada sudskom vijeću prenio svoja 
saznanja o sigurnosnog aparatu Jugoslavije/Hrvatske. Po povratku u Hrvatsku, u 
tisku je protiv njega pokrenuta «kampanja blaćenja bez premca». Da je on 
«ratni zločinac» koji je kriv za silovanje jedne Bošnjakinje iz Mostara. Dana 
24. travnja 2006. godine je na prvom programu hrvatske televizije prikazana emisija u 
kojoj je navodna žrtva došla do riječi. Zapravo se radilo o glumici. V. je 2006. godine 
bio sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. Zbog toga su optužbe izazvale veliku 
buku. U Saboru je podnesen nedopušten zahtjev koji je imao za cilj ukinuti njegov 
imunitet. No, o tome je tada – kako je podnositeljima zahtjeva bilo dobro poznato – 
mogao odlučiti jedino Ustavni sud, do čega pak nije došlo. Budući da su mediji 
prenosili saborske rasprave, time je još više diskreditiran. Nakon njegovog redovnog 
umirovljenja u studenom 2007. godine, mediji su se ponovno «okomili» na njega 
zbog «te priče». Protiv njega do danas nije podignuta optužnica zbog navodnog 
silovanja. Jedino su se širile ciljane glasine kako bi njegovo dostojanstvo bilo 
dovedeno u pitanje. 
 
Iza tih akcija je po njegovom uvjerenju stajao «stari sustav» koji još kontrolira dio 
medija i koji je duboko ukorijenjen u državi, upravi i politici. Nakon promjena 
1990. godine, počinjena je pogreška te je samo nekolicina komunista, a nipošto svi, 
udaljena s državnih dužnosti. To je bio dio dobronamjerne politike pomirenja koja pak 
opterećuje Hrvatsku sve do danas. O tome je naveo samo tri primjera od brojnih iz 
aktualne hrvatske politike: na prijedlog Mesića, predsjednika republike koji je tada bio 
na vlasti, na mjesto predsjednika Ustavnog suda imenovan je sin posljednjeg šefa 
komunističke partije Hrvatske. Savjetnik za sigurnost predsjednika Mesića je 
Aleksandar Perković, sin Josipa Perkovića, kojega je svjedok opisao kao jednog od 
najutjecajnijih bivših dužnosnika u komunističkoj Hrvatskoj, koji je još do početka 
1990.-tih godina obnašao visoke dužnosti u ministarstvu obrane. Sadašnji šef vojne 
tajne službe je nećak Josipa Perkovića. Na kraju televizijske emisije u kojoj se 
govorilo o osobi svjedoka V.-a, prikazana je slika na kojoj Josip Perković stoji iza 
njega. U emisiji nije ponuñen razlog zbog kojega je upravo ta slika prikazana. No, 
svjedok V. je «dobro shvatio» sliku te je na glavnoj raspravi doslovno rekao: «Time 
mi je Perković htio pokazati da me može kontrolirati.» 
 
cc) O vjerodostojnosti svjedoka Vu.-a i V.-a  
 
Sudsko vijeće se uvjerilo u vjerodostojnost svjedoka Vu.-a i V.-a. 
 
Sudsko vijeće je u osobi svjedoka Vu.-a temeljem njegove pravomoćne presude 
zbog poticanja na ubojstvo od 1. lipnja 1986. godine imala razloga same njegove 
navode razmotriti naročito kritično jer je motiv ubojstva, kako je svjedok tada naveo, 
bila odmazda za smrt žrtve u ovom predmetu, Stjepana ðurekovića. Meñutim, 
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sudsko vijeće je svjedoka sveobuhvatno ocijenilo vjerodostojnim: od donošenja 
presude za to kazneno djelo prošlo je više od 20 godina, koje su očigledno 
promijenile držanje svjedoka. Svjedok se na glavnoj raspravi distancirao od svog 
tadašnjeg kaznenog djela, bez njegovog uljepšavanja. Svjedok je jedino ispričao što 
je sam otkrio i na upite je odgovarao mirno i s činjenicama. Sudsko vijeće nije 
upoznalo svjedoka kao naprasitog nasilnika već kao čovjeka koji nastupa razborito, 
koji važe svoje riječi i koji je u svojim iskazima protiv optuženika bio više suzdržan, i 
koji ulaže puna truda u reviziju hrvatske prošlosti od 1945. godine. 
 
Kako bi potkrijepio svoj iskaz, svjedok Vu. je Bavarskom uredu kriminalističke policije 
već prigodom svog tamošnjeg ispitivanja dana 24. kolovoza 2005. godine predao 
opsežnu pisanu dokumentaciju koju je prikupio svojim radom u komisiji i drugim 
istraživanjem. U njoj su se nalazili i već navedeni zapisnici razgovora o njegovom 
ispitivanju La.-a. Pročitani prijevodi tih pismena potvrñuju iskaz svjedoka o tome. 
 
Iskaz svjedoka V.-a uglavnom potkrjepljuje ključne iskaze svjedoka Vu.-a. I svjedok 
V. je mirno iznosio svoja opažanja potkrjepljujući ih činjenicama bez utjecaja 
medijske kampanje koja se vodila protiv njega. I on je iznosio samo ono čega se još 
konkretno prisjećao. To je donekle došlo do izražaja po tome što je na neka od 
pitanja koja su mu postavljena odgovorio da o tome ne može reći ništa sa 
sigurnošću, primjerice na pitanje je li optuženik bio informiran o planovima za 
ubojstvo. Kod svjedoka V.-a sudsko vijeće nije pronašlo nikakve osobne interese 
usmjerene protiv optuženika koji bi ga naveli da pred stranim sudom iznese neistinu. 
Sudsko vijeće polazi dalje od toga da bi bivši sudac Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske trebao biti posebno svjestan značenja obveze iznošenja istine. 
 
U neugodnostima koje su oba svjedoka pretrpjela neposredno nakon davanja iskaza 
pred sudskim vijećem na prvoj glavnoj raspravi protiv optuženika u travnju 2006. 
godine sudsko vijeće vidi aspekt s dodatnom težinom koji govori u prilog 
vjerodostojnosti svjedoka. Svjedok Vu. je izgubio svoje radno mjesto iz prozirnih 
razloga, a ugled svjedoka V.-a kao ustavnog suca Republike Hrvatske pokušali su 
diskreditirati predbacujući mu izmišljene zločine. Vrijeme nastupanja oba dogañaja 
kratko iza davanja iskaza svjedoka u Njemačkoj previše je očito da bi bilo slučajno. 
Osobama koje stoje iza ðurekovićevog ubojstva su iskazi svjedoka očigledno 
izgledali toliko opasni da su htjeli «kazniti» oba svjedoka i/ili na njih izvršiti ogroman 
pritisak kako bi spriječili davanje daljnjih iskaza u istom smjeru na mogućoj daljnjoj 
glavnoj raspravi. Oba svjedoka nisu pak dopustila da to utječe na njih te su tijekom 
ispitivanja na sadašnjoj glavnoj raspravi ponovili i produbili svoje iskaze. 
 
3. O ustroju Socijalističke federativne republike Jugoslavije i republika u njezinom 

sastavu (o utvrñenjima pod točkom B.I.1.)  
 
Utvrñenja o ustroju Jugoslavije i republika u njezinom sastavu počivaju u bitnome na 
stručnom mišljenju vještaka mr. Ro.-a, koje je izneseno na glavnoj raspravi. 
 
Vještak je studij povijesti s težištem na povijest istočne Europe započeo 1999. godine 
i završio 2005. godine na sveučilištu u K.-u s akademskom titulom magistra. 
Od listopada 2006. godine Ro. priprema doktorat kod prof. dr. St.-a na katedri za 
povijest istočne i jugoistočne Europe na Sveučilištu u K.-u na temu «Aktivisti za 
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neovisnost Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj (i Zapadnom Berlinu)». 
Doktorski rad se bavi programsko-političkim i personalnim razvojem emigrantskih 
krugova hrvatskog podrijetla u razdoblju od 1950. do 1980. godine. Radi istraživanja 
dokumentacije za svoj doktorski rad vještak je boravio u Beogradu i Zagrebu 
2007. godine radi produženog istraživačkog boravka. Pri tome mu je njegovo 
poznavanje srpskog i hrvatskog jezika dobro došlo. 
 
Premda je to bilo prvo vještačenje koje je vještak izvodio u okviru jednog kaznenog 
postupka, sudskom vijeću se dojmilo obilje materijala koje je vještak iznio – unatoč 
lošem stanju izvora na koji se žalio – uz točno navoñenje njegovog podrijetla u okviru 
odgovora koje je davao na pitanja koja mu je postavilo sudsko vijeće. Stoga se 
sudsko vijeće uvjerilo u stručnost vještaka, koji je na glavnoj raspravi produbio svoja 
zapažanja na upit stranaka, te svoju presudu temelji na činjenicama koje je iznio. 
 
Na glavnoj raspravi je uz uporabu odgovarajućih dijagrama vještak obrazložio 
državne i političke strukture Jugoslavije i republika u njezinom sastavu, onako kako 
su prikazane u utvrñenjima, i pri tome je naglasio blisku povezanost državnih i 
partijsko-političkih funkcija. Vještak je naročito istaknuo da je komunistička partija 
kontrolirala sve bitne ključne položaje u državi. To je takoñer bilo osigurano time što 
su u Centralnom komitetu komunističke partije postojale paralelne strukture u odnosu 
na ustroj države. Tako su tamošnji sekretari (primjerice za gospodarstvo ili unutrašnje 
poslove) bili gotovo odraz predmetnih nositelja dužnosti u državnom ustroju (ministar 
gospodarstva, ministar unutrašnjih poslova). Time je osigurana politička kontrola 
nositelja dužnosti u državnom ustroju bez ikakvih propusta. Takoñer je bilo čestih 
promjena sekretara Centralnog komiteta na državnim dužnostima. Primjer 
Pavla Gažija, koji je od 1981. do 1982. godine prvo bio nadležan za gospodarska 
pitanja u Centralnom komitetu komunističke partije u Beogradu prije nego li je u 
ljetu 1982. godine postao ministrom unutrašnjih poslova Hrvatske, samo je jedan od 
mnogih. 
 
4. Organizacija i ustroj nevojnog sigurnosnog aparata Jugoslavije i republika u 

njezinom sastavu (Utvrñenja pod točkom B.l.2.a.b.)  
 
Utvrñenja o tome počivaju na navodima vještaka Ro.-a, na izvješću Savezne 
obavještajne službe (BND-a) od 16. svibnja 1984. godine i na navodima svjedoka 
Si.-a i Vu.-a. 
 
a) Službene službe sigurnosti (Utvrñenja pod točkom B.l.2.a.) 
 
Na glavnoj raspravi je uz uporabu grafikona vještak Ro. pojasnio organizacijske 
strukture i zadaće u javnosti poznatog jugoslavenskog sigurnosnog aparata koji je – 
u postupanju s protivnicima Jugoslavije, kako s onim spremnim na uporabu nasilja 
tako i s onima koji su isključivo koristili politička sredstva – u svojim počecima 
(od 1945. do 1965. godine) više obilježen kao aktivan/represivan nego li 
informativan/razjašnjavajući. Koliko je, u svakom slučaju u to vrijeme, pravo na 
kontrolu i obuzdavanje za državu neprijateljskih aktivnosti bilo opsežno pojašnjava, 
kako navodi vještak, jedna izjava tadašnjeg državnog i partijskog čelnika Tita na 
V. partijskom kongresu komunističke partije 1948. godine, prema kojoj jugoslavenski 
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sigurnosni organi «imaju zadaću okončati djelovanje svakog neprijatelja koji na bilo 
koji način pokuša nanijeti štetu našoj zemlji.» 
 
Vještak je dalje uz navoñenje zakonskih osnova pojasnio da se ta slika promijenila 
nakon reforme službe sigurnosti 1966. godine. Ne napuštajući aktivnu borbu protiv 
protivnika režima, zadaće «razjašnjenja i prikupljanja informacija» postale su znatno 
naglašenije. Takoñer je došlo do napuštanja centralizma u sigurnosnoj politici. 
Sigurnosna politika je od 1966. godina bila prvenstveno u republičkoj nadležnosti. 
Zbog toga su republike u sastavu Jugoslavije morale uspostaviti vlastite službe 
sigurnosti te ih takoñer same financirati. Te službe su postale odgovorne za svoje 
vlastito djelovanje poput, primjerice, SDS-a u Hrvatskoj. Centar u Beogradu (SDB) 
obavljao je još samo stručni nadzor i koordinacijske funkcije. Odobrenja za 
pojedinačne operacije morale su još biti dobivene iz Beograda jedino ukoliko bi 
planirana akcija mogla utjecati na vanjskopolitičke interese središnje države. 
 
Vještak je podrobno prikazao organizacijske strukture sigurnosnog aparata. Najvišu 
političku instancu za sigurnosna pitanja činila su predmetna predsjedništva saveza i 
republika. Od kraja 1970.-tih godina/početka 1980.-tih godina, njihovu poveznicu 
prema ministarstvima unutrašnjih poslova, kao stručni resori za sigurnosna pitanja, 
činili su u to doba zakonom utemeljeni «Savjeti za zaštitu ustavnog poretka» koji su 
održavali redovne sjednice i raspravljali o pitanjima od posebnog značaja. 
 
Vještak je iznio da su službe koje su bile ustrojene u okviru predmetnih ministarstava 
unutrašnjih poslova imale dva rukovoditelja, jednog političkog (podsekretara = 
zamjenika ministra) i jednog stručnog (pomoćnika sekretara). Svjedoci Si. i Vu. 
pojasnili su s tim u svezi da je takvom podjelom funkcija politička kontrola 
komunističke partije bila osigurana u svako doba. 
 
Predmetni «II. odjel» službe, kako je iznio vještak, bio je zadužen za borbu protiv 
neprijateljske emigracije. Ti odjeli su za prikupljanje informacija održavali mreže 
agenata u inozemstvu i takoñer su provodili operacije radi aktivne borbe protiv 
emigranata u inozemstvu. 
 
Navodi svjedoka Si.-a i Vu.-a potvrñuju nalaze vještakovih istraživanja. Oba svjedoka 
su ustroj i organizacijsku strukturu službe sigurnosti opisala na isti način. U izvještaju 
Savezne obavještajne službe od 16. svibnja 1984. godine koji je pročitan na glavnoj 
raspravi, premda se odnosi isključivo na službu sigurnosti savezne države, njezine 
strukture su takoñer prikazane kako je utvrñeno. 
 
b) Služba sigurnosti (Utvrñenja pod točkom B.l.2.b.) 
 
Utvrñenja o tajnoj službi počivaju u bitnome na navodima svjedoka Si.-a (vidi gore 
pod točkom C.ll.2.a.), koje je sudsko vijeće iz tamo iznesenih razloga ocijenilo 
vjerodostojnim. 
 
Daljnje indicije o postojanju te «neslužbene» tajne službe, čiji su djelatnici djelovali 
isključivo po političkim uputama, pronañene su u navodima vještaka Ro.-a kao i u 
izjašnjavanjima svjedoka Vu.-a, Josipa Perkovića, koji je inače pod istragom, te 
La.-a. 
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Tako je na glavnoj raspravi svjedok Vu. izjavio da je Si. bio vrlo važna osoba u 
sigurnosnom aparatu Hrvatske, premda on, Vu., tijekom svog desetogodišnjeg rada 
za Komisiju za žrtve u Hrvatskoj nije uspio pronaći nikakvu potvrdu da je Si. obnašao 
službenu dužnost u SDS-u. 
 
Prema ispitivanju svjedoka La.-a pred istražnim sucem Županijskog suda u Zagrebu 
29. siječnja 1993. godine u okviru istražnog postupka protiv nepoznatog počinitelja u 
predmetu Bušićevog ubojstva, koje je pročitano na glavnoj raspravi, La. je iznio da je 
s Perkovićem vodio jedan razgovor o Si.-u. Prema onome čega se La. prisjeća, 
Perković je rekao: «Znaš jednako dobro kao i ja što je sve učinio za službu i da je 
stekao više zasluga od nekih od nas kolega zajedno koji primamo plaću…» Nameće 
se potreba tumačenja ovog izjašnjavanja polazeći od toga da Si. nije bio na platnom 
spisku SDS-a, dakle da nije bio djelatnik službene službe, ali da je ipak istaknuto 
radio za sigurnosni aparat Hrvatske. I to je za sudsko vijeće potvrda da je tajna 
služba, koju je Si. opisao, doista postojala. 
 
La. je ispitan dana 2. travnja 2007. godine od strane županijskog državnog 
odvjetništva u Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Na pitanje državnog odvjetnika, zna li 
išta o planiranju ubojstava hrvatskih emigranata u inozemstvu od strane SDB-a, 
odgovorio je da zna toliko da službene službe nisu nikada planirale ili pripremale 
takva ubojstva, ali da ne isključuje mogućnost «da se na nečemu takvome tajno 
radilo». I taj iskaz, o kojemu će se još govoriti u svezi s raspravom o ðurekovićevom 
ubojstvu (vidi pod točkom C.N.8.), za sudsko vijeće predstavlja daljnju indiciju da su 
postojale tajne operacije izvan službenih službi. 
 
Indicije o postojanju tajne službe koja je djelovala izvan službenih struktura nalaze se 
takoñer u izjašnjavanjima tadašnjeg sekretara unutrašnjih poslova Hrvatske 
Pavla Gažija u jednom razgovoru koji je s njim obavio urednik lista «Feral Tribune» 
22. srpnja 2005. godine. Gažiju je u razgovoru, čiji je preslik pročitan u prijevodu na 
glavnoj raspravi, urednik spomenuo ubojstvo Stjepana ðurekovića i on je izjavio: 
«... vjerujem da je u slučaju ðurekovićevog ubojstva postojala paralelna neformalna 
struktura vlasti, koja se često puta pokazala djelotvornijom od službene.» Kasnije u 
razgovoru je Gaži gotovo doslovce ponovio izrečenu procjenu kada je iznio da je s 
njegovog gledišta bilo potpuno besmisleno i kontraproduktivno likvidirati ðurekovića 
upravo u tom trenutku u Njemačkoj budući da se kod tadašnjeg jugoslavenskog 
saveznog sekretara unutrašnjih poslova Stane Dolanca nalazio njegov njemački 
kolega Zimmermann u poluslužbenoj posjeti i da se on trudio normalizirati zategnute 
odnose s Njemačkom. Savezni ministar unutarnjih poslova Zimmermann odmah se 
vratio u Njemačku nakon što se saznalo za ubojstvo. 
 
Uostalom, takva se tajna služba presudno i besprijekorno uklapa sa sveprisutnom 
kontrolom komunističke partije koju je opisao vještak Ro. Prema procjeni vještaka, 
tekstovi zakona nametali su zaključak da je postajala kategorija neslužbenih 
djelatnika tajne službe. Tako su člankom 21. Zakona o državnom sigurnosnom 
sustavu ureñena prava koja je djelatnik službe državne sigurnosti mogao tražiti od 
države u slučaju štete pretrpljene tim aktivnostima. Zakon se izričito odnosi na osobe 
koje «na zahtjev državnih sigurnosnih organa pružaju pomoć tim organima», dakle 
koji nisu službeni djelatnici. To što pored toga vještak svojim istraživanjima nije uspio 
pronaći nikakvu sigurnu potvrdu postojanja jedne neslužbene tajne službe nije 
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začuñujuće jer ta služba nije imala niti zakonskog uporišta niti organizacijske 
strukture koje su bile vidljive prema vani. Kada vještak zastupa mišljenje na temelju 
toga da postupak izdavanja naredbe i kasnije revizije ðurekovićevog ubojstva na 
razini tajne službe, koji je svjedok Si. opisao, izgleda «krajnje upitnim», sudsko vijeće 
se iz već iznesenih razloga ne priklanja toj procjeni vještaka o priznavanju dokaza. 
 
5. Naredbe za likvidaciju / Izvršena ubojstva nad hrvatskim emigrantima u 

Saveznoj Republici Njemačkoj (utvrñenja pod točkom B.I.2.C.; B.W.)  
 
Svjedok Si. navodi da je u svakom slučaju do kraja 1980.-tih godina bilo naredbi za 
likvidaciju koje su izdane od strane onih koji su donosili političke odluke u saveznoj 
državi Jugoslaviji i/ili u republikama u njezinom sastavu. Do smrti državnog i 
partijskog čelnika Tita dana 4. svibnja 1980. godine, svaku je likvidaciju on osobno 
naredio. Nakon toga je pravo odlučivanja prešlo na nositelje političkih dužnosti u 
republičkim izvršnim vijećima. Kada je, obično, izdavanje naredbe moglo utjecati na 
vanjskopolitičke interese, moralo se dobiti odobrenje iz Beograda, koje je pak bilo 
samo formalne prirode. 
 
Vještak Ro. je pojasnio da iz njegovih istraživanja proizlazi da je u razdoblju od 
1945. do 1989. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj počinjeno 67 ubojstava 
Hrvata, za koja je vidljiv isključivo politički motiv. Samo u razdoblju od 1970. do 
1989. godine bilo je 22 hrvatske žrtve u Njemačkoj, za koje se pretpostavlja, budući 
da su se ostali motivi mogli isključiti, da je za njih odgovoran jugoslavenski sigurnosni 
aparat. Pri tome se u pojedinim slučajevima radilo o izrazitim militantnim protivnicima 
jugoslavenske države; ali publicisti su takoñer bili meta napada. 
 
S protivnicima režima se i u Jugoslaviji postupalo s nepopustljivim stavom. To 
primjerno pokazuje odluka jednog suda u Rijeci iz 1983. godine, kojom je jedan Hrvat 
osuñen na smrt zbog «terorističkog djelovanja» jer se u Saveznoj Republici 
Njemačkoj bio priključio Hrvatskom narodnom odboru. 
 
Iz navoda svjedoka F.-a je razvidno da su 1981. godine ubijeni hrvatski emigrant 
Antun Kostić u M.-u i hrvatski emigrant Stjepan Mesek u F.-u te u ožujku 1983. 
godine ðuro Zagajski u M.-u. Počinitelj u navedenim slučajevima nije poznat, ali je za 
ta djela vidljiv samo politički motiv. 
 
Sudsko vijeće je saslušalo svjedoka Kr.-a na glavnoj raspravi. Svjedok je ispričao da 
su na njega izvršeni atentati u proljeću 1982. godine i u jesen 1983. godine. 
Prigodom posljednjeg napada je izgubio vid. Uvjeren je da iza tih napada stoji 
jugoslavenska tajna služba jer je prije toga primio odgovarajuće telefonske prijetnje. 
 
Sudsko vijeće se na temelju gore navedenog uvjerilo da su nositelji političkih dužnosti 
u Jugoslaviji izdavali naredbe za ubojstva koja su počinjena na teritoriju Savezne 
Republike Njemačke. 
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6. Nositelji dužnosti na jugoslavenskoj saveznoj razini i u Hrvatskoj, naročito u 
razdoblju od 1982. do 1983. godine (utvrñenja pod točkom B.I.3.) 

 
Utvrñenja o osobama Mike Špiljka, Stane Dolanca, Stanka Čolaka, La.-a, 
Marijana Cvetkovića, Milutina Baltića, Pavla Gažija, Zdravka Mustaća i 
Josipa Perkovića počivaju u bitnome na navodima vještaka Ro.-a. Njegova 
zapažanja potvrñena su i dopunjena iskazima svjedoka Si.-a, Vu.-a, V.-a i P.-a. 
Utvrñenja s tim u svezi dalje su poduprta putem više pismena koja su pročitana na 
glavnoj raspravi. O pojedinostima navoda vještaka i svjedoka kao i o pročitanim 
ispravama treba iznijeti: 
 
a) Savezna razina  
 
Prema saznanjima vještaka Ro.-a, Miki Špiljku, koji je roñen 1916. godine u 
Hrvatskoj, je kao «dugogodišnjem komunistu i partizanskom borcu» dodijeljeno 
odlikovanje «narodnog heroja Jugoslavije». Kao član Centralnog komiteta 
komunističke partije na saveznoj i na republičkoj razini od 1960.-tih godina, 
Mika Špiljak je tijekom gotovo 25 godina na različitim dužnostima u saveznoj državi i 
u Republici Hrvatskoj u sastavu Jugoslavije imao znatan utjecaj na tamošnju politiku. 
Već 1960.-tih godina, Špiljak postaje predsjednikom saveznog izvršnog vijeća 
Jugoslavije. U veljači 1983. godine, hrvatski Sabor jednoglasno predlaže Špiljka kao 
kandidata za predsjedništvo Jugoslavije. Dana 1. ožujka 1983. godine, Mika Špiljak 
je izabran za člana predsjedništva Jugoslavije, koje ga već 13. svibnja 1983. godine 
imenuje predsjednikom predsjedništva bez da je Špiljak prije toga obnašao dužnost 
potpredsjednika. To je bilo neuobičajeno i istaknulo je Špiljkov utjecaj u to doba. Kao 
predsjednik predsjedništva Jugoslavije, Špiljak je došao na čelo jugoslavenskog 
sigurnosnog aparata. 
 
Svjedoci Si., Vu. i V. potvrdili su kako navedene dužnosti tako i politički utjecaj 
Mike Špiljka. Svjedok Si. pojasnio je s tim u svezi da je nakon Titove smrti došlo do 
«rovovskih borbi» izmeñu «stare garde», kojoj je izmeñu ostalog pripadao i 
Mika Špiljak, i uglavnom mlañih napredno usmjerenih snaga u Jugoslaviji/Hrvatskoj. 
Premda utjecaj Mike Špiljka početkom 1980.-tih godina još nije bio vrlo velik, morao 
se sukobljavati s drugim snažnim strujama koje su pritiskale vlasti. Si. navodi 
tadašnjeg hrvatskog sekretara (ministra) kulture kao jednog od Špiljkovih 
najznačajnijih unutarnjopolitičkih protivnika u to doba. I Pavla Gažija, koji je sredinom 
1982. godine imenovan sekretarom unutrašnjih poslova Hrvatske, Si. ubraja u te 
«nove snage» koje su se borile protiv korupcije i zloporabe vlasti. 
 
U razgovoru za list «Feral Tribune» od 22. srpnja 2005. godine koji je pročitan na 
glavnoj raspravi, Pavle Gaži se takoñer izjasnio o Miki Špiljku i njegovom utjecaju u 
razdoblju od 1982. do 1983. godine te naročito o njegovoj ulozi u tzv. aferi «INA». 
O tome će još biti riječi (vidi pod točkom C.ll.8.a.bb.). 
 
Prema navodima vještaka, Stane Dolanc, koji je roñen 1925. godine, bio je utjecajni 
funkcionar na jugoslavenskoj saveznoj razini 1970.-tih i 1980.-tih godina. Bio je na 
čelu Saveznog sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu od svibnja 1982. do 
svibnja 1984. godine. Vještakova saznanja o Stani Dolancu potvrñena su u više 
navrata na glavnoj raspravi i to navodima svjedoka Si.-a i Vu.-a, gore navedenim 
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razgovorom s Pavlom Gažijem za list «Feral Tribune» od 22. srpnja 2005. godine i 
pročitanim iskazima La.-a od 15. lipnja 1992. i 29. siječnja 1993. godine. 
Gore navedenim iskazima La.-a potvrñena je kako dužnost (političkog rukovoditelja 
SDB-a) tako i vrijeme obnašanja dužnosti (1983. godine) Srñana Andrejevića. 
Utvrñenja o osobi Andrejevića takoñer su potvrdili svjedoci Si. i Vu. 
 
Prema saznanjima vještaka Ro.-a, Stanko Čolak je od početka 1980. godine do 
travnja 1983. godine bio rukovoditelj II. odjela (za borbu protiv neprijateljske 
emigracije) SDB-a u Beogradu te je nakon toga promaknut na dužnost «posebnog 
savjetnika» sekretara unutrašnjih poslova. Njegov nasljednik La. vodio je II. odjel u 
Beogradu do svog umirovljenja 1983. godine. Sc. je 1983. godine bio djelatnik 
II. odjela SDB-a u Beogradu. 
 
Gore navedena imena osoba i njihove dužnosti potvrñeni su navodima svjedoka 
Si.-a, Vu.-a i V.-a. Svjedok Sc. priznao je tijekom svog ispitivanja dana 
6. ožujka 2008. godine pred istražnim sudom u Beogradu, koje je dobiveno sudskim 
putem i pročitano na glavnoj raspravi, da je kao inspektor bio pripadnik odjela SDB-a 
u Beogradu koji se bavio «kontrapropagandom». Stanko Čolak je 1983. godine bio 
njegov pretpostavljeni i jedna «vrlo značajna osoba» u SDB-u, koju je La. nakon toga 
smijenio s dužnosti. 
 
b) Republička razina: Hrvatska 
 
aa) O Marijanu Cvetkoviću, Milutinu Baltiću, Pavlu Gažiju, Sa.-u, T.-u, ðuri Lukiću i 

Maksu Manfredi  
 
Utvrñenja o Marijanu Cvetkoviću, Milutinu Baltiću (predsjedniku predsjedništva 
Hrvatske u razdoblju od 1982. do 1983. godine) i Pavlu Gažiju (sekretaru unutrašnjih 
poslova Hrvatske od sredine 1982. do rujna 1983. godine) počivaju na navodima 
vještaka Ro.-a te svjedoka Si.-a i Vu.-a iznesenim na glavnoj raspravi. Pavle Gaži se 
sam, kako je već u više navrata navedeno, izjasnio o Cvetkoviću i Baltiću i o njihovim 
dužnostima u razdoblju od 1982. do 1983. godine prigodom razgovora koji je voñen 
za list «Feral Tribune» 22. srpnja 2005. godine. U tom razgovoru Gaži se takoñer 
osvrnuo na svoju vlastitu osobu te naročito na to što je prije preuzimanja dužnosti 
sekretara unutrašnjih poslova Hrvatske sredinom 1982. godine bio sekretar izvršnog 
komiteta centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije u Beogradu zadužen 
za gospodarska pitanja. 
 
Utvrñenja o Sa.-u (stručnom rukovoditelju SDS-a od 1982. do 1986. godine) kao i o 
ðuri Lukiću (rukovoditelju II. odjela SDS-a u Zagrebu 1970.-tih godina), 
Maksu Manfredi (djelatniku II. odjela SDS-a u Zagrebu) i T.-u (djelatniku II. odjela 
SDS-a u Zagrebu i nasljedniku Perkovića od 1986. godine) počivaju na iskazima 
svjedoka Si.-a, Vu.-a, Sm.-a i P.-a. Svjedok Vu. pri tome navodi da njegova saznanja 
o četvorici navedenih osoba potječu iz njegovog rada u tzv. Komisiji za žrtve. 
Svjedok Sm. izjavljuje da je 1970.-tih i 1980.-tih godina bio informator SDS-a u 
Njemačkoj. Jedna od osoba za kontakt, kojima je podnosio izvještaje, bio je 
ðuro Lukić. Svjedok Si. pored toga navodi da Sa., Lukić i Manfreda nisu samo 
obnašali dužnosti u SDS-u već da su, kao i on sam, bili pripadnici tajne službe. 
Svjedok P. navodi da je početkom 1990.-tih godina bio djelatnik SIS-a, hrvatske 
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sigurnosne službe. Na toj je dužnosti takoñer imao uvid u arhivsku dokumentaciju 
SDS-a u Zagrebu. Stekao je dojam da je ta dokumentacija temeljito «pročišćena». 
No, neke informacije su ipak bile razvidne iz te arhivske dokumentacije, naročito o 
osobama koje su bile u službi 1980.-tih godina. Tako je iz jednog od izvještaja u koje 
je imao uvida vidio da je Branko Traživuk bio djelatnik II. odjela SDS-a u Zagrebu i da 
je djelovao kao «desna ruka» Josipa Perkovića, rukovoditelja odjela. 
 
bb) O Zdravku Mustaću i Josipu Perkoviću 
 
aaa) Njihove dužnosti 
 
Prema saznanjima vještaka Ro.-a, Zdravko Mustać je u razdoblju od 1982. do 
1986. godine obnašao dužnost podsekretara u republičkom sekretarijatu unutrašnjih 
poslova Hrvatske. Mustać je, time kao zamjenik sekretara unutrašnjih poslova, bio 
politički rukovoditelj SDS-a. 1986. godine imenovan je na istu dužnost u SDB-u u 
Beogradu. Te dužnosti su potvrñene identičnim navodima svjedoka Si.-a i Vu.-a. 
 
Svjedok Si. pojasnio je da je Mustać, kao djelatnik tajne službe koja je bila izvan 
SDS-a, sudjelovao u planiranju ðurekovićevog ubojstva. Član Izvršnog komiteta 
Centralnog komiteta komunističke partije Hrvatske predao je Mustaću početkom 
proljeća 1982. godine naredbu za likvidaciju Stjepana ðurekovića koju je potaknuo 
Mika Špiljak. Zatim je sam Mustać povjerio logističku pripremu akcije svom 
podreñenom, tadašnjem rukovoditelju II. odjela (za borbu protiv neprijateljske 
emigracije) Josipu Perkoviću. 
 
Utvrñenja sudskog vijeća o osobi Josipa Perkovića i njegovim dužnostima u 
sigurnosnom aparatu Hrvatske počivaju na njegovim vlastitim navodima koje je iznio 
pred hrvatskim sudom 1999. godine u postupku protiv Si.-a zbog ubojstva 
Brune Bušića. 
 
Tamo se Perković izjasnio u više navrata. Tako je, prema zapisniku njegovog 
ispitivanja pred Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu od 1. prosinca 1999. 
godine koji je pročitan u prijevodu, naveo da je dana 15. siječnja 1970. godine počeo 
raditi za SDS u regionalnom Centru Osijek. Dana 5. rujna 1979. godine, imenovan je 
rukovoditeljem II. odjela SDS-a u Zagrebu. Njegov odjel se bavio borbom protiv 
terorističkih aktivnosti jugoslavenske emigracije. Dužnost stručnog rukovoditelja 
SDS-a preuzeo je kao pomoćnik sekretara 1986. godine. Dana 23. travnja 1990. 
godine, predana mu je, kao zamjeniku ministra unutarnjih poslova, dužnost političkog 
rukovoditelja SDS-a. No, te dužnosti je obnašao samo 37 dana. Nakon različitih 
dužnosti u hrvatskom sigurnosnom aparatu, umirovljen je dana 31. prosinca 1998. 
godine kao brigadir hrvatskih oružanih snaga. 
 
Ti navodi Josipa Perkovića potvrñeni su i dopunjeni saznanjima vještaka Ro.-a kao i 
iskazima svjedoka Si.-a, Vu.-a i V.-a. Svjedoci Si., Vu. i V. suglasno navode da je 
1990.-tih godina Perković radio na različitim dužnostima, izmeñu ostalog i u 
ministarstvu obrane Hrvatske, te isto tako kao savjetnik ministra za sigurnost. 
Pored toga, svjedok Si. pojašnjava da je Josip Perković izvršio logističku pripremu 
ðurekovićevog ubojstva po nalogu svog pretpostavljenog Zdravka Mustaća. Pri tome 
je i optuženika upoznao s planovima za ubojstvo. Jedino se uz njegovu pomoć 
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ubojstvo moglo izvesti onako kako je izvedeno (vidi pod točkom C.II.8./9.). 
Prema iskazima svjedoka Si.-a, Zdravko Mustać i Josip Perković su glavni 
neizostavni sudionici planiranja i izvršenja ubojstva Stjepana ðurekovića. 
 
bbb) Nastojanja vezana uz ispitivanje svjedoka  
 
Sudskom vijeću nije bilo moguće ispitati Zdravka Mustaća i Josipa Perkovića kao 
svjedoke ili ishoditi da budu ispitani u okviru sustava pravne pomoći. 
 
Dana 23. siječnja 2008. godine, odnosno 25. ožujka 2008. godine, Josip Perković i 
Zdravko Mustać pozvani su na ispitivanje na glavnoj raspravi zakazanoj 
1. travnja 2008. godine (za Perkovića), odnosno 13. svibnja 2008. godine 
(za Mustaća) uz osiguranje pratnje, a nadležni kazneni sud u Zagrebu zamoljen je u 
okviru sustava pravne pomoći da pozive uruči svjedocima. Paralelno tome, sudsko 
vijeće je hrvatskim vlastima uputilo zahtjev za pravnu pomoć, koji nosi nadnevak 
18. ožujka 2008. godine, kojim moli da se svjedoci ispitaju u Zagrebu po ovlaštenju u 
nazočnosti sudskog vijeća i stranaka u postupku koji se vodi u Njemačkoj. 
 
S nadnevkom 27. ožujka 2008. godine, hrvatske vlasti izvijestile su sudsko vijeće da 
je poziv na raspravu od 1. travnja 2008. godine dostavljen svjedoku Perkoviću dana 
20. ožujka 2008. godine. S nadnevkom 22. travnja 2008. godine, hrvatske vlasti 
dostavile su sudskom vijeću pismeno iz kojega je u prijevodu razvidno da je poziv za 
13. svibnja 2008. godine dostavljen svjedoku Mustaću dana 17. travnja 2008. godine. 
Dana 31. ožujka 2008. godine, sudsko vijeće je primilo brzojav potpisan od strane 
svjedoka Perkovića kojim on izvješćuje da se zbog «dugotrajnih zdravstvenih 
problema i njihovog ponovnog pogoršanja» ne može odazvati pozivu. Dopisom od 
istog nadnevka sudsko vijeće je upitalo svjedoka kada će mu bolest dopustiti 
ispitivanje. Dana 20. svibnja 2008. godine sudsko vijeće primilo je putem telefaksa 
dopis odvjetnika N.-a iz Z.-a koji je izvijestio da njegova stranka, Josip Perković, iz 
zdravstvenih razloga nije u mogućnosti odazvati se pozivu. U telefonskom razgovoru 
kojeg je sudsko vijeće vodilo 9. lipnja 2008. godine s odvjetnikom N.-om, navedeni je 
izvijestio da je njegova stranka još uvijek bolesna i da je na terapiji. Do ispitivanja 
svjedoka u Zagrebu moglo bi vjerojatno doći za «oko pet tjedana». Dana 
27. lipnja 2008. godine, sudsko vijeće primilo je putem telefaksa dopis 
odvjetnika N.-a kojim navedeni prosljeñuje Perkovićev dopis sudskom vijeću. U 
njemu je Perković napisao da «iz zdravstvenih razloga» nije u mogućnosti dati 
«pozitivan odgovor na moje ispitivanje u svojstvu svjedoka». 
 
Svjedok Mustać izvijestio je sudsko vijeće dopisom od 9. svibnja 2008. godine 
upućenim putem telefaksa da se «zbog bolesti u obitelji» ne može odazvati pozivu u 
München. 
 
Do objavljivanja presude dana 16. srpnja 2008. godine, zahtjev za pravnu pomoć 
sudskog vijeća radi ispitivanja oba svjedoka pred sucem u Zagrebu od 
18. ožujka 2008. godine ostao je bez odgovora. Kako je Njemačko veleposlanstvo u 
Zagrebu izvijestilo sudsko vijeće dopisom od 3. lipnja 2008. godine koji je pročitan na 
glavnoj raspravi, naknadni upiti od 28. ožujka, 20. svibnja i 26. svibnja 2008. godine, 
kojima je istaknuta žurnost zahtjeva, ostali su bez reakcije s hrvatske strane. Zbog 
toga sudsko vijeće nije uspjelo niti provjeriti je li spremnost svjedoka Perkovića na 
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davanje iskaza u Zagrebu, na koju je odvjetnik N. ukazao u telefonskom razgovoru, 
bila ozbiljna. Jer je zbog točke optužnice raspravu protiv optuženika sudsko vijeće 
održalo još u proljeću 2006. godine i već je tada uzalud pokušalo pozvati Josipa 
Perkovića kao svjedoka. I tada se Perković ispričao bolešću koja je sprječavala 
njegovo ispitivanje. S tim u svezi, na značenju dobiva iskaz svjedoka Si.-a prema 
kojemu mu je Perković, u jednom od razgovora koje je vodio s njim u razdoblju od 
2006. do 2007. godine, iznio svoju procjenu da «Nijemci» neće nikada otkriti pravu 
istinu o ubojstvu jer će optuženik šutjeti, a dodatni dokazi nisu na raspolaganju. 
Perković je ispričao svjedoku Si.-u da su mu htjeli poslati poziv na sud u M. protiv 
optuženika, ali da je taj poziv uspio izbjeći hineći bolest. Perković je ismijao njemačke 
istražitelje i ostavio je dojam da preko svojih veza, koje i dalje funkcioniraju, može u 
zametku ugušiti svaki pokušaj Nijemaca da preko suda doñu do saznanja. Činjenica 
da odgovor na daljnji zahtjev sudskog vijeća za pravnu pomoć radi ispitivanja 
Mustaća i Perkovića po ovlaštenju nije zaprimljen do objavljivanja presude, a da pri 
tome eventualne zapreke nisu priopćene barem na upite Njemačkog veleposlanstva 
u Zagrebu od 28. ožujka, 20. svibnja i 26. svibnja 2008. godine, govori u prilog tome 
da se Perković nije samo hvalio svojim vezama. 
 
U svakom slučaju, sudsko vijeće nije više vidjelo nikakvu mogućnost izvoñenja 
iskaza svjedoka u predvidljivom roku. Daljnje čekanje ili pak daljnja odgoda postupka 
nije bila niti preporučena niti opravdana. Prva glavna rasprava protiv optuženika već 
je morala biti odgoñena nakon čega je Glavno državno odvjetništvo podnijelo više 
zahtjeva za izvoñenje dokaza. Odlukom o obustavi postupka od 18. svibnja 2006. 
godine sudsko vijeće je ukinulo uhidbeni nalog istražnog suca Saveznog vrhovnog 
suda od 6. srpnja 2005. godine. Optuženik je temeljem tog uhidbenog naloga proveo 
više od deset mjeseci u pritvoru. Sadašnja glavna rasprava protiv optuženika, koji se 
od 31. siječnja 2008. godine ponovno nalazi u pritvoru na temelju uhidbenog naloga 
sudskog vijeća od 29. siječnja 2008. godine, trajala je od 13. veljače 2008. godine do 
16. srpnja 2008. godine, a da pri tome nije bilo niti jedne jedine reakcije hrvatskih 
vlasti na zahtjev za pravnu pomoć radi ispitivanja po ovlaštenju. Mogućnosti da 
sudsko vijeće doñe do saznanja sada su iscrpljene. 
 
Ranije navedeni dopis Njemačkog veleposlanstvu u Zagrebu sudskom vijeću od 
3. lipnja 2008. godine naglašava bezizglednost dosadašnjeg i daljnjeg čekanja na 
hrvatsku reakciju. Veleposlanstvo je izvijestilo sudsko vijeće da za uobičajene 
zahtjeve za pravnu pomoć treba već nekoliko mjeseci prije nego ih hrvatske službe 
riješe. Činjenica da ovdje ispitani hrvatski svjedoci zbog svojih iskaza neopravdano 
gube radno mjesto u javnoj službi ili da hrvatski Sabor bez nadležnosti javno 
raspravlja o ukidanju imuniteta jednog hrvatskog ustavnog suca na temelju 
izmišljenih zločina koji mu se predbacuju, potvrñuje interes državnih nositelja 
odlučivanja da utječu na tijek i ishod ovog postupka. Ovo razmatrano zajedno s 
potpunom šutnjom hrvatskih pravosudnih tijela na zahtjev za pravnu pomoć, čija je 
žurnost u više navrata izričito istaknuta na razini veleposlanstva, prisiljava sudsko 
vijeće na jedini mogući zaključak da Hrvatska ne želi izvršiti tražena ispitivanja. 
 
Pored toga, sudsko vijeće je razmislilo o tome bi li i u kojoj mjeri iskazi svjedoka 
Mustaća i Perkovića, koji su oslobañajući za optuženika, imali utjecaja na stvaranje 
uvjerenja sudskog vijeća, ali je to ipak isključilo. Sudsko vijeće je pri tome polazilo od 
toga da bi oba svjedoka nakon propisanog upozorenja temeljem članka 55. 
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njemačkog Zakona o kaznenom postupku opovrgla svoju vlastitu umiješanost i 
sudjelovanje optuženika u kaznenom djelu iz očitih i razumljivih razloga. Takvi iskazi 
ne bi mogli utjecati na stvaranje uvjerenja sudskog vijeća jer na temelju opće slike 
optuženikov doprinos počinjenju kaznenog djela nedvojbeno proizlazi iz ostalih 
dokaznih sredstava te naročito iz vjerodostojnih navoda svjedoka Si.-a, Vu.-a i V.-a. 
 
7. O organizaciji nenasilne hrvatske emigracije u Saveznoj Republici Njemačkoj 

1983. godine (utvrñenja pod točkom B.II.)  
 
Utvrñenja o organizaciji nenasilne hrvatske emigracije u Saveznoj Republici 
Njemačkoj 1983. godine počivaju na navodima svjedoka F.-a, koji je potvrdio i 
dopunio navode optuženika (vidi gore pod točkom C. I., 11.1.a.b.). 
 
Svjedok F. opisao je u okviru rasprave o zaključnom izvješću, koji je on izradio o 
saznanjima istražnog tima Bavarskog pokrajinskog ureda kriminalističke policije kojeg 
je vodio, da je 1983. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj živjelo oko 
630.000 Jugoslavena, od čega su oko 15.000 osoba bile politički emigranti. Hrvatska 
etnička skupina je s oko 9.500 osoba činila najveći dio politički aktivnih emigranata. 
Postojao je veliki broj udruga u kojima su se emigranti udruživali prema njihovom 
političkom usmjerenju. Najveća organizacija aktivna u cijelom svijetu bila je tada 
Hrvatsko narodno vijeće (skraćeno: HNV) koje je osnovano u Torontu u Kanadi 
1974. godine. Iz New Yorka je Narodno vijeće služilo kao meñunarodna krovna 
organizacija nenasilnih hrvatskih pokreta otpora čiji je cilj bio ponovno uspostavljanje 
neovisne Hrvatske u svojim etničkim granicama. Najviše tijelo HNV-a bio je 
emigrantski sabor (Sabor) koji se birao na mandat od dvije godine. Ostala tijela bila 
su Izvršni odbor, koji je provodio odluke Sabora, te Nadzorni odbor i Časni sud. 
 
Najznačajniju organizaciju hrvatskih emigranata u Europi činio je Hrvatski narodni 
odbor (skraćeno: HNO) kojega je dr. Ivan Jelić vodio iz Njemačke/Münchena. HNO je 
1983. godine imao oko 300 članova. Pored toga vrijedno je još spomenuti i Hrvatski 
državotvorni pokret (HDP, s oko 180 članova), udrugu Ujedinjenih Hrvata Njemačke 
(UHNj, s oko 50 članova) i Ujedinjene Hrvate Europe (UHE, s oko 90 članova). 
 
Svjedok F. dalje navodi da su organizacije emigranata iz Jugoslavije bile u posebnom 
središtu pažnje jugoslavenskog sigurnosnog aparata. Predmetni II. odjeli Savezne 
službe sigurnosti, SDB-a, odnosno službi republika u sastavu Jugoslavije (poput 
primjerice SDS-a u Hrvatskoj) bavile su se isključivo borbom protiv neprijateljske 
emigracije te su u tu svrhu sustavno ubacivale informatore u njihove organizacije 
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8. Ranija povijest, naročito motiv i pripreme za ubojstvo Stjepana ðurekovića 
(utvrñenja pod točkom B.V.) 

 
a) INA-Koncern / Nositelji dužnosti u INA-Koncernu / Motiv ubojstva 

Stjepana ðurekovića (utvrñenja pod točkom B.V.1.) 
 
aa) Ustroj INA-Koncerna / Nositelji dužnosti u INA-Koncernu 
 
Utvrñenja o osnivanju, ustroju i zadaćama INA-Koncerna počivaju u bitnome na 
navodima svjedoka Sp.-a i na izvještaju o radu Stjepana ðurekovića koji je isti izradio 
u okviru postupka priznavanja njegovog prava na azil u Saveznoj Republici 
Njemačkoj zbog političkog progona. Taj izvještaj, koji je pročitan u prijevodu, opsežno 
i podrobno obrañuje ovaj skup tema. U njemu je ðureković izložio kako povijest 
INA-Koncerna, koja je opisana u utvrñenjima, tako i svoje vlastite dužnosti u 
Koncernu. Zatim je u roku od 15 godina od svog osnivanja INA-Koncern 
1964. godine prerastao u najvećeg opskrbljivača Jugoslavije i republika u sastavu 
Jugoslavije naftom te naftnim proizvodima i derivatima. Zbog toga je došlo do 
restrukturiranja Koncerna 1978. godine. Tim mjerama je stvoren vlastiti inženjerski 
ured, centar za istraživanja, vlastiti odjel za uvoz i izvoz te marketinški odjel. 
Rukovoñenje marketinškim odjelom povjereno je ðurekoviću u svibnju 1980. godine. 
Kao marketinški direktor i član upravnog odbora, morao je koordinirati planove 
proizvodnje svih pogona INE s potražnjom na tržištu. Takoñer se bavio pripremom 
nabave sirove nafte kako iz privatne proizvodnje tako i iz uvoza iz inozemstva. Uz to 
je njegov odjel izradio planove potreba i stavljao na raspolaganje devize iz republika 
za nabavu sirove nafte iz inozemstva. 
 
Podatke o potrebama i devize je ðureković prosljeñivao odjelu za vanjsku trgovinu 
(INA-Komercu) koji je obavljao poslove s inozemstvom. Početkom 1980.-tih godina, 
Jugoslaviju, koja nije raspolagala znatnim vlastitim resursima na tom području, 
postalo je vrlo teško opskrbljivati sirovom naftom. Zbog nestašice deviza, stanje je pri 
izvršenju mjesečnih planova proizvodnje postalo čak vrlo nestabilno. Dolazilo je do 
«borbe za svaki tanker nafte koji se trebao uvesti». 
 
Taj izvještaj je dopunio svjedok Sp., koji se izjasnio kako o ustroju INA-Koncerna tako 
i o svojim vlastitim dužnostima u tvrtki. Pridružio se INI 1. rujna 1968. godina. 
Od 1. siječnja 1974. godine do 31. kolovoza 1978. godine je kao savjetnik 
rukovoditelja sektora za vanjsku trgovinu održavao političke veze sa saveznom 
vladom i s nadležnim sekretarima Jugoslavije i republika u njezinom sastavu. Zatim 
je bio savjetnik generalnog direktora INE i rukovoditelj odjela INA-Komerc (za vanjsku 
trgovinu), prije nego li je 1. siječnja 1980. godine imenovan direktorom sekcije za 
organizaciju INA-Komerca u Zagrebu, zaduženog za vanjsku trgovinu. Dana 
1. rujna 1981. godine, povjerena mu je dužnost zamjenika glavnog direktora 
cjelokupnog sektora za vanjsku trgovinu. Na tim potonjim dužnostima naročito se 
bavio uvozom nafte iz inozemstva. To je bila postala vrlo teško zadaća jer je u to 
doba Jugoslavija bila suočena sa znatnom nestašicom deviza naročito zbog raspada 
dvije velike banke, Privredne banke i Narodne banke. Opskrba sirovom naftom 
postala je slaba; u to doba su se izdavali i bonovi za gorivo. Nabava sirove nafte iz 
inozemstva uglavnom se obavljala preko društva kćeri INE u inozemstvu, a tako, 
izmeñu ostalog, i preko jedne tvrtke koju je V.S. vodio u M.-u. U kolovozu 1983. 
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godine, Sp. je promaknut na dužnost potpredsjednika INA-Koncerna i istodobno je 
ušao u upravni odbor jednog s jugoslavensko-švicarskog poduzeća u obliku 
zajedničkog ulaganja. 1987. godine podnio je ostavku na svoje dužnosti u Z.-u te je 
nakon toga još četiri godine radio za INU u Z.-u. Od 1991. godine živi kao samostalni 
trgovac u Z.-u i bavi se trgovinom sirove nafte i naftnim derivatima.  
 
Stjepan ðureković i Sp. opisali su ustroj i zadaće INA-Koncerna na isti način. 
Razdoblje poteškoća s devizama 1981. i 1982. godine i stoga teško stanje opskrbe 
Jugoslavije sirovom naftom oba svjedoka takoñer su opisala vrlo sličnim riječima. 
 
Sudsko vijeće nije vidjelo nikakvog razloga sumnjati u te navode. Sudsko vijeće se 
takoñer uvjerilo da su ðureković i Sp. u navedenom razdoblju obnašali dužnosti koje 
su opisali. Za razdoblje od 1980. do 1983. godine, to potvrñuju istraživanja vještaka 
Ro.-a i navodi svjedoka Si.-a i Vu.-a. 
 
bb) Motiv ubojstva Stjepana ðurekovića 
 
Sudsko vijeće se uvjerilo da je krajem ljeta/u jeseni 1983. godine svjedok Si. bio član 
interne istražne komisije djelatnika tajne službe čija je zadaća bila otkriti pozadinu 
ubojstva Stjepana ðurekovića te time omogućiti nositeljima političkog odlučivanja 
procjenu mogu li istražna tijela u Njemačkoj povezati ðurekovićevo ubojstvo s 
jugoslavenskim sigurnosnim aparatom pomoću optužujućih dokaza (vidi gore pod 
točkom C.ll.2.a.). 
 
Si. je pojasnio da je komisiji bilo jasno da je ubojstvo ðurekovića, hrvatskog 
emigranta, moralo biti organizirano i izvršeno s logističkom potporom SDS-a u 
Zagrebu te naročito tamošnjih djelatnika II. odjela (za borbu protiv neprijateljske 
emigracije). Zbog toga je Josip Perković, tadašnji rukovoditelj tog odjela, pozvan pred 
komisiju. Perkoviću je bez dodatnog obrazloženja bilo jasno da svoja saznanja mora 
obznaniti pred komisijom kao čisto internom tijelu, koje je djelovalo po političkim 
uputama, pri čemu ne bi bio izložen opasnosti kaznenopravnog progona po tom 
pitanju. Perković je priznao svoju vlastitu umiješanost u ubojstvo ali se cijelo vrijeme 
ipak trudio prebacivati odgovornost za taj dogañaj na druge. Tako je, kako je izjavio 
pred komisijom, postupio po uputama svog šefa, tadašnjeg političkog rukovoditelja 
SDS-a, Zdravka Mustaća. A taj je pak svoja nareñenja dobio od jednog člana 
Izvršnog komiteta komunističke partije Hrvatske. Perković je takoñer naveo ime te 
osobe. No, Si. nije želio otkriti i nije otkrio to ime jer do sada nije bilo poznato i jer se 
bojao za svoj život kada bi ime naveo pred sudskim vijećem na javnoj glavnoj 
raspravi. 
 
Perković je pred komisijom jasno dao do znanja da iza ubojstva ne stoji «politički» 
već naposljetku «privatni» motiv. Mika Špiljak, koji je 1983. godine izabran za 
predsjednika predsjedništva Jugoslavije, bio je poticatelj ubojstva jer se bojao za svoj 
ugled i svoj politički utjecaj. 
 
Pozadinu su činile kriminalne radnje u INA-Koncernu, u kojima je Sp., sin 
Mike Špiljka, odigrao ključnu ulogu. Sp. je u vrijeme nestašice deviza (od 1981. do 
1982. godine) iskoristio svoj položaj u INI za svoje osobno bogaćenje i za bogaćenje 
drugih. Kupovao je naftu na slobodnom tržištu i pri tome je u dogovoru s 
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prodavateljima dodavao odreñeni iznos koji bi prikazivao kao «kupoprodajnu cijenu» 
te sebi i ostalim sudionicima isplaćivao kao «proviziju» na račune u inozemstvu 
(tzv. sustav postotka). Osim Sp.-a, Perković je takoñer naveo imena V.S.-a u M.-u i 
Stjepana ðurekovića kao daljnje sudionike u tim pronevjerama. No, ðureković je tek 
u manjem dijelu financijski profitirao. Za razliku od njega, Sp. i V.S. su se obogatili za 
«milijune dolara». Početkom 1982. godine, Mika Špiljak saznao je preko svojih veza 
u Centralnom komitetu komunističke partije u Beogradu da je pokrenuta preliminarna 
istraga protiv odgovornih osoba u INI te se pribojavao da bi ishod daljnjih istraga 
mogao štetiti njegovoj političkoj karijeri. Naročito se bojao da ðureković, kao 
beznačajni sudionik, ne otkrije svoja saznanja o pronevjerama pod pritiskom 
istražitelja. Zbog toga je Mika Špiljak potaknuo ubojstvo ðurekovića. Na njegov 
poticaj, kako je Perković izjavio pred komisijom, naredbu za likvidaciju izdao je jedan 
člana Izvršnog komiteta komunističke partije Hrvatske. No, Špiljkovu molbu da se 
ðurekovića likvidira prije toga je odbio Jure Bilić, član Izvršnog komiteta Centralnog 
komiteta komunističke partije Hrvatske. Bilić je priopćio Špiljku da bi ðurekovića 
trebalo izvesti pred sud ako je već počinio kazneno djelo iz područja gospodarstva. 
Likvidacija na jugoslavenskom tlu zbog takvih optužbi nije dolazila u obzir. Stvar bi 
izgledala drugačije kada bi ðureković agitirao protiv Jugoslavije iz inozemstva, čime 
bi, tako reći, bio «državni neprijatelj». Stoga je Perković, kako je dalje pojasnio pred 
komisijom, dobio upute od svog šefa Zdravka Mustaća da se pobrine za to da 
ðureković napusti zemlju i da kasnije ubojstvo priredi tako da izgleda kao meñusobni 
obračun hrvatskih emigranata. 
 
Sudsko vijeće se uvjerilo da gornji navodi svjedoka Si.-a o tadašnjem iskazu Josipa 
Perkovića pred komisijom odgovaraju istini. Već opisani navodi svjedoka Vi.-a, Po.-a 
i Ro.-a (vidi gore pod točkom C.ll.2.a.bb.) na odlučan način potkrjepljuju taj iskaz, a 
time i vjerodostojnost svjedoka Si.-a o tome. Na upit sudskog vijeća, zašto 
Mika Špiljak - ako je njegov utjecaj već bio tako velik da potakne jedno ubojstvo – nije 
po kratkom postupku obustavio preliminarnu istragu protiv odgovornih osoba u INI, 
svjedok Si. odgovara da to Špiljku na unutarnjopolitičkom planu ne bi donijelo ništa 
jer je bio suočen sa snažnim protivničkim strujama. Već je preveliki broj ljudi znao za 
tu preliminarnu istragu. Da je naredio obustavu istrage, to bi njegovi protivnici 
iskoristili protiv njega i time bi njegovom položaju bila nanesena šteta. Uostalom, 
svjedok Si. je sumnjao da je Špiljak bio u položaju sam po sebi obustaviti istragu. 
 
Sudsko vijeće je to ocijenilo uvjerljivim i racionalnim, naročito uz pozadinu pokušaja 
razjašnjavanja tadašnjeg sekretara unutrašnjih poslova Hrvatske, Pavla Gažija. 
Prema navodima svjedoka Vu.-a, Špiljak je u svakom slučaju jednom ipak 
intervenirao. Vu. je izvijestio o jednoj zabilješci koju je vidio tijekom rada za Komisiju 
za žrtve i iz koje proizlazi da je Špiljak zahtijevao obustavu istrage od 
Zdravka Mustaća. No, potonji je odgovorio da ne može sam preuzeti odgovornost. 
Sudsko vijeće ocijenilo je taj Mustaćev odgovor racionalnim bez daljnjega; Mustać je 
kao politički rukovoditelj SDS-a ipak bio jedan od najbližih suradnika sekretara 
unutrašnjih poslova Gažija, koji je već htio razotkriti aferu «INA». 
 
S tim se slažu navodi Pavle Gažija koje je navedeni iznio prigodom razgovora koji je 
s njim obavio urednik lista «Feral Tribune» 22. srpnja 2005. godine. Gaži je tu izjavio 
da je kao sekretar unutrašnjih poslova 1982. godine preuzeo zadaću razotkrivanja 
kriminalnih radnji u INI za koja je saznao još za vrijeme trajanja njegovog mandata 
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tajnika zaduženog za gospodarska pitanja Izvršnog komiteta komunističke partije 
Jugoslavije u Beogradu početkom 1982. godine. U ljeto 1982. godine, predan mu je 
«prilično debeli dosje» o mogućim pronevjerama u INI. S tim preliminarnim istragama 
je već bio upoznat preko svojih veza u Saveznoj financijskoj inspekciji u Beogradu. U 
tim dosjeima su kao osumnjičeni navedena i imena Sp.-a i V.S.-a. U dosjeu je bilo 
riječi o tajnim računima u inozemstvu preko kojih su se vršile isplate «po 
nenormalnim cijenama». Istražitelji iz SDS-a, kojima je on rukovodio, planirali su 
nakon toga uhititi V.S.-a i njegova tri posrednika. No, uhićenje V.S.-a spriječeno je iz 
saveznih političkih krugova «za koje još nisam siguran koji su to krugovi bili». Od tri 
daljnja uhićenja koja su planirana u jeseni 1982. godine uspjela su se izvršiti samo 
dva jer su informacije o akciji «procurile». Jedna planirana akcija pretrage poslovnih 
prostora INE u Z.-u takoñer je «dojavljena» jer su se istražitelji našli «pred praznim 
ormarima». S akcijom koja je dogovorena sa saveznim sekretarom unutrašnjih 
poslova Stanom Dolancom bio je upoznat samo vrlo mali krug ljudi, izmeñu ostalog i 
tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Marijan Cvetković. Gaži je u jednom 
razgovoru izrazio sumnju da je Cvetković akciju proslijedio svom «starom 
partizanskom drugu» Miki Špiljku koji bi tada «sigurno poduzeo sve da akcija doživi 
neuspjeh». Gaži dalje izjavljuje da je istražne materijale proslijedio državnom 
odvjetništvu i pri tome je naveo da «bi bilo vrlo korisno kada bismo i 
Stjepana ðurekovića imali kao svjedoka». No, u tom smjeru nije više poduzeto ništa. 
U rujnu 1983. godine stavio je svoj mandat na raspolaganje pod političkim pritiskom 
Milutina Baltića koji je istog mjeseca izabran za predsjednika predsjedništva 
Hrvatske. 
 
Sudsko vijeće se uvjerilo da sva ta Gažijeva izjašnjavanja potvrñuju da je strah 
Mike Špiljka, da bi istrage mogle nanijeti znatnu štetu njegovom sinu i njemu, bio 
opravdan. Zabrinutost zbog iskaza kojeg bi ðureković dao pred istražiteljima time je 
takoñer dobila realnu pozadinu. 
 
Uostalom, afera «INA» i Sp.-ova moguća umiješanost takoñer su potvrñeni navodima 
svjedoka Vu.-a i istraživanjem vještaka Ro.-a. O tome je svjedok Vu. izjavio da je u 
svom radu za Komisiju za žrtve takoñer pronašao materijale o aferi «INA». Prema 
njima je Sp. pronevjerio znatan iznos novca. Suočen s iskazom svjedoka Si.-a 
vezano uz motiv ubojstva, svjedok Vu. drži «vrlo vjerojatnim» da je Mika Špiljak 
stajao iza ðurekovićevog ubojstva. Vještak Ro. pojasnio je na glavnoj raspravi da 
stanje izvora informacija o aferi «INA» nije pregledno. No, ključni iskaz koji se 
neprestano ponavljao, o tome da su Sp. i Stjepan ðureković bili umiješani u 
pronevjere, ostao je isti. Obojica su takoñer bila u položaju to učiniti kao visoki 
dužnosnici INA-Koncerna. 
 
Naposljetku i opisane dužnosti, koje su Stjepan ðureković i Sp. obnašali u razdoblju 
od 1980. do 1982. godine, takoñer predstavljaju daljnju indiciju za sudsko vijeće o 
umiješanosti obojice u pronevjere. ðureković i Sp. našli su se u svom poslu za 
INA-Koncern na spojnom mjestu izmeñu domaće trgovine i vanjske trgovine. 
ðureković je izrañivao planove i nabavljao devize; Sp. je ostvarivao te planirane 
ciljeve s odgovarajućim kupcima, koje je isplaćivao devizama koje je nabavljao 
ðureković. Obojica su tako na svojim dužnostima imala mogućnost obogatiti se 
«sustavom postotka» kojeg je Perković, prema navodima Si.-a, opisao. 
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Ta činjenica i iskazi svjedoka Si.-a, Gažija i Vu.-a doveli su u općoj slici do toga da 
sudsko vijeće s tim u svezi nije nimalo povjerovalo svjedoku Sp.-u, koji je na glavnoj 
raspravi osporio svako sudjelovanje u pronevjerama. Svjedok je doduše naveo da je 
poznavao ðurekovića ali da s njim nije imao nikakve poslovne dodirne točke. 
S obzirom na ðurekovićev izvještaj o radu, to ne stoji. Sp. uglavnom osporava da je 
njegov otac bio poticatelj ubojstva ðurekovića. No, sudsko vijeće se na temelju opće 
slike izvedenih dokaznih sredstava uvjerilo u suprotno. 
 
b) Pripreme ubojstva (Utvrñenja pod točkom B.V.2.) 
 
Prema navodima svjedoka Si.-a, Perković je pred istražnom komisijom dalje izjavio 
da je dao «upozoriti» ðurekovića da je zbog afere «INA» njegovo uhićenje trebalo 
ubrzo uslijediti i da je stvar izgledala tako da će cijela krivnja za kriminalne radnje biti 
prebačena na njega jer su se glavni počinitelji bili osigurali političkim putem preko 
svojih veza. Takvo političko osiguranje ðureković, prema navodima Si.-a, nije mogao 
dobiti jer je on bio čisto gospodarski službenik bez ikakve političke mreže. Perković, 
kako svjedok Si. dalje navodi, se pri tome nadao i očekivao je da će ðureković otići 
za M. S jedne strane, zbog toga što je tamo registrirana središnjica njemačkog 
pokreta hrvatskih emigranata, a s druge strane, zbog toga što je ðurekovićev sin već 
živio u M.-u još od 1981. godine. ðureković je napustio Jugoslaviju u travnju 1982. 
godine. Od svibnja 1982. godine, živio je u M.-u. Perković je dalje izvijestio da je u 
M.-u s P.-om već veliki broj godina držao agenta na vezu u neposrednom okruženju 
predsjednika Hrvatskog narodnog odbora, dr. Ivana Jelića, i da je naknadno na licu 
mjesta angažirao optuženika za pripremu i izvršenje ubojstva. Perković je upoznao 
optuženika s planovima za likvidaciju i dao mu je nalog da se u narednim mjesecima 
pobrine za to da ðureković postane istaknuta osoba na hrvatskoj emigrantskoj sceni. 
ðurekovićevi planovi objavljivanja knjiga u kojima se kritizira režim, o kojima ga je 
optuženik izvijestio, znatno su pospješili njegov plan da ðurekovića obilježi kao 
«državnog neprijatelja» Jugoslavije. Perković je dao nalog optuženiku da ðurekoviću 
pruži potporu oko tiskanja njegovih knjiga i da mu preko optuženika servira još 
materijala za njihovo objavljivanje. 
 
Plan je pokrenut. ðureković je svoje knjige jednu za drugom objavio uz pomoć 
optuženika. Naročito je zbog toga postao poznata osoba na hrvatskoj emigrantskoj 
sceni u roku od godinu dana, tako da se u lipnju/srpnju 1983. godine ðureković htio 
kandidirati za emigrantski sabor svjetske organizacije hrvatskih emigranata, HNV-a. 
Time je stvoren «prividan razlog» zbog kojega bi se ðurekovića moglo likvidirati kao 
«državnog neprijatelja». Perković je dalje izjavio da je naredbu za likvidaciju pred 
samo izvršenje ubojstva formalno potvrdio La., koji je od travnja 1983. godine 
obnašao dužnost rukovoditelja II. odjela (za neprijateljsku emigraciju) u Beogradu. To 
je i sam La. potvrdio prigodom svog ispitivanja pred komisijom i naveo je da je pri 
tome prekoračio svoje ovlasti. 
 
Obrana je dovela u sumnju da je Perković iz Zagreba organizirao ubojstvo jer se 
tome protivi činjenica što je kampanju dezinformiranja protiv ðurekovića vodio Sc., 
djelatnik SDB-a iz Beograda. Sc. se kao svjedok izjasnio tijekom ispitivanja 
6. ožujka 2008. godine pred istražnim sucem u Beogradu, koje je dobiveno sudskim 
putem. Prema zapisniku o ispitivanju, Sc. je izjavio da je u proljeću 1983. godine 
vodio kampanju dezinformiranja protiv ðurekovića. On je krivotvorio razglednicu s 
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ðurekovićevom ponudom kojom odobrava popust od 30% za narudžbu njegovih 
knjiga, i pri tome je pretpostavljao da će navodna povezanost poslovnih interesa sa 
spomenom na Bleiburg, nacionalnim spomen područjem Hrvata u Austriji, 
diskreditirati ðurekovića. Takoñer je krivotvorio izdanje br. 14/1983. lista «Nova 
Hrvatska» koji je izlazio u Londonu, u koji je ubacio jedan navodni razgovor s 
ðurekovićem kako bi navedenom nanio štetu. To je učinio jer je ðurekovića smatrao 
«ustaškim teroristom», državnim neprijateljem Jugoslavije protiv kojega se trebalo 
boriti. Od koga je dobio nalog za tu akciju, Sc. nije otkrio tijekom ispitivanja. Samo je 
izjavio da je u svom radu njegov odjel za «kontrapropagandu» bio strogo odvojen od 
drugih odjela. Niti je znao za akcije drugih odjela, niti su drugi odjeli znali za njegove 
akcije. To da su njegova krivotvorenja trebala poslužiti u pripremi ðurekovićevog 
ubojstva, to njemu nije bilo poznato. 
 
Iskaz Sc.-a potvrñuje doduše činjenicu da je kampanja dezinformiranja voñena iz 
Beograda, ali nije mogao poljuljati uvjerenje sudskog vijeća da je ubojstvo 
organizirao Perković u Zagrebu. Naprotiv, s Perkovićevog gledišta su postojali dobri 
razlozi da akcija ne bude voñena od strane djelatnika SDS-a iz Zagreba. Ukoliko se, 
poput sudskog vijeća, prihvati iskaz Si.-a da se iza ubojstva nalazi naposljetku 
privatni motiv visokorangiranog političara u Jugoslaviji i da ubojstvo, kako je to Si. 
doslovce naveo, predstavlja «ilegalnu akciju sa zloporabom logistike sigurnosnog 
aparata», Perković je morao razmisliti o tome da o pripremama za ubojstvo sazna što 
manji mogući broj osoba u centru SDS-a u Zagrebu. Taj Perkovićev interes morao je 
od sredine 1982. godine biti tim veći što je s Pavlom Gažijem sekretarom unutrašnjih 
poslova postala osoba koja je već nastojala razjasniti makinacije zbog kojih je 
ubojstvo inicirano. Perković se morao potruditi da Pavle Gaži, koji je bio politički 
odgovorna osoba za SDS, ne sazna ništa o pripremama za ubojstvo. Time se 
nametnula potreba voñenja kampanje dezinformiranja «izvan kuće». To je u svakom 
slučaju pretpostavljalo da je Perkoviću moguće zadužiti Sc.-a za tu akciju bilo osobno 
bilo preko treće osobe. Tko je izdao nalog Sc.-u, nismo uspjeli saznati. No, Sc. je 
izjavio da Perkovića nije samo poznavao već da se s njim osobno susreo «četiri do 
pet puta». Prema iskazu svjedoka Vu.-a, kako je on «čuo», Stanko Čolak je obnašao 
koordinacijsku dužnost u pripremama za ubojstvo. Akciju je doduše operativno vodio 
Perković iz Zagreba; ali je njome rukovodio Čolak, s kojim je Perković bio u stalnom 
kontaktu. Je li naposljetku to bio Perković osobno koji je izdao nalog Sc.-u ili je to pak 
bio Čolak, pretpostavljeni Sc.-a, ne mijenja ništa u uvjerenju sudskog vijeća. To što je 
kampanju dezinformiranja vodio Sc. iz Beograda ne protivi se ni u kojem slučaju 
nužno vodećoj Perkovićevoj ulozi u pripremama za ubojstvo. Jednako je beznačajno 
pitanje je li Čolak odigrao veću ulogu u operacijama protiv ðurekovića. Uostalom, 
tome se protivi činjenica da to svjedok Si. nije mogao potvrditi već navodi da je La. 
izjavio pred komisijom da je službenim odobravanjem likvidacije prekoračio svoje 
ovlasti. No, taj iskaz ima smisla jedino ako je La. postupio bez odobrenja svog šefa 
Stanka Čolaka. Moguće je da je tim iskazom La. želio zaštititi Čolaka. No, 
naposljetku, to pitanje može ostati otvoreno. 
 
To što La. ni u jednom od iskaza koji su predočeni sudskom vijeću i koji su izneseni 
na glavnoj raspravi ne priznaje formalno odobrenje za likvidaciju koje je on dao već 
navodi da ga je vijest o ðurekovićevom ubojstvu iznenadila, sudsko vijeće objašnjava 
time što bi La. inače morao javno obznaniti svoj doprinos počinjenju kaznenog djela. 
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9. Ubojstvo Stjepana ðurekovića / Optuženikov doprinos počinjenju kaznenog 
djela (Utvrñenja o točci B.VI.)  

 
Utvrñenja o tome počivaju na navodima svjedoka Si.-a, K.-a, T.-a, Ka.-a, G.-a, 
D.D.-a, St.-a, dr. Ivana Jelića i F.-a, na stručnim mišljenjima koje su na javnoj 
raspravi iznijeli vještaci prof. dr. E., dr. Pe., Ku. i Sc. te na očevidu kojeg je sudsko 
vijeće izvršilo na mjestu počinjenja kaznenog djela i na izvršenom uvidu u fotografije 
nepromijenjenog mjesta počinjenja kaznenog djela. 
 
Svjedok Si. navodi da je Perković pred istražnom komisijom izjavio da je optuženika 
izvijestio o naredbi da ðureković mora biti «likvidiran kao državni neprijatelj». Je li 
Perković takoñer obavijestio optuženika o stvarnim motivima ubojstva nije bilo 
predmetom Perkovićevog ispitivanja. Perković nije govorio o vremenu prosljeñivanja 
te informacije. Svjedok Si. se općenito mogao prisjetiti vremena ili proteka vremena 
jedino u onoj mjeri u kojoj je to utjecalo na radni zadatak komisije. Glede konkretnog 
izvršenja naredbe za ubojstvo, Perković je prvo razmotrio s optuženikom treba li sam 
optuženik izvršiti ubojstvo. Istina je da se optuženik na to izjasnio spremnim, ali se od 
toga ipak odustalo jer su obojica, i Perković i optuženik, ocijenili da bi postojala 
prevelika opasnost da bi sam optuženik mogao biti osumnjičen. U tom slučaju, 
optuženik bi morao imati iskonstruirani alibi za dan počinjenja kaznenog djela, čije je 
držanje izgledalo upitno. Zbog toga su obojica donijela odluku da ubojstvo izvrši treća 
osoba koja bi bila ubačena u Njemačku u tu svrhu tek nešto prije ubojstva. Počinitelji 
– prema sjećanju svjedoka Si.-a, Perković je govorio o dva ili tri počinitelja; nakon 
dugog proteklog vremenskog razdoblja, on, Si., više nije mogao dati pobližu 
informaciju o tome – su boravili kod jednog posrednika SDS-a u M.-u te su i nakon 
počinjenja kaznenog djela tamo proveli još neko vrijeme. Vatreno oružje koje je 
korišteno za počinjenje ubojstva jedno je poludržavno otpremničko poduzeće iz R.-a 
unijelo u Njemačku još nekoliko tjedana prije počinjenja kaznenog djela u 
nesumnjivoj pošiljci robe. 
 
Svjedok F. pojasnio je na glavnoj raspravi da je ispitivanjem čahura patrona, koje su 
prethodno pronañene na mjestu počinjenja kaznenog djela utvrñeno da su počinitelji 
koristili pištolje marke «Ceska» i «Beretta». 
 
Perković je, kako svjedok Si. dalje navodi, naveo pred komisijom imena počinitelja 
kao i imena otpremničkog poduzeća i posrednika u M.-u. Si. nije mogao navesti ta 
imena – ukoliko ih se još prisjećao – jer bi se morao bojati za svoj život. Vrijeme koje 
je proteklo postalo je potrebno jer točno vrijeme izvršenja kaznenog djela nije prvo 
bilo čvrsto utvrñeno, već se moralo na brzinu utvrditi u konzultaciji s optuženikom. 
Perković i optuženik ocijenili su njegovo garažu u W.-u sigurnim mjestom za 
počinjenje kaznenog djela. Optuženik je izvijestio da je ðureković često puta dolazio 
tamo kako bi kontrolirao napredovanje tiska svojih knjiga. Potencijalno mjesto 
počinjenja kaznenog djela nalazilo se u zaštićenom okruženju koje se moglo 
nadzirati tako da je opasnost od slučajnog otkrivanja tijekom izvršenja kaznenog 
djela ocijenjena neznatnom. Zbog toga je Perković zamolio optuženika da mu preda 
dupli ključ garaže kako bi počinitelji imali u svako doba neometani pristup mjestu 
počinjenja kaznenog djela. Dupli ključ je zatim predan Perkoviću u Luksemburgu 
nekoliko tjedana prije ubojstva, u lipnju 1983. godine. Taj susret je osiguravao T., 
jedan Perkovićev suradnik. Osobe koje su počinile kazneno djelo su zatim došle u 
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posjed duplog ključa preko Perkovića. Optuženik je u vrlo kratkom roku prije 
počinjenja kaznenog djela telefonom izvijestio Perkovića kada će se ðureković 
pojaviti na mjestu počinjenja kaznenog djela. Tu informaciju je zatim Perković 
proslijedio počiniteljima. 
 
Razgovor koji je vodio T., urednik hrvatskog lista «Duga», 15. kolovoza 1992. godine 
i koji je pročitan na glavnoj raspravi potvrñuje tijek predaje ključa kao i njezinu svrhu. 
U tom razgovoru se T. takoñer izjasnio o ubojstvu Stjepana ðurekovića. Od svog 
šefa Josipa Perkovića je dobio nareñenje da jednog petka u lipnju 1983. godine ode 
s njim preko Bruxellesa u Luksemburg. U tom trenutku nije znao o čemu se radilo u 
Luksemburgu, već je jedino znao da će se Perković sastati s jednim agentom po 
imenu P. On je jedino bio nazočan radi osiguranja susreta. Kontakt s P.-om trebao se 
dogoditi u blizini željezničkog kolodvora. Prvo su provjerili da ih nitko ne slijedi. Zatim 
se Perković sam sastao s P.-om u jednom restoranu. T. je ostao pred vratima radi 
promatranja. Nakon akcije mu je Perković priopćio da se radi o «ðurekovićevom 
ubojstvu» i da mu je P. predao dupli ključ tiskare u koju je ðureković «često puta 
zalazio». Dan počinjenja kaznenog djela tada još nije bio čvrsto utvrñen. Njegova 
zadaća je obavljena predajom ključa. O ðurekovićevom ubojstvo saznao je tek dva 
mjeseca kasnije iz tiska. 
 
Ta izjašnjavanja T.-a potvrdila su navode svjedoka Si.-a o predaji ključa i njezinoj 
svrsi. Jesu li ključevi doista korišteni pri počinjenju kaznenog djela, sudsko vijeće nije 
moglo sa sigurnošću utvrditi. 
 
Svjedokinja St. navela je na glavnoj raspravi da je Stjepana ðurekovića upoznala na 
plesu u ožujku/travnju 1983. godine u hotelu B. u M.-u. Ubrzo se razvilo intimno 
prijateljstvo. Ispričao joj je da su on i njegov sin morali pobjeći iz Jugoslavije iz 
političkih razloga. Da sada piše knjige u kojima kritizira režim i koje objavljuje jednu 
za drugom. Rukopise knjiga je prokrijumčario iz Jugoslavije. Ranije je bio naftni 
rukovoditelj u Zagrebu, poznavao je Tita i s njim se bio sprijateljio. No, komunisti su 
se svi obogatili i živjeli u «izobilju». To je prikazivao u svojim knjigama. Svjedokinja je 
stekla dojam da je ðureković živio skromno ali ipak udobno. Sam je uzdržavao sebe i 
svog sina koji nije radio te je prema njemu uvijek pokazivao velikodušnost. ðureković 
je živio u stalnoj brizi da bi mu jugoslavenska tajna služba mogla nešto učiniti. Zbog 
toga je ðureković bio vrlo oprezan i držao se konspirativno. Takoñer se relativno 
kratko prije počinjenja kaznenog djela preselio u drugi stan. 
 
Za dan počinjenja kaznenog djela se s ðurekovićem – kao i dva dana prije toga, 
dana 26. srpnja 1983. godine, bila dogovorila otići na vožnju brodom na rijeci Isar. 
Trebali su se sastati u 11:30 sati na mostu u W.-u. Oko 10:00 sati, ðureković ju je 
nazvao i priopćio da se još želi pobrinuti za meso za roštilj za piknik. Upitao ju je 
mogu li se naći nešto kasnije. Susret je tada odgoñen do 12:00 sati. To je bio 
posljednji znak života koji je dobila od ðurekovića. Zatim je uzalud čekala na mostu. 
 
Iz pročitanog iskaza D.D.-a od 29. srpnja 1983. godine je razvidno da je njegov otac 
napustio zajednički stan u ulici S.-Straße u M.-u u vremenu od 10:00 do 11:00 sati 
prijepodne kako bi otputovao za W. Tamo je htio preuzeti svoju poštu iz poštanskog 
pretinca i ostaviti «jedan članak za gospodina P.-a» u tiskari. Zatim se htio sastati sa 
svojom prijateljicom radi vožnje brodom po rijeci Isar. 
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Iz ta dva iskaza se mogu rekonstruirati posljednji sati prije počinjenja kaznenog djela. 
Budući da je ðureković napustio stan u M.-u u vremenu od 10:00 do 11:00 sati, bio je 
pod velikim vremenskim pritiskom ukoliko se želio pridržati dogovorenog termina sa 
svjedokinjom St.-om. U vremenu koje mu je preostalo, ðureković je morao voziti iz 
M.-a u W. i ostaviti još članak za optuženika u tiskari, preuzeti svoju poštu iz 
poštanskog pretinca i kupiti meso za roštilj za piknik. Kako je razvidno iz iskaza 
svjedoka F.-a, u ðurekovićevom vozilu pronañena je otvorena pošta kao i meso za 
roštilj. Vremenski pritisak pod kojim se ðureković nalazio potvrñen je iskazom 
svjedokinje St. prema kojoj je on nju zamolio da susret odgode za pola sata. Stoga 
se, stigavši do garaže, žurio. Rasvjetna sklopka za stropnu rasvjetu nije se nalazi u 
dijelu garažnih vrata već, u što se sudsko vijeće uvjerilo prigodom očevida na mjestu 
počinjenja kaznenog djela, pored drugih vrata koja su u visini srednje prostorije 
garaže vodila do stubišta. Za ono što je trebao učiniti u garaži, ðurekoviću, koji je 
dobro poznavao garažu, bilo je dovoljno svijetlo koje je dopiralo kroz blago otvorena 
ulazna vrata. 
 
Kada je ðureković ušao u garažu, osjećao se zaštićenim od napada protiv njega, a 
misli su mu naročito skrenule s toga zbog vremenskog pritiska zbog skorog 
dogovorenog susreta. Jedino je malom broju osoba bilo poznato da garažu često 
puta posjećuje. Njegove eventualne opće sumnje vezane uz sigurnost optuženik je 
otklonio time što je kratko prije toga doista zamijenio cilindar brave garažnih vrata ili 
što je ðurekoviću u svakom slučaju priopćio da je to učinio. Na temelju toga je tog 
28. srpnja 1983. godine prijepodne ðureković, kako su to optuženik i njegovi 
supočinitelji planirali i predvidjeli, upao, ne sluteći ništa, u zamku koju su mu njegove 
ubojice postavile. 
 
Kako je ranije navedeno, počinitelji su dana 28. srpnja 1983. godine bili u posjedu 
ključa garaže koji im je optuženik predao preko Perkovića. Jesu li počinitelji iskoristili 
taj ključ, sudsko vijeće nije uspjelo utvrditi. U prilog njegovog korištenja govori, s 
jedne strane, pregled cilindra brave garaže iz kojega je, prema navodima svjedoka 
F.-a, razvidno, da na cilindru postoje tragovi koji upućuju na korištenje duplog ključa. 
S druge strane, nalazi vještaka prof. dr. E.-a (koji je izvršio obdukciju ðurekovićevog 
tijela) i dr. Pe.-a iz Instituta za forenzičku medicinu Sveučilišta u M.-u nedvojbeno 
potvrñuju da kazneno djelo ukazuje na dinamičan tijek dogañaja koji počinju iz 
stražnjeg dijela garaže prema naprijed u smjeru garažnih vrata. Dr. Pe., kojega je 
sudsko vijeće pozvalo na temelju njegovih dodatnih kvalifikacija da dopuni stručno 
mišljenje o analizi tragova krvi, pojasnio je kako se tijek počinjenja kaznenog djela 
odvijao prema slici tragova krvi na mjestu počinjenja kaznenog djela i prema 
nalazima obdukcije. ðureković je prvo dok je stajao kod fotokopirnog ureñaja, na koji 
je položio svoj rukopis, pogoñen s tri metka (kalibra 7,65 mm, kako se pretpostavlja) 
u desnu ruku te u desnu i lijevu ruku (sve prostrijeli). Zbog tih ozljeda se nije mogao 
kretati u smjeru izlaza. Pri tome je pogoñen s dva dodatna metka u leña. Jedan 
metak se zabio u pluća izmeñu 5. i 6. rebra; drugi metak ozlijedio je lijevi dio 
lumbalnog predjela križa i ostao je zaglavljen u tom dijelu. Pri tome se radilo o metku 
kalibra 6 mm. Meci koji su ispaljeni u leña doveli su naposljetku do toga da je 
ðureković pao na pod pored drvene palete koja se nalazila neposredno ispred 
garažnih vrata. Još dok je bio u pokretu ili već kada je ležao na podu, pogoñen je još 
jednim metkom u zatiljak. Zatim su ga na pod stjerali jedan ili više počinitelja s više 
udaraca sve veće siline koja su mu zadana u glavu nekim udarnim alatom, vjerojatno 
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mesarskom sjekirom, udarci koji su s obzirom na njihovu silinu (jedna krhotina drveta 
zabila se u tkivo u zatiljak) zadani s jasnom namjerom da ga usmrte. Time je 
ðureković zadobio centralnu paralizu mozga, od koje je pored jakog krvarenja u 
prsnom košu preminuo nakon nekoliko minuta. Smrt je nastupila u vremenu od 
10:30 do 11:30 sati. 
 
Iz pojašnjenja svjedoka F.-a je razvidno da su dana 28. srpnja 1983. godine tri 
nepoznate osobe bile u garaži. Prigodom pretrage mjesta počinjenja kaznenog djela, 
u krvi ðurekovića pronañeni su otisci obuće tri različite osobe, koji se nisu mogli 
pripisati nijednoj osobi koja je ovlašteno ulazila u garažu. Ovo je u skladu s iskazom 
svjedoka Si.-a, koji je naveo da je pred komisijom Perković govorio o najmanje dva 
počinitelja, koja su čekala ðurekovića u garaži. Na temelju iskaza vještaka dr. Pe.-a, 
sudsko vijeće je sigurno da su ðurekovića, nakon što je svoj članak položio na 
fotokopirni ureñaj, dva počinitelja napala vatrenim oružjem iz stražnjeg prostora 
garaže i da je kazneno djelo počinjeno pred ulaznim vratima. 
 
Dok je Si. izvještavao o svojim razgovorima s Perkovićem 2006. i 2007. godine, 
naveo je da je Perković nešto ispričao o «manipuliranju s cilindrom brave», što je 
njemačke istražitelje dovelo u «zabludu». No, o tome se nije pobliže raspitivao. Time 
je sudsko vijeće ocijenilo mogućim da je optuženik, kako je to ponovio i stalno 
opisivao, zamijenio cilindar brave na zahtjev uplašenog ðurekovića nakon predaje 
ključa Perkoviću. U tom slučaju su počinitelji morali slijediti ðurekovića u garažu. 
St., prvi službenik koji je pristupio i koji je ispitan kao svjedok, izjavio je da je garaža 
bila u tami pri ulasku kroz bočna željezna vrata stubišta. Nešto svijetla je dopiralo 
jedino kroz otvoreni otvor drvenih ulaznih vrata. Budući da je optuženik u tom 
kontekstu pouzdano izjavio da u garažu nije ušao nakon što je pronañeno tijelo, 
navodi svjedoka St.-a dopuštaju izvoñenje zaključaka o uvjetima svjetlosti u trenutku 
počinjenja kaznenog djela, u onoj mjeri u kojoj se želi prihvatiti varijanta počinjenja 
kaznenog djela koju je razradila obrana. 
 
Prema toj varijanti počinjenja kaznenog djela, počinitelji su promatrali poštanski ured 
u W.-u gdje je ðureković imao poštanski pretinac. Takoñer je bio uredio da mu tamo 
šalju narudžbe za njegove knjige. Stoga je ta adresa ðurekovićevog poštanskog 
pretinca bila javno poznata. Pomoću fotografije koju su mogli nabaviti bez poteškoća, 
počinitelji su zatim identificirali ðurekovića prigodom jedne njegove posjete 
poštanskom uredu, pratili su ga do garaže i proučavali su njegove navike. Kada je 
dana 28. srpnja 1983. godine ðureković svojim ključem otključao vrata, bio je u 
velikoj žurbi jer se bio dogovorio naći sa svojom prijateljicom. Zbog toga je ulazna 
vrata otvorio tek onoliko koliko je trebalo da može ući i zatim je otišao do fotokopirnog 
ureñaja bez paljenja svjetla kako bi položio rukopis. U tom trenutku je iza sebe, u 
svijetlu koje je dopiralo kroz vrata, primijetio osobe koje ulaze, odmah je shvatio 
potencijalnu opasnost te se skrio na desnoj strani gledano s ulaznih vrata, iza 
kompresora koji je stajao na prikolici s rudom. Počinitelji nisu zamijetili ðurekovićevo 
ponašanje, upali su u tamnu garažu i uputili su se prema stražnjem lijevom dijelu jer 
je odatle kroz krovni prozor toaleta dopiralo slabo svijetlo. Kada su počinitelji prošli 
ðurekovića, on je iskoristio svoju prividnu šansu, izišao je iz svog skrovišta i 
pobjegao je u smjeru izlaza. To su počinitelji primijetili i odmah su zapucali u 
bjegunca. 
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Na temelju navoda svjedoka Si.-a sudsko vijeće pretpostavlja da su počinitelji koji su 
angažirani za počinjenje kaznenog djela posjedovali potrebno iskustvo i vještine za 
izvršenje svoje zadaće. U takvim okolnostima, sudsko vijeće ocijenilo je vrlo 
nevjerojatnim da bi odabrane «profesionalne ubojice» slijedile svoju žrtvu u gotovo 
potpunoj tami i u njima potpuno nepoznatom prostoru. Jednako je tako malo 
vjerojatna pretpostavka da počinitelji, koji su ulazili i u velikoj mjeri pazili, ne bi 
primijetili ðurekovića barem kao pomičnu sjenu i time shvatili na kojem se mjestu 
ðureković skrivao. Prostorni uvjeti poznati su sudskom vijeću na temelju očevida 
izvršenog na mjestu počinjenja kaznenog djela i fotografija uzetih prigodom snimanja 
mjesta počinjenja kaznenog djela. Tri prostorije garaže iz koje se ulazilo iz jedne u 
drugu nalazile su se blago odmaknute jedna od druge u okomitom smjeru te su dana 
28. srpnja 1983. godine bile zapriječene na sve strane velikim brojem prilično velikih 
predmeta koji su zauzimali puno prostora (fotokopirni ureñaj, kompresor, kutije, 
fotelje, itd.) kao i hrpama predložaka za slaganje. Sudsko vijeće se uvjerilo da bi i pri 
upaljenom svijetlu bilo teško kretati se po prostorijama, a da se pri tome ne zakvačite 
za neki predmet ili uopće ne padnete; pri gotovo potpunoj tami bi to moglo uspjeti 
jedino sretnom slučajnošću. Da su se počinitelji tako ponašali, kako je to obrana 
skicirala, time bi preuzeli veliki rizik vezano za neuspjeh njihovog zadatka, njihovo 
otkrivanje i dovoñenje samih sebe u opasnost. 
 
No, sudsko vijeće ne može nedvojbeno isključiti mogući slijed dogañaja koji je obrana 
opisala i stoga presudu temelji na istom kao tzv. drugoj varijanti počinjenja kaznenog 
djela. U svakom slučaju, sudsko vijeće je vjerojatnijom ocijenilo «prvu varijantu 
počinjenja kaznenog djela», koja u daleko većoj mjeri odgovara ponašanju 
profesionalnih počinitelja. ðurekovićevo ubojstvo se nije dogodilo spontano, već je 
dugo pripremano i planirano. U usporedbi s «drugom varijantom počinjenja kaznenog 
djela», «prva varijanta počinjenja kaznenog djela» sadrži znatno manji rizik za 
počinitelje i za uspjeh počinjenja kaznenog djela. «Prvu varijantu počinjenja 
kaznenog djela» takoñer je moguće pomiriti s Perkovićevim izjašnjavanjem pred 
Si.-em da bi istražitelji «manipuliranjem cilindra brave bili dovedeni u zabludu». U tom 
trenutku se Si. nije dodatno raspitivao o tome kod Perkovića. Sudsko vijeće je 
ocijenilo u potpunosti mogućim da se optuženik, kako pred ðurekovićem tako i 
kasnije pred prikrivenim istražiteljima sve do glavne rasprave, samo pretvarao da je 
zamijenio cilindar brave. Nakon što je ðurekovića izvijestio o tome, kao «novi ključ» 
mu je samo dao neki drugi ili naknadno izrañeni ključ za stari cilindar koji se još 
uvijek nalazio u bravi. Time je ojačao ðurekovićev osjećaj sigurnosti i ujedno 
osigurao da počinitelji još uvijek imaju neometani pristup mjestu počinjenja kaznenog 
djela. U prilog toj pretpostavci govore zapažanja vještaka Ku.-a i Sc.-a kao i iskazi 
svjedoka Ka.-a i G.-a. 
 
Vještak Sc. se u svom stručnom mišljenju o analizi predmeta pozabavio «drugom 
varijantom počinjenja kaznenog djela» koju je razradila obrana. Iz fotografije tragova 
krvi proizlazi jasna dinamika slijeda dogañaja od srednje prostorije garaže, na kraju 
koje se nalazio fotokopirni ureñaj, u smjeru ulaznih vrata. Slijedom toga, trebalo je 
držati sigurnim da je počinitelj napao ðurekovića iz stražnje prostorije garaže dok je 
navedeni stajao kod fotokopirnog ureñaja. Zbog skučenosti prostora i tame postoji 
vrlo mala vjerojatnost da se ðureković mogao skriti iza kompresora, a da pri tome ne 
bude primijećen. Prema toj varijanti počinjenja kaznenog djela, počinitelji su se morali 
upustiti u potragu za svojom žrtvom u nepoznatom tamnom prostoru. 
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Od profesionalnih počinitelja bi uostalom u takvoj situaciji bilo za očekivati da se 
razdvoje i krenu dublje u prostor u različitom smjeru. No, tada ðureković ne bi imao 
nikakvu šansu za pokušaj bijega, a kazneno djelo bi bilo počinjeno u stražnjem 
prostoru. Te procjene vještaka, koji posjeduje dugogodišnje iskustvo u analizi 
predmeta, sudsko vijeće ocijenilo je očitim. Uostalom, takoñer se podudaraju sa 
slikom pokreta koju je vještak dr. Pe. pojasnio na temelju položaja tragova krvi. 
 
Svjedokinja Ka. navodi da je od proljeća 1983. godine kao učenica pomagala 
ðurekoviću za malu naknadu slagati predloške u garaži u W.-u. Za to joj je stavio 
ključ na raspolaganje, kojeg su osim nje koristili još jedan privremeni radnik i tiskar L. 
Svjedok L. potvrdio je te navode. U vremenu od lipnja do srpnja je bila u posjedu 
ključa i njime je uvijek mogla otvoriti i zatvoriti garažu bez poteškoća. Ne sjeća se 
zamjene cilindra, odnosno predaje novog ključa. Njezin rad u garaži završio je oko 
dva tjedna prije ubojstva. 
 
Svjedok G. navodi da je garažu u W.-u optuženik od njega prvo unajmio dana 
1. rujna 1981. godine, a zatim otkupio početkom 1982. godine. Optuženiku je predao 
tri ključa. Siguran je da je nije predao nikakav cilindar brave. To je doduše tvrdio 
optuženik, ali je to nakon iskaza svjedoka G.-a povukao i izjavio da je bio siguran da 
je od svjedoka G.-a dobio cilindar, a da u to sada više nije siguran. 
 
To nije jedina nedosljednost u optuženikovom očitovanju vezano za cilindar brave 
kojeg je navodno zamijenio. Prigodom očevida na mjestu počinjenja kaznenog djela 
optuženik je demonstrirao kako je prema njegovim tvrdnjama zamijenio cilindar. 
Optuženik je otvorio desno krilo ulaznih vrata garaže koja su se otvarala prema 
unutra i naslonio ih je širom otvorena na unutarnji zid. Pri tome je izjavio da je vrata 
otvorio dovoljno široko kako bi prigodom bušenja brave imao otpor. Ovo 
optuženikovo očitovanje je po tome u sukobu s objektivnim položajem tragova na 
bravi garaže koje je pojasnio vještak Ku. koji je izvršio pregled brave garaže dana 
10. travnja 2006. godine. Nakon toga nisu pronañene nikakve strugotine od bušenja 
na vanjskoj strani vrata, odnosno brave, već na unutarnjoj strani. Brava je dakle 
morala biti bušena iznutra i dijagonalno s gornje strane prema dolje. Suočen s tim 
stavom vještaka, optuženik je izjavio da vještak mora biti u zabludi i ostao je pri tome 
da je bravu bušio s vanjske strane. Sudsko vijeće u tome nije prepoznalo nikakvu 
«zabludu» vještaka. U slučaju Ku.-a, radi se o iskusnom i stručnom kriminalistu za 
kojega je pregledavanje brava radi pronalaženja tragova bušenja rutinski posao. 
Ku. je potreban pregled izvršio uz propisanu pažnju. Utvrñeni položaj strugotina od 
bušenja navodi vještaka na zaključak koji sudsko vijeće može bez daljnjega pratiti. 
 
Opća slika tih vještakovih izjašnjavanja i iskaza svjedoka izaziva znatnu sumnju u to 
da su se dogañaji doista zbili kako je opisano u «drugoj varijanti počinjenja kaznenog 
djela». Premda je u garaži radila sve do dva tjedna prije ubojstva, svjedokinja Ka. nije 
imala nikakvih poteškoća doći u garažu s ključem koji se već mjesecima nalazio u 
njezinom posjedu; ne sjeća se nikakve zamjene cilindra ili predaje novog ključa. 
Svjedok G. je isključio da je optuženiku ostavio cilindar brave koji je optuženik, prema 
njegovim tvrdnjama, pak ugradio. Tragovi bušenja pronañeni su jedino u dijelu brave 
koji je okrenut prema unutrašnjosti garaže, premda optuženik tvrdi da je bušio s 
vanjske strane. Sve to više govori u prilog tome da se optuženik pred ðurekovićem 
kao i u kaznenom postupku protiv njega samo pretvarao da je zamijenio bravu. 
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Počinitelji koji čekaju svoju žrtvu u garaži odaju uglavnom bitno profesionalniji način 
postupanja plaćenih ubojica u odnosu na zamisao da se sa svojom žrtvom upuštaju 
u «igru skrivača» u tamnom i nepoznatom prostoru. 
 
Čak i u slučaju da se «druga varijanta počinjenja kaznenog djela» ne može sa 
sigurnošću isključiti, optuženik je jednako kriv. Istina je da predaja duplog ključa za 
ulazak na mjesto počinjenja kaznenog djela ne bi u tom slučaju omogućila 
počiniteljima ulazak u taj prostor. Neovisno o ključu, optuženikov doprinos počinjenju 
kaznenog djela na kojemu se temelji krivnja koja mu se stavlja na teret leži pak u već 
opisanim razgovorima s Perkovićem o planiranju, pripremi i izvršenju ubojstva 
(podršci pri ciljanom pretvaranju ðurekovića u «državnog neprijatelja» od strane 
optuženika / optuženikovoj suglasnosti s ðurekovićevom likvidacijom / spremnosti da 
ðurekovića ubije vlastitim rukama / odabiru «sigurnog» mjesta za počinjenje 
kaznenog djela u njegovom vlasništvu) kao i u činjenici da je Perkoviću priopćio, 
znajući na temelju tih razgovora što će se njegovom voljom dogoditi, da će se dana 
28. srpnja 1983. godine ðureković pojaviti na mjestu počinjenja kaznenog djela. 
 
To kako se sudsko vijeće uvjerilo proizlazi iz sljedećeg: 
 
Svjedok K. je izjavio da je 1983. godine krajem tjedna kao konobar bio na ispomoći u 
gostionici «Bei M.» u ulici W.-Straße u M.-u. U toj gostionici su se uvijek održavali 
sastanci hrvatskih emigranata. U nedjelju 24. srpnja 1983. godine, gostioničar M. ga 
je nazvao i upitao ga može li doći na ispomoć od 13 sati; takoñer je dolazio 
ðureković zbog svojih knjiga. Kada je svjedok ušao u gostionicu, zajedno su sjedili, 
izmeñu ostalog, dr. Ivan Jelić, Stjepan i D.D. i optuženik. Težište razgovora stavljeno 
je na predstojeću ðurekovićevu kandidaturu za emigrantski sabor hrvatske 
emigrantske organizacije HNV koja je bila aktivna u cijelom svijetu. Prisjeća se da je 
ðureković jednom zvao telefonom i da je M. odbio da on plati «13 obračunskih 
jedinica». Zatim je ðureković rekao sinu da obojicu čekaju prijatelji i da stoga moraju 
ići. K. je ispratio obojicu do ulice. ðureković je odjednom stao i rekao da je zaboravio 
reći nešto važno. Zbog toga su se sva trojica vratila do stola za kojim su sve ostale 
osobe još sjedile zajedno. ðureković je stojeći rekao dr. Jeliću, što je cijeli stol mogao 
čuti: «Nemoj zaboraviti, do četvrtka ću nešto napisati. Donijet ću to u tiskaru u W. 
Stavi me, molim te, na naslovnicu!» Vrlo se dobro prisjeća tog susreta jer je to bio 
posljednji put da je ðurekovića vidio živog. Apsolutno je siguran u te riječi. ðureković 
je rekao da će jedan članak biti gotov «do četvrtka» i da će ga donijeti «u W.». 
 
Sudsko vijeće nije vidjelo nikakvog razloga sumnjati u navode svjedoka. Sudsko 
vijeće se takoñer uvjerilo u to da se svjedok ispravno prisjeća pojedinosti. Svjedok je i 
pri intenzivnom naknadnom ispitivanju ostao pri svom iskazom. Nije neobično da 
nekome upravo posljednji susret s dobro poznatom osobom ostane u vrlo dobrom 
sjećanju. Uz to je svjedok naveo da se jako divio ðurekoviću. Koliko je svjedokova 
sposobnost pamćenja tog susreta bila precizna, sudsko vijeće je zaključilo iz 
činjenice da navedeni nakon 25 godina još uvijek zna koliko je obračunskih jedinica 
ðureković potrošio na telefoniranje 24. srpnja 1983. godine. 
 
Sudsko vijeće se uvjerilo da je optuženik nakon tog susreta donio odluku da sljedeći 
četvrtak 28. srpnja 1983. godine odredi kao datum počinjenja kaznenog djela. 
Trenutak nije mogao biti povoljniji za optuženika jer je za taj dan optuženik sa 
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svjedokom J.-om i drugima bio dogovorio put u Z. koji mu je pružao višekratno 
potvrñeni alibi. Počinitelji su već čekali u M.-u na znak da krenu, do kojega je trebalo 
doći u idućoj povoljnoj prigodi. Optuženik je još trebao osigurati da se ðureković 
doista pojavi u tiskari dana 28. srpnja 1983. godine. Budući da je ðureković gotovo 
svakodnevno kontaktirao s njim, optuženik je to mogao urediti bez ikakvih poteškoća. 
Tako je svjedok dr. Ivan Jelić izjavio u svom policijskom ispitivanju od 
29. srpnja 1983. godine da se optuženik sastao s ðurekovićem u G.-u 
«u ponedjeljak/utorak 25./26. srpnja 1983. godine». U utorak (26. srpnja 1983. 
godine) je prema iskazu svjedokinje St. bila dogovorena vožnja brodom na rijeci Isar. 
ðureković je imao povjerenja u optuženika kojega je ocijenio pouzdanim. Doduše, 
sadržaj razgovora izmeñu optuženika i ðurekovića u razdoblju od 24. srpnja 1983. 
godine do dana počinjenja kaznenog djela nije bilo moguće utvrditi; no, sudsko vijeće 
je ocijenilo nedvojbenim da je – kako je optuženiku bilo poznato - ðureković 
namjeravao ostaviti najavljeni članak u tiskari 28. srpnja 1983. godine i da je 
optuženik zbog svog bliskog odnosa i uspostavljenog kontakta sa žrtvom pravodobno 
znao prije 28. srpnja 1983. godine da će na dan počinjenja kaznenog djela ðureković 
doći u garažu. Optuženik je stoga imao dovoljno vremena i priliku osigurati da 
Perković dobije potrebne informacije i da iste doñu preko njega do zločinačkog 
odreda. Time je svjesno i svojom voljom predao ðurekovića svojim ubojicama. 
 
 

D. Pravna kvalifikacija 
 
Optuženik je kriv za supočiniteljstvo u ubojstvu (članci 211. i 25., stavak 2. 
njemačkog Kaznenog zakona). S namjerom je djelujući zajedno s drugima podmuklo 
i iz niskih pobuda usmrtio čovjeka. 
 
I. Supočiniteljstvo optuženika 
 
Supočinitelj je onaj koji počini isto kazneno djelo zajedno s drugima (članak 25., 
stavak 2. njemačkog Kaznenog zakona). 
 
Svaki počinitelj mora imati vlastitu namjeru počinjenja kaznenog djela i vladati 
počinjenjem kaznenog djela. Svi počinitelji moraju planski i zajedno pridonijeti 
počinjenju kaznenog djela. Optuženik ispunjava sve te kriterije. 
 
Optuženik je u provedbi svog plana, kojeg je izradio sa svojim supočiniteljima te 
naročito s Josipom Perkovićem koji je inače pod istragom, stavio svoju garažu na 
raspolaganje kao «sigurno mjesto počinjenja kaznenog djela» i usmjerio je zločinački 
odred prema mjestu počinjenja kaznenog djela dana 28. srpnja 1983. godine jer se 
tog dana tamo trebao pojaviti ðureković koji se tada tamo doista pojavio. Optuženik 
je za svoje supočinitelje «odredio» dan 28. srpnja 1983. godine kao dan počinjenja 
kaznenog djela i taj je termin priopćio Josipu Perkoviću koji je sa svoje strane o tome 
izvijestio osobe koje su izvršile kazneno djelo kao daljnji supočinitelji. Time je bilo u 
rukama optuženika pustiti da kazneno djelo bude počinjeno ili isto spriječiti. 
 
Optuženik je takoñer htio da kazneno djelo bude njegovo vlastito. Prihvatio je 
naredbu za likvidaciju koja mu je proslijeñena preko Perkovića i prvo je čak bio 
spreman istu izvršiti osobno. 
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Optuženik je postupio s namjerom. Znao je da je njegov doprinos kaznenom djelu 
služio za ubojstvo koje je planirao zajedno s Perkovićem i htio je da isto bude 
počinjeno. Time što je Perkoviću priopćio vjerojatan dolazak ðurekovića u tiskaru 
28. srpnja 1983. godine prijepodne, ðurekovića je svjesno i dragovoljno predao 
počiniteljima. 
 
II. Obilježja ubojstva 
 
1. Podmuklost  
 
Podmuklo postupa tko svjesno i s neprijateljski raspoloženom voljom iskoristi 
nedužnost i bespomoćnost žrtve. To je optuženik učinio. 
 
Stjepan ðureković jest bio uplašen i općenito se brinuo o svojoj sigurnosti. No, bio je 
nedužan i bespomoćan vezano za konkretni napad na njegov život koji se dogodio 
dana 28. srpnja 1983. godine. ðureković je prije dogovorene vožnje gumenim 
čamcem na rijeci Isar sa svojom prijateljicom želio još samo rukopis koji je napisao 
za novinski članak odnijeti u tiskaru. Tog dana i na tom mjestu nije računao s 
konkretnim napadom na njegov život, ušao je u njemu dobro poznato prostorno 
ograničeno okruženje koje je s njegovog gledišta bilo zaštićeno. To je bilo poznato i 
optuženiku koji je bio siguran da će supočinitelji koje je Perković obavijestio naći 
bespomoćnu žrtvu koja nije ništa slutila. Za to se optuženik pobrinuo time što je 
krajem lipnja ili početkom srpnja 1983. godine doista zamijenio bravu garaže po 
ðurekovićevoj želji ili ðurekoviću u svakom slučaju priopćio da je to učinio. 
 
Obilježje ubojstva u vidu podmuklosti ostvareno je u obje varijante počinjenja 
kaznenog djela koje su prikazane u utvrñenjima. 
 
Kod prve varijante počinjenja kaznenog djela, počinitelji koji su već bili prikriveni u 
garaži dočekali su svoju žrtvu koja nije ništa slutila i odjednom su otvorili paljbu na 
ðurekovića s namjerom da ga usmrte. To je bio dio slijeda dogañaja koji je 
dogovoren s Perkovićem. 
 
Kod druge varijante počinjenja kaznenog djela, izvršitelji kaznenog djela čekali su 
ðurekovića u zasjedi ispred garaže jer su od Perkovića, kojega je o tome obavijestio 
optuženik, saznali da će se tog prijepodneva tu pojaviti. Kada je ðureković ulazio u 
garažu, bio je nedužan i bespomoćan vezano za konkretni napad na njegov život koji 
se dogodio neposredno nakon toga. Činjenica da je u toj varijanti počinjenja 
kaznenog djela neposredno prije prvog pucnja u njega s namjerom da bude usmrćen 
postao svjestan napada na sebe ne mijenja ništa na stvari. Jer se u slučaju 
kaznenog djela koje je planirano i pripremljeno – poput ovog – podmuklost nalazi već 
u mjerama opreza koje su počinitelji poduzeli kako bi stvorili povoljnu priliku za 
ubojstvo, ukoliko su te mjere opreza i dalje proizvodile učinke u trenutku izvršenja 
kaznenog djela (Savezni vrhovni sud, Nova revija za kazneno pravo «Neue 
Zeitschrift für Stafrecht: NStZ» 1989., 364., 365.). U takvim slučajevima, slika 
kaznenog djela je odlučno obilježena time što je su počinitelji iskoristili nedužnost i 
bespomoćnost svoje žrtve kako bi je doveli u položaj u kojemu će, iznenañena 
kaznenim djelom, bespomoćno biti suočena s neizbježnim dogañajem. 
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To je ovdje bio slučaj. Kada je ðureković postao svjestan konkretne opasnosti, svaki 
spas bi za njega došao prekasno. Njegov pokušaj da se skrije bio je samo posljednji 
uzaludni pokušaj da izbjegne sudbinu koju su mu počinitelji bili namijenili. Nije mogao 
pružiti otpor kada je suočen s tri počinitelja od kojih su u svakom slučaju dvojica 
koristila dalekometno oružje. Sve to nije optuženiku bilo samo poznato već je taj 
dogañaj prije svega bio dio plana za ðurekovićevo ubojstvo na koji je on u znatnoj 
mjeri utjecao. 
 
2. Niske pobude 
 
Nadalje, optuženik je takoñer postupio iz (drugih) niskih pobuda. Navedene postoje 
kada motivi ubojstva s gledišta općeg ćudoreña zaslužuju prezir i kada su na najnižoj 
razini. Pri ocjenjivanju treba voditi računa o okolnostima kaznenog djela kao i o 
životnim uvjetima i osobnosti počinitelja u općoj kvalifikaciji (Odluka Saveznog 
vrhovnog suda u kaznenim predmetima br. 35., 116./127.; Odluka u kaznenom 
predmetu br. 47., 128./130.; Fischer Kazneni zakon, 55. izdanje, članak 211., 
stavak 14.). 
 
ðureković je imao povjerenja u optuženika. Polazio je od toga da u osobi optuženika, 
koji se pretvarao kao da je vjeran i pouzdan borac za hrvatsku stvar, ima lojalnu 
osobu koja će mu pomoći pri objavljivanju njegovih knjiga u kojima je kritizirao režim. 
To da je optuženik udružujući se s drugima potajno planirao njegovo ubojstvo bilo je 
izvan svega što je zamišljao. Optuženik je sa svoje strane pak u ðurekoviću vidio 
državnog neprijatelja Jugoslavije koji je iz političkih razloga morao biti likvidiran. Jer 
se optuženik posvetio tome da zbog održavanja postojećeg državnog i društvenog 
poretka u Jugoslaviji/Hrvatskoj ðureković mora izgubiti život. To se temeljilo na 
činjenici što se ðureković javno suprotstavljao ideologiji samoupravnog socijalizma 
na kojoj je taj društveni poredak počivao. Uz to je bio na pragu da bude izabran na 
čelo manjinske političke skupine u inozemstvu koja se već borila protiv takvog oblika 
države i društva. Iz tih razloga su optuženik i njegovi supočinitelji lišili žrtvu ubojstva 
svog prava na život. Vlastita oholost koja je iz tih razloga svjesno podržavana u 
odnosu na pravo pojedinca na život nalazi se na najnižoj razini (usporedi s Odlukom 
Saveznog vrhovnog suda br. 2., 251./254.). To odaje eklatantno nepoštivanje života i 
osobnosti drugog čovjeka, što s gledišta općeg ćudoreña zaslužuje prezir (Savezni 
vrhovni sud, Nova revija za kazneno pravo «NStZ» iz 2004. godine, 89./90.; 
LK/Jähnke, 11. izdanje, članak 211., stavak 27.; Münchenski komentar Kaznenog 
zakona «MünchKommStGB»-Schneider, članak 211., stavak 82. i sljedeći; Fischer, 
Kazneni zakon, 55. izdanje, članak 211., stavak 21.; Seil, Novi pravni tjednik «NJW» 
iz 2000. godine, 992. i sljedeće). 
 
 

E. Pravne posljedice kaznenog djela 
 
Optuženika je stoga temeljem članka 211. njemačkog Kaznenog zakona trebalo 
osuditi na doživotnu kaznu zatvora. 
 
 



Ovjereni prijevod s njemačkog jezika 

 

 

Kristina Mijić, Sudski tumač za engleski, francuski, njemački i španjolski 

Ilije Bošnjaka 14, HR-20350 Metković Tel.: 020 / 690 700 E-pošta: perfekta-pu@zg.t-com.hr 

U Metkoviću, 19. lipnja 2009. godine OV-br.: 061/2009  stranica 74 od 74 

F. Troškovi 
 
Optuženik snosi kao osuñenik troškove postupka temeljem članaka 464. i 465. 
njemačkog Zakona o kaznenom postupku. 
 
 
 
 
prof. dr. von Heintschel-Heinegg   dr. Dauster  dr. Schneider 
 
 
 


