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Bože Vukušić, publicist, suradnik Hrvatskoga tjednika
i čovjek koji je najzaslužniji za raskrinkavanje zloči-
načke Udbine mreže i njezinih zlodjela, u ovome
intervjuu govori o novim činjenicama vezanima uz
slučajeve izručenja bivših čelnika Udbe Josipa

Perkovića i Zdravka Mustača njemačkome pravosuđu.   

Hrvatska je gotovo godinu dana opstruirala njemački uhid-
beni nalog za bivšim čelnicima Udbe osumnjičenima za
sudjelovanje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana
Đurekovića. Na kraju je morala popustiti. Više puta ste,
duboko upoznati i uključeni u tu priču, upozoravali da će do
toga morati doći, no stjecao se dojam da su Vaše tvrdnje
marginalizirane, ismijavane. Pokazalo se da ste bili u pravu.
Kako danas gledate na taj proces neradoga pristajanja
hrvatske vlasti na uzuse EU?
Prisjećam se prošlogodišnje emisije Mislava Togonala “Nulta
točka” na HTV-u u jeku rasprave o temi “lex Perković” (22. 7.
2013.). U kratkome razgovoru poslije emisije zamolio sam
Peđu Grbina da prenese svome šefu Zoranu Milanoviću kako
će biti najbolje i za njega, i za SDP, i za Hrvatsku ako što prije
ponište izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji Hrvatske s

ostalim državama EU i isto tako što prije izruče Perkovića i
Mustača. Grbin je, kao i još neki,  reagirao podcjenjivački. Na
kraju su upravo on i Zoran Milanović ispali smiješni. Na žalost,
s posljedicom  velike štetu po ugled i interese hrvatske države.
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Bože VUKUŠIĆ

U Sloveniji su otkriveni
pravilnici o postupanju
Udbe u akcijama likvida-

cije hrvatskih emigranata iz kojih
je jasno da su izravno odgovorni
Perković i Mustać kao članovi svo-
jevrsne zločinačke organizacije. 
Nijemci su ih već preveli na njema-
čki jezik. Postoje i dokazi da je
Zdravko Mustač nagovarao Blago-
ja Zelića da pronađe ubojicu za
Stjepana Đurekovića

”

Pronađeni su novi, 
kapitalni dokazi 
protiv Perkovića i Mustača
samo nagodba ih može 
spasiti od doživotne robije
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