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КР ВА ВА ТАЈ НАКР ВА ВА ТАЈ НА

Ка да је кра јем мар та 2012. го ди не у Европ ском пар ла мен ту по-Ка да је кра јем мар та 2012. го ди не у Европ ском пар ла мен ту по-
во дом ре зо лу ци је о европ ским ин те гра ци ја ма Ср би је одр жа-во дом ре зо лу ци је о европ ским ин те гра ци ја ма Ср би је одр жа-
на де ба та о усло ви ма ко је тре ба да за до во љи зва нич ни Бе о град, на де ба та о усло ви ма ко је тре ба да за до во љи зва нич ни Бе о град, 
пре по ру че но је отва ра ње прет при јем них пре го во ра о на прет-пре по ру че но је отва ра ње прет при јем них пре го во ра о на прет-
ку. Ка ко је ре као европ ски ко ме сар за про ши ре ње Ште фан Фи-ку. Ка ко је ре као европ ски ко ме сар за про ши ре ње Ште фан Фи-
ле, то ком де ба те у Стра збу ру по сла ни ци Европ ског пар ла мен та ле, то ком де ба те у Стра збу ру по сла ни ци Европ ског пар ла мен та 
су за тра жи ли да се Ср би ји што пре од ре ди да тум за по че так тих су за тра жи ли да се Ср би ји што пре од ре ди да тум за по че так тих 
пре го во ра. Текст ре зо лу ци је је са чи њен на осно ву из ве шта ја Јел-пре го во ра. Текст ре зо лу ци је је са чи њен на осно ву из ве шта ја Јел-
ка Ка ци на, из ве сти о ца Европ ског пар ла мен та за Ср би ју.ка Ка ци на, из ве сти о ца Европ ског пар ла мен та за Ср би ју.

– Под хит но тре ба да се на ста ви по сао око укла ња ња на сле ђа – Под хит но тре ба да се на ста ви по сао око укла ња ња на сле ђа 
бив ших тај них слу жби из до ба ко му ни зма, као и отва ра ње на ци-бив ших тај них слу жби из до ба ко му ни зма, као и отва ра ње на ци-
о нал них ар хи ва, на ро чи то Уд бе. Европ ски пар ла мент зах те ва од о нал них ар хи ва, на ро чи то Уд бе. Европ ски пар ла мент зах те ва од 
Ср би је да се отво ре до си јеи тај не по ли ци је, окон ча ре ха би ли та-Ср би је да се отво ре до си јеи тај не по ли ци је, окон ча ре ха би ли та-
ци ја и ис пла те од ште те љу ди ма стра да лим у по ли тич ким и по-ци ја и ис пла те од ште те љу ди ма стра да лим у по ли тич ким и по-
ли циј ским про це си ма и про го ни ма. Отва ра ње до си јеа ни је услов ли циј ским про це си ма и про го ни ма. Отва ра ње до си јеа ни је услов 
да Ср би ја до би је да тум за от по чи ња ње пре го во ра са ЕУ, али ка да да Ср би ја до би је да тум за от по чи ња ње пре го во ра са ЕУ, али ка да 
бу де те кре ну ли у пре го во ре, пр во вас че ка отва ра ње по гла вља 23 бу де те кре ну ли у пре го во ре, пр во вас че ка отва ра ње по гла вља 23 
у окви ру ког је и то пи та ње – из ја вио је Јел ко Ка цин, из ве сти лац у окви ру ког је и то пи та ње – из ја вио је Јел ко Ка цин, из ве сти лац 
Европ ског пар ла мен та за Ср би ју.Европ ског пар ла мен та за Ср би ју.

Ср би ја је да нас је ди на европ ска зе мља ко ја ни је за кон ски ре-Ср би ја је да нас је ди на европ ска зе мља ко ја ни је за кон ски ре-
гу ли са ла област тај них до си јеа слу жбе др жав не без бед но сти и гу ли са ла област тај них до си јеа слу жбе др жав не без бед но сти и 
ко ја скри ва кр ва ве стра ни це вла сти те исто ри је. На и ме, за Ср би-ко ја скри ва кр ва ве стра ни це вла сти те исто ри је. На и ме, за Ср би-
ју се де це ни ја ма го во ри ло да је по ли циј ска др жа ва. Ова тврд ња је ју се де це ни ја ма го во ри ло да је по ли циј ска др жа ва. Ова тврд ња је 
плод ви ше го ди шњих стра да ња срп ског и ју го сло вен ских на ро да плод ви ше го ди шњих стра да ња срп ског и ју го сло вен ских на ро да 
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од по ли тич ке по ли ци је, за штит ни ка пр во си сте ма Јо си па Бро за, од по ли тич ке по ли ци је, за штит ни ка пр во си сте ма Јо си па Бро за, 
а по том ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа.а по том ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа.

И Ти то и Сло ба су има ли сво ју аген ту ру, спе ци јал не од ре де И Ти то и Сло ба су има ли сво ју аген ту ру, спе ци јал не од ре де 
и је ди ни це за тај не ли кви да ци је сво јих по ли тич ких про тив ни-и је ди ни це за тај не ли кви да ци је сво јих по ли тич ких про тив ни-
ка. У вре ме ФНРЈ и СФРЈ то су би ле слу жбе без бед но сти по зна те ка. У вре ме ФНРЈ и СФРЈ то су би ле слу жбе без бед но сти по зна те 
по сво јим скра ће ни ца ма и зло чи ни ма, ко је су се кри ле иза озна-по сво јим скра ће ни ца ма и зло чи ни ма, ко је су се кри ле иза озна-
ка – ОЗНА (Оде ље ње за за шти ту на ро да), УД БА (Упра ва др жав не ка – ОЗНА (Оде ље ње за за шти ту на ро да), УД БА (Упра ва др жав не 
без бед но сти) и СДБ (Слу жба др жав не без бед но сти). Уз њих је де-без бед но сти) и СДБ (Слу жба др жав не без бед но сти). Уз њих је де-
ло вао вој ни од ред КНОЈ. У до ба СРЈ и др жа ве СЦГ по ли тич ке не-ло вао вој ни од ред КНОЈ. У до ба СРЈ и др жа ве СЦГ по ли тич ке не-
ис то ми шље ни ке про го ни ли су РДБ (Ре сор др жав не без бед но сти) ис то ми шље ни ке про го ни ли су РДБ (Ре сор др жав не без бед но сти) 
и ЈСО (Је ди ни ца за спе ци јал не опе ра ци је).и ЈСО (Је ди ни ца за спе ци јал не опе ра ци је).

Броз је имао сво је др жав не уби це, ли кви да то ре, ко ји су уби ја-Броз је имао сво је др жав не уби це, ли кви да то ре, ко ји су уби ја-
ли при пад ни ке на ци о нал них сна га, ју го сло вен ске еми гран те по ли при пад ни ке на ци о нал них сна га, ју го сло вен ске еми гран те по 
све ту и до ма ће не при ја те ље по Ју го сла ви ји и Ср би ји.све ту и до ма ће не при ја те ље по Ју го сла ви ји и Ср би ји.

– До ка за но је да су Бри тан ци одо бри ли Ти ту ли кви да ци ју – До ка за но је да су Бри тан ци одо бри ли Ти ту ли кви да ци ју 
срп ских на ци о нал них сна га. Да су по ли ти ча ри Алек сан дар Ран-срп ских на ци о нал них сна га. Да су по ли ти ча ри Алек сан дар Ран-
ко вић, Сло бо дан Пе не зић у Ср би ји, а Ми тја Ри би чич и Мил ка ко вић, Сло бо дан Пе не зић у Ср би ји, а Ми тја Ри би чич и Мил ка 
Пла нинц лич но уче ство ва ли у уби ја њу од бе глих при пад ни ка на-Пла нинц лич но уче ство ва ли у уби ја њу од бе глих при пад ни ка на-
ци о нал них сна га у Ко чев ском ро гу и Блај бур гу 1945. го ди не. Јо-ци о нал них сна га у Ко чев ском ро гу и Блај бур гу 1945. го ди не. Јо-
сип Броз је на ре дио да се омо гу ћи упад хр ват ских на ци о на ли ста сип Броз је на ре дио да се омо гу ћи упад хр ват ских на ци о на ли ста 
на Ра ду шу 1972. го ди не, а по том њи хо ву ли кви да ци ју, да би оја-на Ра ду шу 1972. го ди не, а по том њи хо ву ли кви да ци ју, да би оја-
чао сво ју власт. Ти то ви на след ни ци су за ег зе ку ци је над еми гран-чао сво ју власт. Ти то ви на след ни ци су за ег зе ку ци је над еми гран-
ти ма кра јем про шлог ве ка по че ли да ко ри сте љу де из под зе мља. ти ма кра јем про шлог ве ка по че ли да ко ри сте љу де из под зе мља. 
Бро зов след бе ник Ста не До ланц на ре дио је уби ство Стје па на Ђу-Бро зов след бе ник Ста не До ланц на ре дио је уби ство Стје па на Ђу-
ре ко ви ћа, ди рек то ра у ИНИ, јер је одао Нем ци ма тај не о вој ним ре ко ви ћа, ди рек то ра у ИНИ, јер је одао Нем ци ма тај не о вој ним 
ре зер ва ма го ри ва и по том, као ми ни стар по ли ци је, одо брио ли-ре зер ва ма го ри ва и по том, као ми ни стар по ли ци је, одо брио ли-
кви да ци је де се ти не еми гра на та у ино стран ству – твр ди Бо же кви да ци је де се ти не еми гра на та у ино стран ству – твр ди Бо же 
Ву ку шић, ко ји се ба ви из у ча ва њем кр ва вих тај ни са кри ве них у Ву ку шић, ко ји се ба ви из у ча ва њем кр ва вих тај ни са кри ве них у 
до си је и ма тај них по ли ци ја.до си је и ма тај них по ли ци ја.

Ву ку шић у сво јим књи га ма по ми ње иден ти тет ли кви да то ра Ву ку шић у сво јим књи га ма по ми ње иден ти тет ли кви да то ра 
у име др жа ва – Бо го ја Па на јо то ви ћа, Вин ка Син ди чи ћа, Или ју у име др жа ва – Бо го ја Па на јо то ви ћа, Вин ка Син ди чи ћа, Или ју 
Ста ни ћа, Жељ ка Ра жна то ви ћа и два де се так дру гих.Ста ни ћа, Жељ ка Ра жна то ви ћа и два де се так дру гих.



7

Ми ло ше вић је као ли кви да то ре ко ри стио чла но ве аген ту ре, Ми ло ше вић је као ли кви да то ре ко ри стио чла но ве аген ту ре, 
па ра по ли ци је и ма фи је, ко ји су из ра сли у мон стру о зни зе мун ски па ра по ли ци је и ма фи је, ко ји су из ра сли у мон стру о зни зе мун ски 
клан. Ова по ли циј ска бан да је уби ла Ива на Стам бо ли ћа, Слав-клан. Ова по ли циј ска бан да је уби ла Ива на Стам бо ли ћа, Слав-
ка Ћу ру ви ју, Да ду Ву ја си но вић и Зо ра на Ђин ђи ћа. У за тво ру се ка Ћу ру ви ју, Да ду Ву ја си но вић и Зо ра на Ђин ђи ћа. У за тво ру се 
због по чи ње них зло чи на у име др жав не вла сти на ла зе бив ши због по чи ње них зло чи на у име др жав не вла сти на ла зе бив ши 
шеф тај не по ли ци је Ра де Мар ко вић, пу ков ник по ли ци је Ми ло рад шеф тај не по ли ци је Ра де Мар ко вић, пу ков ник по ли ци је Ми ло рад 
Уле мек, Зве здан Јо ва но вић и оста ли ухап ше ни чла но ви ЈСО и зе-Уле мек, Зве здан Јо ва но вић и оста ли ухап ше ни чла но ви ЈСО и зе-
мун ског кла на.мун ског кла на.

Кон ти ну и тет др жав ног те ро ри зма ко ји су ко ри сти ли Јо сип Кон ти ну и тет др жав ног те ро ри зма ко ји су ко ри сти ли Јо сип 
Броз и Сло бо дан Ми ло ше вић тра јао је се дам де це ни ја. Тај те рор Броз и Сло бо дан Ми ло ше вић тра јао је се дам де це ни ја. Тај те рор 
је био ве о ма су ров. За се дам де це ни ја ко ли ко су се ко му ни сти и је био ве о ма су ров. За се дам де це ни ја ко ли ко су се ко му ни сти и 
со ци ја ли сти кр ва во об ра чу на ва ли са сво јим по ли тич ким про-со ци ја ли сти кр ва во об ра чу на ва ли са сво јим по ли тич ким про-
тив ни ци ма, пре ма сло бод ној про це ни исто ри ча ра, уби је но је у тив ни ци ма, пре ма сло бод ној про це ни исто ри ча ра, уби је но је у 
Ју го сла ви ји око по ла ми ли о на љу ди. Ср би ја је пре пу на гроб ни-Ју го сла ви ји око по ла ми ли о на љу ди. Ср би ја је пре пу на гроб ни-
ца жр та ва гра ђан ског ра та, ко је се још ис тра жу ју. Ли кви ди ра но ца жр та ва гра ђан ског ра та, ко је се још ис тра жу ју. Ли кви ди ра но 
је и 128 по ли тич ких и јав них лич но сти у еми гра ци ји и отаџ би-је и 128 по ли тич ких и јав них лич но сти у еми гра ци ји и отаџ би-
ни. Ме ђу тим, о на ред бо дав ци ма и из вр ши о ци ма тих уби ста ва се ни. Ме ђу тим, о на ред бо дав ци ма и из вр ши о ци ма тих уби ста ва се 
ћу ти.ћу ти.

Део по ли тич ких стра на ка и јав ног мње ња тра жи да се до си јеи Део по ли тич ких стра на ка и јав ног мње ња тра жи да се до си јеи 
по ли ци је отво ре и кр ва ва тај на от кри је. Про фе сор Бо го љуб Ми-по ли ци је отво ре и кр ва ва тај на от кри је. Про фе сор Бо го љуб Ми-
ло са вље вић са Прав ног фа кул те та „Уни он” из Бе о гра да сма тра да ло са вље вић са Прав ног фа кул те та „Уни он” из Бе о гра да сма тра да 
је нео п ход но обе ло да ни ти зло чи не из дав не и ско ри је про шло-је нео п ход но обе ло да ни ти зло чи не из дав не и ско ри је про шло-
сти, за шти ти ти људ ска пра ва жр та ва, али и њи хо вих ли кви да-сти, за шти ти ти људ ска пра ва жр та ва, али и њи хо вих ли кви да-
то ра. Аутор овог де ла се сла же са тим пред ло зи ма, тра жи да се то ра. Аутор овог де ла се сла же са тим пред ло зи ма, тра жи да се 
обе ло да не име на и до си јеа ли кви да то ра. Ни ко га лич но не про зи-обе ло да не име на и до си јеа ли кви да то ра. Ни ко га лич но не про зи-
вам, ни ти га осу ђу јем, већ са мо ко ри стим про фе си о нал но пра во вам, ни ти га осу ђу јем, већ са мо ко ри стим про фе си о нал но пра во 
да по ста вим пи та ња ко ја тра же ис кре не од го во ре. Име на и пре-да по ста вим пи та ња ко ја тра же ис кре не од го во ре. Име на и пре-
зи ме на љу ди, ко ји су осум њи че ни као „па три о те ко је су уби ја ле зи ме на љу ди, ко ји су осум њи че ни као „па три о те ко је су уби ја ле 
због др жав них ин те ре са”, по ми њем она ко ка ко су већ ко ри шће на због др жав них ин те ре са”, по ми њем она ко ка ко су већ ко ри шће на 
у јав но сти на мно го на чи на!у јав но сти на мно го на чи на!

– Ко су би ле уби це у име др жа ве са про сто ра бив ше Ју го сла ви-– Ко су би ле уби це у име др жа ве са про сто ра бив ше Ју го сла ви-
је и са да шње Ср би је?је и са да шње Ср би је?
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– Ко ли ко су и ко је љу де они ли кви ди ра ли?– Ко ли ко су и ко је љу де они ли кви ди ра ли?
– Шта у тај ним до си је и ма Бро зо ве и Ми ло ше ви ће ве по ли тич-– Шта у тај ним до си је и ма Бро зо ве и Ми ло ше ви ће ве по ли тич-

ке по ли ци је пи ше о овим ли кви да то ри ма и њи хо вим жр тва ма?ке по ли ци је пи ше о овим ли кви да то ри ма и њи хо вим жр тва ма?
– Да ли су тај ни до си јеи др жав них уби ца уни шта ва ни?– Да ли су тај ни до си јеи др жав них уби ца уни шта ва ни?
– Мо гу ли се ти до си јеи ре кон стру и са ти?– Мо гу ли се ти до си јеи ре кон стру и са ти?
– Мо же ли се на осно ву тих тај них до ку ме на та и до си јеа тим – Мо же ли се на осно ву тих тај них до ку ме на та и до си јеа тим 

др жав ним ег зе ку то ри ма су ди ти?др жав ним ег зе ку то ри ма су ди ти?
– Мо гу ли се жр тве уби ца у име др жа ве ре ха би ли то ва ти?– Мо гу ли се жр тве уби ца у име др жа ве ре ха би ли то ва ти?
Све су то пи та ња на ко ја се тра же од го во ри од де мо крат ске Све су то пи та ња на ко ја се тра же од го во ри од де мо крат ске 

вла сти. Но ва власт већ два на ест го ди на из бе га ва да отво ри тај не вла сти. Но ва власт већ два на ест го ди на из бе га ва да отво ри тај не 
до си јее и от кри је нај ве ћу срп ску кр ва ву тај ну.до си јее и от кри је нај ве ћу срп ску кр ва ву тај ну.

Ка ко пре и спи ти ва ње ра да тај них слу жби Ју го сла ви је и Ср би-Ка ко пре и спи ти ва ње ра да тај них слу жби Ју го сла ви је и Ср би-
је ни ка да у Бе о гра ду ни је зва нич но оза ко ње но, а ни за по че то, на је ни ка да у Бе о гра ду ни је зва нич но оза ко ње но, а ни за по че то, на 
отва ра ње ду же од де це ни је че ка око 100.000 по сто је ћих до си јеа. отва ра ње ду же од де це ни је че ка око 100.000 по сто је ћих до си јеа. 
Хр ва ти и Сло вен ци су учи ни ли на пор да от кри ју исти ну о тај-Хр ва ти и Сло вен ци су учи ни ли на пор да от кри ју исти ну о тај-
ним уби стви ма ко ја су по чи ни ли при пад ни ци слу жби др жав не ним уби стви ма ко ја су по чи ни ли при пад ни ци слу жби др жав не 
без бед но сти. Не мач ка је по кре ну ла у ско ри је вре ме не ко ли ко суд-без бед но сти. Не мач ка је по кре ну ла у ско ри је вре ме не ко ли ко суд-
ских про це са про тив на ших др жав них ли кви да то ра, ко ји су уби-ских про це са про тив на ших др жав них ли кви да то ра, ко ји су уби-
ја ли по ли тич ке еми гран те у овој зе мљи. И Корушка у Аустрији ја ли по ли тич ке еми гран те у овој зе мљи. И Корушка у Аустрији 
је октобра 2012. отворила истрагу о југословенским злочинима и је октобра 2012. отворила истрагу о југословенским злочинима и 
убиствима почињеним од 1945. до данашњих дана.убиствима почињеним од 1945. до данашњих дана.

Са мо Ср би ја ћу ти!?Са мо Ср би ја ћу ти!?
Ова књи га тре ба да под стак не про цес пре и спи ти ва ња тај ни Ова књи га тре ба да под стак не про цес пре и спи ти ва ња тај ни 

на ше про шло сти. Да упо зо ри да је скри ва ње по ли циј ских до си јеа на ше про шло сти. Да упо зо ри да је скри ва ње по ли циј ских до си јеа 
но ва вр ста зло чи на, а да ста ри не за ста ре ва ју. Срп ски на род ко-но ва вр ста зло чи на, а да ста ри не за ста ре ва ју. Срп ски на род ко-
ји је гла сао за про ме не и де мо кра ти ју има пра во на пу ну исти ну!ји је гла сао за про ме не и де мо кра ти ју има пра во на пу ну исти ну!

АуторАутор
Бе о град, Ви дов дан 2012.Бе о град, Ви дов дан 2012.
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ЧЕ КА ЈУ ЋИ УБИ ЦУЧЕ КА ЈУ ЋИ УБИ ЦУ

Кра јем про ле ћа 2012. го ди не, на два кра ја све та, сво ју суд би ну Кра јем про ле ћа 2012. го ди не, на два кра ја све та, сво ју суд би ну 
иш че ки ва ли су До бро сав Га врић, по ли ца јац из Ло зни це, и Лу-иш че ки ва ли су До бро сав Га врић, по ли ца јац из Ло зни це, и Лу-
ка Бо јо вић, пе кар из Бе о гра да. Га врић је ухап шен у Кејп та у ну ка Бо јо вић, пе кар из Бе о гра да. Га врић је ухап шен у Кејп та у ну 
по срп ској по тер ни ци, а Бо јо вић у Ва лен си ји. Пр ви је бе гу нац од по срп ској по тер ни ци, а Бо јо вић у Ва лен си ји. Пр ви је бе гу нац од 
прав де, јер је по сле пре су де по бе гао у Ју жно а фрич ку Ре пу бли ку, прав де, јер је по сле пре су де по бе гао у Ју жно а фрич ку Ре пу бли ку, 
а дру ги је бе гу нац од по ли ци је у Шпа ни ји, ко ја га тра жи због не-а дру ги је бе гу нац од по ли ци је у Шпа ни ји, ко ја га тра жи због не-
ко ли ко кри вич них де ла.ко ли ко кри вич них де ла.

Ср би ја је са не стр пље њем иш че ки ва ла да ли ће су до ви у Кејп-Ср би ја је са не стр пље њем иш че ки ва ла да ли ће су до ви у Кејп-
та у ну и у Ва лен си ји из ру чи ти Га ври ћа и Бо јо ви ћа да се у Бе о гра-та у ну и у Ва лен си ји из ру чи ти Га ври ћа и Бо јо ви ћа да се у Бе о гра-
ду су о че са исти ном и прав дом. Ову дво ји цу де лин кве на та, спа ја ду су о че са исти ном и прав дом. Ову дво ји цу де лин кве на та, спа ја 
јед но име и је дан до га ђај – уби ство Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на јед но име и је дан до га ђај – уби ство Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на 
пре 12 го ди на у Бе о гра ду. До бро сав Га врић је уби ца, јер је усмр-пре 12 го ди на у Бе о гра ду. До бро сав Га врић је уби ца, јер је усмр-
тио Ар ка на са дво ји цом при ја те ља 15. ја ну а ра 2000. го ди не у хо-тио Ар ка на са дво ји цом при ја те ља 15. ја ну а ра 2000. го ди не у хо-
те лу „Ин тер кон ти нен тал”. Лу ка Бо јо вић је освет ник свог ку ма те лу „Ин тер кон ти нен тал”. Лу ка Бо јо вић је освет ник свог ку ма 
Ра жна то ви ћа, ко ји је по ку ша вао да ли кви ди ра све оне ко ји су Ра жна то ви ћа, ко ји је по ку ша вао да ли кви ди ра све оне ко ји су 
уче ство ва ли у уби ству Ар ка на.уче ство ва ли у уби ству Ар ка на.

И чла но ви мно го број не по ро ди це Жељ ка Ра жна то ви ћа из Бе о-И чла но ви мно го број не по ро ди це Жељ ка Ра жна то ви ћа из Бе о-
гра да оче ку ју прав ду по сле 12 го ди на. Сва ко днев но са не стр пље-гра да оче ку ју прав ду по сле 12 го ди на. Сва ко днев но са не стр пље-
њем Ра жна то ви ћи окре ћу днев не но ви не и слу ша ју те ле ви зиј ске њем Ра жна то ви ћи окре ћу днев не но ви не и слу ша ју те ле ви зиј ске 
ве сти, јер већ го ди на ма иш че ку ју ин фор ма ци је о уби ци њи хо вог ве сти, јер већ го ди на ма иш че ку ју ин фор ма ци је о уби ци њи хо вог 
си на, оца и бра та Жељ ка Ра жна то ви ћа. Че ка ју ћи ве сти о из ру че-си на, оца и бра та Жељ ка Ра жна то ви ћа. Че ка ју ћи ве сти о из ру че-
њу До бро са ва Га ври ћа из Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке др жа ви Ср-њу До бро са ва Га ври ћа из Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке др жа ви Ср-
би ји, фа ми ли ја Ра жна то вић за пра во че ка да са зна исти ну ко је и би ји, фа ми ли ја Ра жна то вић за пра во че ка да са зна исти ну ко је и 
за што на ру чио ли кви да ци ју Ар ка на. И ко и да ље шти ти Ар ка но-за што на ру чио ли кви да ци ју Ар ка на. И ко и да ље шти ти Ар ка но-
вог уби цу?вог уби цу?
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– Ме ди ји су об ја ви ли вест да се Га врић пре дао по ли ци ји у Ју-– Ме ди ји су об ја ви ли вест да се Га врић пре дао по ли ци ји у Ју-
жно а фрич кој Ре пу бли ци кра јем де цем бра 2011. го ди не. Ми смо у жно а фрич кој Ре пу бли ци кра јем де цем бра 2011. го ди не. Ми смо у 
по ро ди ци ин фор ма ци ју да је До бро слав Га врић ра њен у пуц ња-по ро ди ци ин фор ма ци ју да је До бро слав Га врић ра њен у пуц ња-
ви у Кејп та у ну до би ли још про ле тос. И она за нас не пред ста вља ви у Кејп та у ну до би ли још про ле тос. И она за нас не пред ста вља 
но вост. Ве о ма је ин те ре сант но за што је иза бран баш овај тре ну-но вост. Ве о ма је ин те ре сант но за што је иза бран баш овај тре ну-
так да се са оп шти јав но сти ка ко је от кри ве но где је Га врић. То је так да се са оп шти јав но сти ка ко је от кри ве но где је Га врић. То је 
учи ње но због пре ви ра ња ко ја се са да де ша ва ју у на шој др жа ви и учи ње но због пре ви ра ња ко ја се са да де ша ва ју у на шој др жа ви и 
за то што до ла зе из бо ри. Мо рам ре ћи да ми је му ка од ко ри шће-за то што до ла зе из бо ри. Мо рам ре ћи да ми је му ка од ко ри шће-
ња смр ти мо га бра та Жељ ка Ра жна то ви ћа у по ли тич ке свр хе. Све ња смр ти мо га бра та Жељ ка Ра жна то ви ћа у по ли тич ке свр хе. Све 
што се са да де ша ва иде у при лог те о ри ји да је све око бег ства До-што се са да де ша ва иде у при лог те о ри ји да је све око бег ства До-
бро са ва Га ври ћа из Ср би је и ње го вог скри ва ња по све ту, за пра-бро са ва Га ври ћа из Ср би је и ње го вог скри ва ња по све ту, за пра-
во би ло ре жи ра но – ре а го ва ла је Ја сна Ди клић, се стра уби је ног во би ло ре жи ра но – ре а го ва ла је Ја сна Ди клић, се стра уби је ног 
Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на.Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на.

До бро сав Га врић, стар 37, зва ни Ду ки зва нич но је срп ски по-До бро сав Га врић, стар 37, зва ни Ду ки зва нич но је срп ски по-
ли ца јац на бо ло ва њу. А не зва нич но Га врић је од бе гли осу ђе ник, ли ца јац на бо ло ва њу. А не зва нич но Га врић је од бе гли осу ђе ник, 
ко ји је осу ђен на 35 го ди на ро би је због уби ства Жељ ка Ра жна то-ко ји је осу ђен на 35 го ди на ро би је због уби ства Жељ ка Ра жна то-
ви ћа Ар ка на и дво ји це ње го вих при ја те ља. Ар кан је уби јен 15. ви ћа Ар ка на и дво ји це ње го вих при ја те ља. Ар кан је уби јен 15. 
ја ну а ра 2000. го ди не док је с при ја те љи ма се део у фо а јеу хо те ла ја ну а ра 2000. го ди не док је с при ја те љи ма се део у фо а јеу хо те ла 
„Ин тер кон ти нен тал”. Осим ње га, стра да ли су и ње го ви при ја те-„Ин тер кон ти нен тал”. Осим ње га, стра да ли су и ње го ви при ја те-
љи Ми лен ко Ман дић Ман да и Дра ган Га рић. Као ди рект ни из-љи Ми лен ко Ман дић Ман да и Дра ган Га рић. Као ди рект ни из-
вр ши лац озна чен је по ли ца јац До бро сав Га врић, док су Ми лан вр ши лац озна чен је по ли ца јац До бро сав Га врић, док су Ми лан 
Ми ки Ђу ри чић и Дра ган Ни ко лић Га ги осу ђе ни због по ма га ња Ми ки Ђу ри чић и Дра ган Ни ко лић Га ги осу ђе ни због по ма га ња 
на по 30 го ди на за тво ра. Осим њих, пре су де су из ре че не и Де ја ну на по 30 го ди на за тво ра. Осим њих, пре су де су из ре че не и Де ја ну 
Пи ту ли ћу, Ђор ђу Гру ба чи ћу и Ву ја ди ну Кр сти ћу, ко ји су, ка ко је Пи ту ли ћу, Ђор ђу Гру ба чи ћу и Ву ја ди ну Кр сти ћу, ко ји су, ка ко је 
утвр ђе но то ком су ђе ња, по ма га ли из вр ши о ци ма.утвр ђе но то ком су ђе ња, по ма га ли из вр ши о ци ма.

Од бе гли уби ца, Д. Га врић, ро ђен је 17. мар та 1976. го ди не у ло-Од бе гли уби ца, Д. Га врић, ро ђен је 17. мар та 1976. го ди не у ло-
знич ком се лу Тр бу шни ца. За вр шио је Сред њу шко лу уну тра шњих знич ком се лу Тр бу шни ца. За вр шио је Сред њу шко лу уну тра шњих 
по сло ва и од 1996. го ди не ра дио је као по ли ца јац у По ли циј ској по сло ва и од 1996. го ди не ра дио је као по ли ца јац у По ли циј ској 
бри га ди СУП у Бе о гра ду. Од ју на 1999. го ди не, Га врић је био на бо-бри га ди СУП у Бе о гра ду. Од ју на 1999. го ди не, Га врић је био на бо-
ло ва њу, од та да су га ан га жо ва ле осо бе из кри ми но ге не сре ди не.ло ва њу, од та да су га ан га жо ва ле осо бе из кри ми но ге не сре ди не.

– Га врић је ра дио на по сло ви ма обез бе ђе ња код ви ђе ни јих бе-– Га врић је ра дио на по сло ви ма обез бе ђе ња код ви ђе ни јих бе-
о град ских кри ми на ла ца. Про шле го ди не, за вре ме бо ло ва ња, био о град ских кри ми на ла ца. Про шле го ди не, за вре ме бо ло ва ња, био 
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је ра њен. По ње го вом све до че њу, у пи та њу је би ло са мо по вре ђи-је ра њен. По ње го вом све до че њу, у пи та њу је би ло са мо по вре ђи-
ва ње, али ми ве ру је мо да је ра ња ва ње по сле ди ца об ра чу на уну-ва ње, али ми ве ру је мо да је ра ња ва ње по сле ди ца об ра чу на уну-
тар не ког кру га са ко јим се Га врић дру жио – на вео је Ми лен ко тар не ког кру га са ко јим се Га врић дру жио – на вео је Ми лен ко 
Ер чић, на чел ник бе о град ске Кри ми на ли стич ке по ли ци је, по сле Ер чић, на чел ник бе о град ске Кри ми на ли стич ке по ли ци је, по сле 
ли кви да ци је Ар ка на, ка да је Га врић осум њи чен.ли кви да ци је Ар ка на, ка да је Га врић осум њи чен.

По ма гач уби це, Де јан Пи ту лић, ро ђен је у Ис то ку 31. ок то бра По ма гач уби це, Де јан Пи ту лић, ро ђен је у Ис то ку 31. ок то бра 
1966. го ди не. За вр шио је сред њу шко лу и курс за по ли цај це. Од 1966. го ди не. За вр шио је сред њу шко лу и курс за по ли цај це. Од 
1989. го ди не ра дио је у Де жур ној слу жби СУП у Бе о гра ду. Из слу-1989. го ди не ра дио је у Де жур ној слу жби СУП у Бе о гра ду. Из слу-
жбе је ис те ран 5. ју на 1999. го ди не због зло у по тре бе и пру жа ња жбе је ис те ран 5. ју на 1999. го ди не због зло у по тре бе и пру жа ња 
услу га обез бе ђе ња ли ци ма из под зе мља.услу га обез бе ђе ња ли ци ма из под зе мља.

– У Слу жби се нео д го вор но по на шао. Обез бе ђи вао је ли ца из – У Слу жби се нео д го вор но по на шао. Обез бе ђи вао је ли ца из 
све та кри ми на ла, као и њи хо ве објек те. Мар та 1999. го ди не је све та кри ми на ла, као и њи хо ве објек те. Мар та 1999. го ди не је 
ухап шен упра во због тих по сло ва и дру же ња са кри ми нал ци ма – ухап шен упра во због тих по сло ва и дру же ња са кри ми нал ци ма – 
из ја вио је Ми лен ко Ер чић.из ја вио је Ми лен ко Ер чић.

Ка ко је суд од мах по сле из ри ца ња пре су де пу стио До бро са ва Ка ко је суд од мах по сле из ри ца ња пре су де пу стио До бро са ва 
Га ври ћа и Ми ла на Ђу ри чи ћа Ми ки ја из при тво ра да се бра не са Га ври ћа и Ми ла на Ђу ри чи ћа Ми ки ја из при тво ра да се бра не са 
сло бо де, они се од 2006. го ди не на ла зе у бег ству. Због те не ра зум-сло бо де, они се од 2006. го ди не на ла зе у бег ству. Због те не ра зум-

Добросав Гаврић у АфрициДобросав Гаврић у Африци
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не од лу ке су да Ја сна Ди клић, се стра Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на, не од лу ке су да Ја сна Ди клић, се стра Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на, 
од та да твр ди да уби це ње ног бра та у по ли ци ји ни ко и не тра жи.од та да твр ди да уби це ње ног бра та у по ли ци ји ни ко и не тра жи.

– Ар ка но ве уби це шти ти др жа ва! Ако је у уби ство мог бра та – Ар ка но ве уби це шти ти др жа ва! Ако је у уби ство мог бра та 
би ло уме ша но де сет по ли ца ја ца, за што не по ми сли ти да је сад би ло уме ша но де сет по ли ца ја ца, за што не по ми сли ти да је сад 
си ту а ци ја слич на и да их шти ти тај на по ли ци ја? Њи хо ви адво ка-си ту а ци ја слич на и да их шти ти тај на по ли ци ја? Њи хо ви адво ка-
ти твр де да су они не ви ни, ве ро ват но за то што До бро сав Га врић ти твр де да су они не ви ни, ве ро ват но за то што До бро сав Га врић 
сма тра да је уби ство по чи нио по на ре ђе њу, јер је он по ли ца јац ко-сма тра да је уби ство по чи нио по на ре ђе њу, јер је он по ли ца јац ко-
ме је по сао да из вр ша ва оно што му се на ре ди – ре кла је јед ном ме је по сао да из вр ша ва оно што му се на ре ди – ре кла је јед ном 
при ли ком пред су дом Ја сна Ди клић.при ли ком пред су дом Ја сна Ди клић.

Жељ ко ва мај ка Слав ка Ра жна то вић, ко ја је по след њих го ди на Жељ ко ва мај ка Слав ка Ра жна то вић, ко ја је по след њих го ди на 
озбиљ но бо ле сна, на по мен свог уби је ног си на са мо пла че. Мај ка озбиљ но бо ле сна, на по мен свог уби је ног си на са мо пла че. Мај ка 
Слав ка ни је се опо ра ви ла од си но вље ве смр ти, иако је од уби ства Слав ка ни је се опо ра ви ла од си но вље ве смр ти, иако је од уби ства 
Жељ ка Ра жна то ви ћа про шло два на ест го ди на. Њу и чи та ву по-Жељ ка Ра жна то ви ћа про шло два на ест го ди на. Њу и чи та ву по-
ро ди цу Ра жна то вић вре ђа чи ње ни ца да је осу ђе ни Ар ка нов уби-ро ди цу Ра жна то вић вре ђа чи ње ни ца да је осу ђе ни Ар ка нов уби-
ца још на сло бо ди и да је пот пу но не из ве сно да ли ће и ка да би ти ца још на сло бо ди и да је пот пу но не из ве сно да ли ће и ка да би ти 
из Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке из ру чен Ср би ји да би од ро би јао сво-из Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке из ру чен Ср би ји да би од ро би јао сво-
ју за твор ску ка зну.ју за твор ску ка зну.

Жељко Ражнатовић као Силвио Валентино, 1974.Жељко Ражнатовић као Силвио Валентино, 1974.
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– Мој бра ње ник До бро сав Га врић се пре дао по ли ци ји и на-– Мој бра ње ник До бро сав Га врић се пре дао по ли ци ји и на-
ла зи се у при тво ру. Тре нут но је у про це су до би ја ња ста ту са из-ла зи се у при тво ру. Тре нут но је у про це су до би ја ња ста ту са из-
бе гли це и уско ро оче ку је мо да суд у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци бе гли це и уско ро оче ку је мо да суд у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци 
та кву од лу ку и до не се. Ми слим да је та мо шњим су ди ја ма ја сно та кву од лу ку и до не се. Ми слим да је та мо шњим су ди ја ма ја сно 
да До бро сав Га врић ни по ко ју це ну не сме да бу де екс тра ди ран да До бро сав Га врић ни по ко ју це ну не сме да бу де екс тра ди ран 
у на шу зе мљу, јер им је од бра на пре до чи ла до ка зе да би он био у на шу зе мљу, јер им је од бра на пре до чи ла до ка зе да би он био 
уби јен чим би кро чио на тло Ср би је. Га врић ни је по бе гао из на ше уби јен чим би кро чио на тло Ср би је. Га врић ни је по бе гао из на ше 
зе мље од су да и ка зне, већ за то што је имао са зна ња да ће би ти зе мље од су да и ка зне, већ за то што је имао са зна ња да ће би ти 
уби јен на кон до но ше ња пре су де у је сен 2006. го ди не – са оп штио уби јен на кон до но ше ња пре су де у је сен 2006. го ди не – са оп штио 
је по чет ком апри ла 2012. го ди не срп ским ме ди ји ма адво кат Вељ-је по чет ком апри ла 2012. го ди не срп ским ме ди ји ма адво кат Вељ-
ко Де ли ба шић.ко Де ли ба шић.

Га ври ћев бра ни лац је још на вео да је ње гов кли јент пот пу но Га ври ћев бра ни лац је још на вео да је ње гов кли јент пот пу но 
без бе дан у за тво ру у Кејп та у ну и да че ка су ђе ње за ка за но за по-без бе дан у за тво ру у Кејп та у ну и да че ка су ђе ње за ка за но за по-
че так ма ја 2012. го ди не. Ка да је по бе гао из Ср би је осу ђе ни Га врић че так ма ја 2012. го ди не. Ка да је по бе гао из Ср би је осу ђе ни Га врић 
се 2006. го ди не нај пре скри вао у Бо сни, где је узео па сош на име се 2006. го ди не нај пре скри вао у Бо сни, где је узео па сош на име 
жи вог чо ве ка Са ше Ко ва че ви ћа. По том је на вод но бо ра вио у Ита-жи вог чо ве ка Са ше Ко ва че ви ћа. По том је на вод но бо ра вио у Ита-
ли ји, Ку би, Еква до ру, где је остао јед ну го ди ну. Под нео је зах тев ли ји, Ку би, Еква до ру, где је остао јед ну го ди ну. Под нео је зах тев 
за ју жно а фрич ку ту ри стич ку ви зу и пре шао 2007. у Јо ха нес бург, за ју жно а фрич ку ту ри стич ку ви зу и пре шао 2007. у Јо ха нес бург, 
јер је та мо бо ра ви ла ње го ва су пру га Да ни је ла Ла зић, са ко јом има јер је та мо бо ра ви ла ње го ва су пру га Да ни је ла Ла зић, са ко јом има 
две ћер ке. До био је по слов ну ви зу ко ја му је омо гу ћи ла да у Јо ха-две ћер ке. До био је по слов ну ви зу ко ја му је омо гу ћи ла да у Јо ха-
нес бур гу отво ри ре сто ран на име – Са ша Ко ва че вић. По том је ре-нес бур гу отво ри ре сто ран на име – Са ша Ко ва че вић. По том је ре-
ги стро вао и пред у зе ће ко је се ба ви ло уво зом и из во зом. Жи вео је ги стро вао и пред у зе ће ко је се ба ви ло уво зом и из во зом. Жи вео је 
у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, иако се на ла зио на цр ве ној по тер-у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, иако се на ла зио на цр ве ној по тер-
ни ци Ин тер по ла, јер га ни ко ни је пре по знао.ни ци Ин тер по ла, јер га ни ко ни је пре по знао.

– Га врић се скри вао у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци од 2008. го-– Га врић се скри вао у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци од 2008. го-
ди не, а од про шле го ди не је под ис тра гом у овој зе мљи јер је у ди не, а од про шле го ди не је под ис тра гом у овој зе мљи јер је у 
ње го вом ауту, усред Кејп та у на, 21. мар та 2011. го ди не уби јен ло-ње го вом ауту, усред Кејп та у на, 21. мар та 2011. го ди не уби јен ло-
кал ни ма фи јаш Си рил Би ка (49). Га врић и Би ка су се на ла зи ли кал ни ма фи јаш Си рил Би ка (49). Га врић и Би ка су се на ла зи ли 
у ауто мо би лу „bmw x5”, на ко ји је пу цао су во зач на мо то ци клу у у ауто мо би лу „bmw x5”, на ко ји је пу цао су во зач на мо то ци клу у 
по кре ту. Ма фи ја шки бос је уби јен на ме сту, док су уби це Га ври ћа по кре ту. Ма фи ја шки бос је уби јен на ме сту, док су уби це Га ври ћа 
ра ни ле у гру ди и ру ку, због че га је за вр шио у бол ни ци. На кон тог ра ни ле у гру ди и ру ку, због че га је за вр шио у бол ни ци. На кон тог 
уби ства је ло кал на по ли ци ја у Кејп та у ну от кри ла пра ви иде ни тет уби ства је ло кал на по ли ци ја у Кејп та у ну от кри ла пра ви иде ни тет 
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До бро са ва Га ври ћа, ко ји се до та да пред ста вљао као Са ша Ко ва-До бро са ва Га ври ћа, ко ји се до та да пред ста вљао као Са ша Ко ва-
че вић – пи сао је про ле тос ју жно а фрич ки днев ник „Кејп тајмс”.че вић – пи сао је про ле тос ју жно а фрич ки днев ник „Кејп тајмс”.

Чим се До бро сав Га врић пре дао, Ми ни стар ство прав де Ср би-Чим се До бро сав Га врић пре дао, Ми ни стар ство прав де Ср би-
је упу ти ло је 30. де цем бра 2011. го ди не Ју жно а фрич кој Ре пу бли-је упу ти ло је 30. де цем бра 2011. го ди не Ју жно а фрич кој Ре пу бли-
ци зах тев за ње го во из ру че ње. Африч ки Га ври ћев адво кат, Џу ан ци зах тев за ње го во из ру че ње. Африч ки Га ври ћев адво кат, Џу ан 
Смутс, на зах тев Ср би је од мах је од го во рио да ће ње гов кли јент Смутс, на зах тев Ср би је од мах је од го во рио да ће ње гов кли јент 
под не ти мол бу за по ли тич ки и вер ски азил и ста тус из бе гли це у под не ти мол бу за по ли тич ки и вер ски азил и ста тус из бе гли це у 
Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци. У сво јој пи са ној из ја ви африч ком су-Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци. У сво јој пи са ној из ја ви африч ком су-
ду Га врић је на вео:ду Га врић је на вео:

– Стра ху јем да би мо ја екс тра ди ци ја ре зул ти ра ла мо јим уби-– Стра ху јем да би мо ја екс тра ди ци ја ре зул ти ра ла мо јим уби-
ством у Ср би ји! Ми ни стар по ли ци је Иви ца Да чић и не ки љу ди из ством у Ср би ји! Ми ни стар по ли ци је Иви ца Да чић и не ки љу ди из 
срп ске вла сти је два че ка ју да ме ви де мр твог!?срп ске вла сти је два че ка ју да ме ви де мр твог!?

Ка ко су пи са ли срп ски ме ди ји, До бро сав Га врић је за пра во Ка ко су пи са ли срп ски ме ди ји, До бро сав Га врић је за пра во 
упла шен да би Ар ка нов кум Лу ка Бо јо вић мо гао да га ли кви ди-упла шен да би Ар ка нов кум Лу ка Бо јо вић мо гао да га ли кви ди-
ра то ком про це са из ру че ња Ср би ји да би осве тио Жељ ка Ра жна-ра то ком про це са из ру че ња Ср би ји да би осве тио Жељ ка Ра жна-
то ви ћа. Га врић, иако твр ди да ни је убио Ар ка на и да је слу чај но то ви ћа. Га врић, иако твр ди да ни је убио Ар ка на и да је слу чај но 
бо ра вио у хо те лу „Ин тер кон ти нен тал”, где је слу чај но и ра њен, бо ра вио у хо те лу „Ин тер кон ти нен тал”, где је слу чај но и ра њен, 
има раз ло га за страх. Бо јо вић, ко ји се на ла зи у шпан ском за тво-има раз ло га за страх. Бо јо вић, ко ји се на ла зи у шпан ском за тво-
ру и че ка из ру че ње у Ср би ју је, ина че, већ оп ту жен за уби ство и ру и че ка из ру че ње у Ср би ју је, ина че, већ оп ту жен за уби ство и 
по ку шај уби ства осо ба ко је је он сам окри вио за ор га ни за ци ју ли-по ку шај уби ства осо ба ко је је он сам окри вио за ор га ни за ци ју ли-
кви да ци је Жељ ка Ра жна то ви ћа, ко ји му је био ко ман дант у је ди-кви да ци је Жељ ка Ра жна то ви ћа, ко ји му је био ко ман дант у је ди-
ни ци „Ти гро ви”.ни ци „Ти гро ви”.

Ре ал но го во ре ћи, Ар ка нов уби ца До бро сав Га врић ја ко до бро Ре ал но го во ре ћи, Ар ка нов уби ца До бро сав Га врић ја ко до бро 
зна да је ли кви ди рао чо ве ка са без број при ја те ља, ку мо ва и обо-зна да је ли кви ди рао чо ве ка са без број при ја те ља, ку мо ва и обо-
жа ва ла ца, ко ји је имао сво ју гар диј ску вој ску. И да га ар ка нов ци жа ва ла ца, ко ји је имао сво ју гар диј ску вој ску. И да га ар ка нов ци 
мо гу уби ти због осве те свог ко ман дан та. Уоста лом, у ра ту ко ји је мо гу уби ти због осве те свог ко ман дан та. Уоста лом, у ра ту ко ји је 
у под зе мљу из био по сле ли кви да ци је Ра жна то ви ћа ње го ви љу ди у под зе мљу из био по сле ли кви да ци је Ра жна то ви ћа ње го ви љу ди 
су уби ли или би ли уби је ни. Стра да ло је нај ма ње два де сет осо ба су уби ли или би ли уби је ни. Стра да ло је нај ма ње два де сет осо ба 
ди рект но или ин ди рект но по ве за них са Ар ка ном.ди рект но или ин ди рект но по ве за них са Ар ка ном.

С дру ге стра не, Га ври ћа мо гу да уби ју дру ги по ли циј ски са-С дру ге стра не, Га ври ћа мо гу да уби ју дру ги по ли циј ски са-
рад ни ци, ко ји су де ло ва ли у по де змљу и ба ви ли се по ли тич ким рад ни ци, ко ји су де ло ва ли у по де змљу и ба ви ли се по ли тич ким 
кри ми на лом, у на ме ри да са кри ју сво ја не де ла. И на по кон, Ар ка-кри ми на лом, у на ме ри да са кри ју сво ја не де ла. И на по кон, Ар ка-
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нов уби ца мо же би ти жр тво ван од са ме по ли ци је да не би го во-нов уби ца мо же би ти жр тво ван од са ме по ли ци је да не би го во-
рио ка ко се об ра чу на вао са Жељ ком Ра жа но то ви ћем.рио ка ко се об ра чу на вао са Жељ ком Ра жа но то ви ћем.

За го вор ни ци те о ри ја за ве ра у Ср би ји, на и ме, твр де да је Ар-За го вор ни ци те о ри ја за ве ра у Ср би ји, на и ме, твр де да је Ар-
кан уби јен као је дан од Ти то вих и Ми ло ше ви ће вих др жав них ег-кан уби јен као је дан од Ти то вих и Ми ло ше ви ће вих др жав них ег-
зе ку то ра, ко ји је мно го ура дио и мно го зна, па је по стао опа сан зе ку то ра, ко ји је мно го ура дио и мно го зна, па је по стао опа сан 
све док по ре жим Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. За то је на ње га по слат, све док по ре жим Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. За то је на ње га по слат, 
та ко ђе, чо век по ли ци је, До бро сав Га врић, да га са сво јом еки пом та ко ђе, чо век по ли ци је, До бро сав Га врић, да га са сво јом еки пом 
укло ни. А са да, на пра гу 2013. го ди не, по сто ји опа сност да уби цу укло ни. А са да, на пра гу 2013. го ди не, по сто ји опа сност да уби цу 
Га ври ћа ли кви дра, та ко ђе, чо век бли зак др жа ви и по ли ти ча ри-Га ври ћа ли кви дра, та ко ђе, чо век бли зак др жа ви и по ли ти ча ри-
ма, Лу ка Бо јо вић. На тај на чин ова те о ри ја за тва ра при чу о љу ди-ма, Лу ка Бо јо вић. На тај на чин ова те о ри ја за тва ра при чу о љу ди-
ма тај не по ли ци је Ју го сла ви је и Ср би је, ко ји се ме ђу соб но уби ја ју ма тај не по ли ци је Ју го сла ви је и Ср би је, ко ји се ме ђу соб но уби ја ју 
да би са кри ли сво је др жав не зло чи не, али и да би се из бо ри ли за да би са кри ли сво је др жав не зло чи не, али и да би се из бо ри ли за 
сво је ме сто под кр ва вим сун цем.сво је ме сто под кр ва вим сун цем.
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ШТА СИ РА ДИО СИ НЕ?ШТА СИ РА ДИО СИ НЕ?

По сто ја ла су ми шље ња вр ло ком пе тент них љу ди из по ли ци је да По сто ја ла су ми шље ња вр ло ком пе тент них љу ди из по ли ци је да 
је Ар кан био укљу чен у тзв. „цр не опе ра ци је” ју го сло вен ске тај не је Ар кан био укљу чен у тзв. „цр не опе ра ци је” ју го сло вен ске тај не 
по ли ци је. О то ме су до ста пи са ле европ ске но ви не, па и не ки хр-по ли ци је. О то ме су до ста пи са ле европ ске но ви не, па и не ки хр-
ват ски ли сто ви. Све до че ћи о ак тив но сти ма тај не по ли ци је и са-ват ски ли сто ви. Све до че ћи о ак тив но сти ма тај не по ли ци је и са-
рад ње са љу ди ма сум њи вих би о гра фи ја, Ду шан Сту пар, бив ши рад ње са љу ди ма сум њи вих би о гра фи ја, Ду шан Сту пар, бив ши 
на чел ник бе о град ског цен тра СДБ од 1984. до 1987. го ди не, на те-на чел ник бе о град ског цен тра СДБ од 1984. до 1987. го ди не, на те-
ле ви зи ји Б92 је 2009. го ди не, из ме ђу оста лог, ре као:ле ви зи ји Б92 је 2009. го ди не, из ме ђу оста лог, ре као:

– И Ар кан и дру ги ко ји су би ли у ве зи са са ве зном слу жбом и – И Ар кан и дру ги ко ји су би ли у ве зи са са ве зном слу жбом и 
ко ји су из вр ша ва ли за дат ке са ве зне Уд бе би ли су из офи цир ских ко ји су из вр ша ва ли за дат ке са ве зне Уд бе би ли су из офи цир ских 
по ро ди ца. Без об зи ра чи ме су се ба ви ли, ја не ула зим у то чи ме су по ро ди ца. Без об зи ра чи ме су се ба ви ли, ја не ула зим у то чи ме су 
се они ба ви ли. Би ли су из офи цир ских по ро ди ца и вр ло па три от-се они ба ви ли. Би ли су из офи цир ских по ро ди ца и вр ло па три от-
ски на стро је ни и они су се и ми мо слу жбе бо ри ли та мо, у др жа-ски на стро је ни и они су се и ми мо слу жбе бо ри ли та мо, у др жа-
ва ма где су би ли, про тив еми гра ци је. Да ли је то би ло у Не мач кој ва ма где су би ли, про тив еми гра ци је. Да ли је то би ло у Не мач кој 
или је то би ло у Лон до ну или у Аме ри ци… Они су при ват но, са-или је то би ло у Лон до ну или у Аме ри ци… Они су при ват но, са-
ми, на па да ли чет ни ке на њи хо вим ме сти ма оку пља ња и та ко да-ми, на па да ли чет ни ке на њи хо вим ме сти ма оку пља ња и та ко да-
ље, као па три о те… Њих је са ве зна Уд ба ан га жо ва ла за из вр ше ње ље, као па три о те… Њих је са ве зна Уд ба ан га жо ва ла за из вр ше ње 
од ре ђе них за да та ка са мо у ино стран ству…од ре ђе них за да та ка са мо у ино стран ству…

На пи та ње во ди те ља „До бро, а ка да ка же те од ре ђе них за да та-На пи та ње во ди те ља „До бро, а ка да ка же те од ре ђе них за да та-
ка, то зна чи за уби ја ње… ?”, Ду шан Сту пар је од го во рио:ка, то зна чи за уби ја ње… ?”, Ду шан Сту пар је од го во рио:

– Из ме ђу оста лог и за то.– Из ме ђу оста лог и за то.
То је би ло пр ви пут да не ко од бив ших при пад ни ка Уд бе у Ср-То је би ло пр ви пут да не ко од бив ших при пад ни ка Уд бе у Ср-

би ји го во ри јав но о то ме ка ко су се об ра чу на ва ли са еми гран ти ма. би ји го во ри јав но о то ме ка ко су се об ра чу на ва ли са еми гран ти ма. 
Ар ка ну су еми гран ти при пи си ва ла и ли кви да ци ју Ми о дра га Бо-Ар ка ну су еми гран ти при пи си ва ла и ли кви да ци ју Ми о дра га Бо-
шко ви ћа у Бел ги ји, па и Бо ре Бла го је ви ћа. И уста ше Стан ка Ни жи-шко ви ћа у Бел ги ји, па и Бо ре Бла го је ви ћа. И уста ше Стан ка Ни жи-
ћа, пор ти ра из Швај цар ске, не су ђе ног атен та то ра на Ти та при ли ком ћа, пор ти ра из Швај цар ске, не су ђе ног атен та то ра на Ти та при ли ком 
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ње го ве по се те Фран цу ској се дам де се тих го ди на. Ра жна то вић је та-ње го ве по се те Фран цу ској се дам де се тих го ди на. Ра жна то вић је та-
да имао два де се так го ди на и те љу де ни је по зна вао.да имао два де се так го ди на и те љу де ни је по зна вао.

Ка да је 22. ок то бра 1974. го ди не швед ски би ро Ин тер по ла за-Ка да је 22. ок то бра 1974. го ди не швед ски би ро Ин тер по ла за-
тра жио од Ге не рал ног се кре та ри ја та Ин тер по ла да об ја ви „цр-тра жио од Ге не рал ног се кре та ри ја та Ин тер по ла да об ја ви „цр-
ве ну по тер ни цу” за Ра жна то ви ћем, бе о град ски би ро Ин тер по ла ве ну по тер ни цу” за Ра жна то ви ћем, бе о град ски би ро Ин тер по ла 
оба ве стио је дру ге зе мље да је у пе ри о ду 1970–1972. го ди не „ово оба ве стио је дру ге зе мље да је у пе ри о ду 1970–1972. го ди не „ово 
ли це у Ју го сла ви ји ви ше пу та осу ђи ва но пр во као ма ло лет ник, а ли це у Ју го сла ви ји ви ше пу та осу ђи ва но пр во као ма ло лет ник, а 
за тим као пу но лет но ли це. Пре су де су из ри ца не због кра ђа, те-за тим као пу но лет но ли це. Пре су де су из ри ца не због кра ђа, те-
шких кра ђа и ору жа них пљач ки”.шких кра ђа и ору жа них пљач ки”.

Ар ка на су мно ге зе мље све та и суд ни це те ре ти ле са још 18 го-Ар ка на су мно ге зе мље све та и суд ни це те ре ти ле са још 18 го-
ди на за тво ра. То му је ста ја ло из над гла ве ка да се пр ви пут вра-ди на за тво ра. То му је ста ја ло из над гла ве ка да се пр ви пут вра-
тио из ино стран ства у Бе о град, по чет ком осам де се тих. Та да се тио из ино стран ства у Бе о град, по чет ком осам де се тих. Та да се 
већ по пре сто ни ци при ча ло да је Ар кан при ја тељ Ста не та До лан-већ по пре сто ни ци при ча ло да је Ар кан при ја тељ Ста не та До лан-
ца, ми ни стра са ве зне по ли ци је. По из ве шта ју са јед ног су ђе ња из ца, ми ни стра са ве зне по ли ци је. По из ве шта ју са јед ног су ђе ња из 
1983. ка да је у Ули ци 27. мар та пу цао на два по ли цај ца, у ње го вим 1983. ка да је у Ули ци 27. мар та пу цао на два по ли цај ца, у ње го вим 
ге не ра ли ја ма упи са но је – рад ник Са ве зног СУП-а. По сле се при-ге не ра ли ја ма упи са но је – рад ник Са ве зног СУП-а. По сле се при-
ча ло да је ње гов отац Вељ ко Ра жна то вић, ина че пу ков ник ва зду-ча ло да је ње гов отац Вељ ко Ра жна то вић, ина че пу ков ник ва зду-
хо плов ства ЈНА, та да ви као по суд ни ци:хо плов ства ЈНА, та да ви као по суд ни ци:

– Ре ци, Жељ ко, ре ци сви ма шта си ра дио за Ју го сла ви ју на по-– Ре ци, Жељ ко, ре ци сви ма шта си ра дио за Ју го сла ви ју на по-
љу, ре ци да сви чу ју!љу, ре ци да сви чу ју!

У јед ном од ин тер вјуа, освр ћу ћи се на тај де таљ, Жељ ко Ра-У јед ном од ин тер вјуа, освр ћу ћи се на тај де таљ, Жељ ко Ра-
жна то вић је из ја вио:жна то вић је из ја вио:

– А и да сам ра дио за ДБ, где се о то ме при ча? Је л’ при ча ЦИА? – А и да сам ра дио за ДБ, где се о то ме при ча? Је л’ при ча ЦИА? 
Је л’ при ча МО САД? Ко о то ме при ча? Па за то се и зо ву тај не слу-Је л’ при ча МО САД? Ко о то ме при ча? Па за то се и зо ву тај не слу-
жбе. Зна се са мо да оне по сто је и – тач ка.жбе. Зна се са мо да оне по сто је и – тач ка.

При ча ка же да је за бри ну ти отац Вељ ко Ра жна то вић баш те При ча ка же да је за бри ну ти отац Вељ ко Ра жна то вић баш те 
1972. го ди не оти шао код Ста не та До лан ца и за мо лио га да се ста ра 1972. го ди не оти шао код Ста не та До лан ца и за мо лио га да се ста ра 
о Жељ ку. До ланц је до бро од ра дио свој по сао. Ар кан је вре ме ном о Жељ ку. До ланц је до бро од ра дио свој по сао. Ар кан је вре ме ном 
по стао, бар је та ко Ста не твр дио, је дан од нај бо љих опе ра ти ва ца по стао, бар је та ко Ста не твр дио, је дан од нај бо љих опе ра ти ва ца 
Са ве зног СУП-а.Са ве зног СУП-а.

Име Жељ ка Ра жна то ви ћа је у ви ше на вра та, у стра ној и до ма ћој Име Жељ ка Ра жна то ви ћа је у ви ше на вра та, у стра ној и до ма ћој 
штам пи, ве зи ва но за ак тив ност СДБ и ССУП-а и то из ви ше раз-штам пи, ве зи ва но за ак тив ност СДБ и ССУП-а и то из ви ше раз-
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ло га. Је дан је ње го во по се до ва ње зва нич не ле ги ти ма ци је ССУП-а. ло га. Је дан је ње го во по се до ва ње зва нич не ле ги ти ма ци је ССУП-а. 
А дру ги ње го ве сво је вре ме но бли ске ве зе са ка сни је ми ни стром А дру ги ње го ве сво је вре ме но бли ске ве зе са ка сни је ми ни стром 
фе де рал не по ли ци је Ста не том До лан цом, за тим са Дра га ном Ћу-фе де рал не по ли ци је Ста не том До лан цом, за тим са Дра га ном Ћу-
ла фи ћем, на чел ни ком Упра ве за гра нич на пи та ња и стран це у ла фи ћем, на чел ни ком Упра ве за гра нич на пи та ња и стран це у 
фе де рал ној по ли ци ји. О кон так ти ма и дру же њу Ра жна то ви ћа са фе де рал ној по ли ци ји. О кон так ти ма и дру же њу Ра жна то ви ћа са 
Ћу ла фи ћем у ССУП-у Ју го сла ви је по сто ји по се бан до си је „Ка си но” Ћу ла фи ћем у ССУП-у Ју го сла ви је по сто ји по се бан до си је „Ка си но” 
ко ји је отво рен по на ре ђе њу са мог Ста не та До лан ца.ко ји је отво рен по на ре ђе њу са мог Ста не та До лан ца.

И тре ће, ве зе са ге не ра лом Јо вом По по ви ћем, та да управ ни-И тре ће, ве зе са ге не ра лом Јо вом По по ви ћем, та да управ ни-
ком Ин сти ту та за без бед ност ССУП-а и Стан ком Чо ла ком, на чел-ком Ин сти ту та за без бед ност ССУП-а и Стан ком Чо ла ком, на чел-
ни ком Упра ве за еми гра ци ју СДБ Ју го сла ви је. За Чо ла ка, Хр ва та ни ком Упра ве за еми гра ци ју СДБ Ју го сла ви је. За Чо ла ка, Хр ва та 
из Мо ста ра, пи са ло се и при ча ло да је по стао кум по ро ди це Ра-из Мо ста ра, пи са ло се и при ча ло да је по стао кум по ро ди це Ра-
жна то вић. Чо лак је у пен зи ји од 1988. го ди не.жна то вић. Чо лак је у пен зи ји од 1988. го ди не.

Ге не рал Јо во По по вић, по зна ти ји као де ле гат за без бед ност Фуд-Ге не рал Јо во По по вић, по зна ти ји као де ле гат за без бед ност Фуд-
бал ског са ве за Ју го сла ви је ми је при знао да је кућ ни при ја тељ са бал ског са ве за Ју го сла ви је ми је при знао да је кућ ни при ја тељ са 
Ра жна то ви ћи ма, јер је Ар ка нов отац Вељ ко био ње гов рат ни друг Ра жна то ви ћи ма, јер је Ар ка нов отац Вељ ко био ње гов рат ни друг 
још у Сло ве ни ји, где је Жељ ко и ро ђен. И ни шта ви ше. Ге не рал По-још у Сло ве ни ји, где је Жељ ко и ро ђен. И ни шта ви ше. Ге не рал По-
по вић ни је хтео да ми од го во ри на пи та ње да ли је он упо знао Ар-по вић ни је хтео да ми од го во ри на пи та ње да ли је он упо знао Ар-
ка на са Ста не том До лан цом. Иако ми је ге не рал Јо во По по вић дао ка на са Ста не том До лан цом. Иако ми је ге не рал Јо во По по вић дао 
До лан цов кућ ни број те ле фо на у Крањ ској го ри га је те шко на ћи. До лан цов кућ ни број те ле фо на у Крањ ској го ри га је те шко на ћи. 
Бив ши ма јор КОС-а и ми ни стар са ве зне по ли ци је, Ста не До ланц, Бив ши ма јор КОС-а и ми ни стар са ве зне по ли ци је, Ста не До ланц, 
пи сао је сво ја се ћа ња и пре тио Ср би ма да ће от кри ти исти ну о сво-пи сао је сво ја се ћа ња и пре тио Ср би ма да ће от кри ти исти ну о сво-
јим дру же њи ма са Жељ ком Ра жна то ви ћем. И о то ме ко је је све по-јим дру же њи ма са Жељ ком Ра жна то ви ћем. И о то ме ко је је све по-
сло ве Ар кан од ра дио у еми гра ци ји за др жва ну без бед ност.сло ве Ар кан од ра дио у еми гра ци ји за др жва ну без бед ност.

За гре бач ки ана ли ти чар без бед но сти, Бо же Ву ку шић, ко ји За гре бач ки ана ли ти чар без бед но сти, Бо же Ву ку шић, ко ји 
је на пи сао две књи ге о де ло ва њу ју го сло вен ске тај не по ли ци је у је на пи сао две књи ге о де ло ва њу ју го сло вен ске тај не по ли ци је у 
еми гра ци ји, твр ди да има до ка за да је Ар кан уче ство вао у ли кви-еми гра ци ји, твр ди да има до ка за да је Ар кан уче ство вао у ли кви-
да ци ји Стје па на Ђу ре ко ви ћа.да ци ји Стје па на Ђу ре ко ви ћа.

– У из ја ви бе о град ском днев ни ку „По ли ти ка” 2005. го ди не Бо-– У из ја ви бе о град ском днев ни ку „По ли ти ка” 2005. го ди не Бо-
жи дар Спа сић, не ка да шњи ин спек тор СДБ ССУП-а на во ди име-жи дар Спа сић, не ка да шњи ин спек тор СДБ ССУП-а на во ди име-
на пе то ри це љу ди из бе о град ског под зе мља ко ји су би ли на вод ни на пе то ри це љу ди из бе о град ског под зе мља ко ји су би ли на вод ни 
не по сред ни из вр ши те љи убој ства Стје па на Ђу ре ко ви ћа. На и ме, не по сред ни из вр ши те љи убој ства Стје па на Ђу ре ко ви ћа. На и ме, 
за то убој ство, ко је је УД БИ на ре дио у име ју го сла вен ског вођ-за то убој ство, ко је је УД БИ на ре дио у име ју го сла вен ског вођ-
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ства та да шњи ми ни стар уну тар њих по сло ва Ста не До ланц, СДБ ства та да шњи ми ни стар уну тар њих по сло ва Ста не До ланц, СДБ 
је фор ми ра ла три гру пе. Пр вој су, твр ди Спа сић, при па да ли он је фор ми ра ла три гру пе. Пр вој су, твр ди Спа сић, при па да ли он 
сам и ње го ви са рад ни ци. Они су има ли за да так да на про па ганд-сам и ње го ви са рад ни ци. Они су има ли за да так да на про па ганд-
но-дез ин фор ма циј ској ра зи ни пра те при пре ме Ђу ре ко ви ће ве ли-но-дез ин фор ма циј ској ра зи ни пра те при пре ме Ђу ре ко ви ће ве ли-
кви да ци је. Дру гој гру пи при па дао је шеф СДБ у За гре бу, Јо сип кви да ци је. Дру гој гру пи при па дао је шеф СДБ у За гре бу, Јо сип 
Пер ко вић, ко ји је имао за да так при ку пи ти оба ве штај не по дат ке Пер ко вић, ко ји је имао за да так при ку пи ти оба ве штај не по дат ке 
о Ђу ре ко ви ће вим жи вот ним на ви ка ма. Тре ћу гру пу чи ни ли су о Ђу ре ко ви ће вим жи вот ним на ви ка ма. Тре ћу гру пу чи ни ли су 
не по сред ни ег зе ку то ри. Спа сић је на вео њи хо ва име на – по ред не по сред ни ег зе ку то ри. Спа сић је на вео њи хо ва име на – по ред 
Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на, Ран ко Ру бе жић, Ђор ђе Бо жо вић Жељ ка Ра жна то ви ћа Ар ка на, Ран ко Ру бе жић, Ђор ђе Бо жо вић 
Ги шка, Дра ган Јок со вић Јок си и Дра ган Ма ле ше вић Та пи. Сва пе-Ги шка, Дра ган Јок со вић Јок си и Дра ган Ма ле ше вић Та пи. Сва пе-
то ри ца, укљу чу ју ћи и Ар ка на, у ме ђу вре ме ну су мр тви. Ко ор ди-то ри ца, укљу чу ју ћи и Ар ка на, у ме ђу вре ме ну су мр тви. Ко ор ди-
на тор це ле опе ра ци је био је Стан ко Чо лак, та да шњи спе ци јал ни на тор це ле опе ра ци је био је Стан ко Чо лак, та да шњи спе ци јал ни 
са вет ник ми ни стра уну тар њих по сло ва Ста не До лан ца – твр ди са вет ник ми ни стра уну тар њих по сло ва Ста не До лан ца – твр ди 
Бо же Ву ку шић. – Осум њи че не Ђу ре ко ви ће ве уби це ни су пред-Бо же Ву ку шић. – Осум њи че не Ђу ре ко ви ће ве уби це ни су пред-
ста вља ли слу чај ну ску пи ну. СДБ их је ин те гри са ла на те ме љу ста вља ли слу чај ну ску пи ну. СДБ их је ин те гри са ла на те ме љу 
чвр стих кри ми нал но ор га ни за циј ских по ве зни ца из бе о град ског чвр стих кри ми нал но ор га ни за циј ских по ве зни ца из бе о град ског 
и за пад но-еуроп ског под зе мља.и за пад но-еуроп ског под зе мља.

У књи зи У књи зи Ла си ца ко ја го во риЛа си ца ко ја го во ри Бо жи дар Спа сић при зна је: Бо жи дар Спа сић при зна је:
– Ме ђу на шим са рад ни ци ма би ло је ра зних љу ди: кри ми на ла-– Ме ђу на шим са рад ни ци ма би ло је ра зних љу ди: кри ми на ла-

ца ве ћег ка ли бра, сит них ло по ва, не де фи ни са них осо ба скло них ца ве ћег ка ли бра, сит них ло по ва, не де фи ни са них осо ба скло них 
кри ми на лу, украт ко – свих оних за ко је се обич но ка же да при-кри ми на лу, украт ко – свих оних за ко је се обич но ка же да при-
па да ју под зе мљу. Ти са рад ни ци су за Слу жбу вр ши ли вр ло сло-па да ју под зе мљу. Ти са рад ни ци су за Слу жбу вр ши ли вр ло сло-
же не опе ра тив не ак ци је, што се из до са да шњег то ка при че мо гло же не опе ра тив не ак ци је, што се из до са да шњег то ка при че мо гло 
и ви де ти, а за уз врат су тра жи ли раз не – ма ње или ве ће – услу ге, и ви де ти, а за уз врат су тра жи ли раз не – ма ње или ве ће – услу ге, 
пре све га да их за шти ти мо од про га ња ња бе о град ске кри ми на-пре све га да их за шти ти мо од про га ња ња бе о град ске кри ми на-
ли стич ке по ли ци је. При ста јао сам на те зах те ве тек он да ка да бих ли стич ке по ли ци је. При ста јао сам на те зах те ве тек он да ка да бих 
се уве рио да са рад ник не вр ши ни ка ква кри вич на де ла у зе мљи, се уве рио да са рад ник не вр ши ни ка ква кри вич на де ла у зе мљи, 
већ то ра ди на по љу.већ то ра ди на по љу.

О са мом Ар ка ну за гре бач ки ана ли ти чар и ис тра жи вач Бо же О са мом Ар ка ну за гре бач ки ана ли ти чар и ис тра жи вач Бо же 
Ву ку шић је на пи сао:Ву ку шић је на пи сао:

– Жељ ко Ра жна то вић Ар кан је на кон из ла ска из ма ло лет нич-– Жељ ко Ра жна то вић Ар кан је на кон из ла ска из ма ло лет нич-
ког за тво ра у Но вом Са ду сту пио у тро чла ни бе о град ско-за гре-ког за тво ра у Но вом Са ду сту пио у тро чла ни бе о град ско-за гре-
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бач ки ганг ког су, по ред ње га, чи ни ли ње гов за гре бач ки при ја тељ бач ки ганг ког су, по ред ње га, чи ни ли ње гов за гре бач ки при ја тељ 
Вла ди мир Стар че вић Ки нез, ко ји да нас сло ви као ква ли те тан хр-Вла ди мир Стар че вић Ки нез, ко ји да нас сло ви као ква ли те тан хр-
ват ски ва јар и Ма рио Ро ло вић, не ћак уби је ног ју го сло вен ског ам-ват ски ва јар и Ма рио Ро ло вић, не ћак уби је ног ју го сло вен ског ам-
ба са до ра Вла ди ми ра Ро ло ви ћа. Њих тро ји ца, у но ћи из ме ђу 22. и ба са до ра Вла ди ми ра Ро ло ви ћа. Њих тро ји ца, у но ћи из ме ђу 22. и 
23. ма ја 1969. го ди не, пљач ка ју по слов ни цу „Ге не рал ту ри ста” на 23. ма ја 1969. го ди не, пљач ка ју по слов ни цу „Ге не рал ту ри ста” на 
Зри њев цу у За гре бу. Пет на е стак да на ка сни је Ар кан и Ро ло вић Зри њев цу у За гре бу. Пет на е стак да на ка сни је Ар кан и Ро ло вић 
би ва ју ухап ше ни у Ско пљу при ли ком пљач ке по слов ни це „Пут-би ва ју ухап ше ни у Ско пљу при ли ком пљач ке по слов ни це „Пут-
ни ка”. У ис тра зи Ар кан при зна је детаље пљач ке ко је је из вр шио с ни ка”. У ис тра зи Ар кан при зна је детаље пљач ке ко је је из вр шио с 
Ро ло ви ћем, укљу чу ју ћи и ону у За гре бу, због че га би ва осу ђен на Ро ло ви ћем, укљу чу ју ћи и ону у За гре бу, због че га би ва осу ђен на 
три го ди не ма ло лет нич ког за тво ра.три го ди не ма ло лет нич ког за тво ра.

Иза шав ши из за тво ра Ар кан упи су је По мор ску шко лу у Ко то-Иза шав ши из за тво ра Ар кан упи су је По мор ску шко лу у Ко то-
ру, ко ју убр зо на пу шта и бе жи у Ита ли ју, где се је упо знао са бу ду-ру, ко ју убр зо на пу шта и бе жи у Ита ли ју, где се је упо знао са бу ду-
ћим нај ва жни јим срп ским при пад ни ци ма еуроп ског под зе мља ћим нај ва жни јим срп ским при пад ни ци ма еуроп ског под зе мља 
– Љу бо ми ром Ма га шом Зе мун цем, Ра дом Чал до ви ћем Ћен том, – Љу бо ми ром Ма га шом Зе мун цем, Ра дом Чал до ви ћем Ћен том, 
Дар ком Аша ни ном, Ђор ђом Бо жо ви ћем Ги шком, Бра ни сла вом Дар ком Аша ни ном, Ђор ђом Бо жо ви ћем Ги шком, Бра ни сла вом 
Ма ти ћем Бе лим, Го ра ном Ву ко ви ћем Мај му ном и дру ги ма.Ма ти ћем Бе лим, Го ра ном Ву ко ви ћем Мај му ном и дру ги ма.

– Већ 1974. го ди не за Ар ка ном тра га ју раз не европ ске по ли-– Већ 1974. го ди не за Ар ка ном тра га ју раз не европ ске по ли-
ци је, а швед ска сек ци ја Ин тер по ла из да ла је 1974. за њим те-ци је, а швед ска сек ци ја Ин тер по ла из да ла је 1974. за њим те-
ра ли цу због сум ње да је на те ри то ри ју Швед ске по чи нио ви ше ра ли цу због сум ње да је на те ри то ри ју Швед ске по чи нио ви ше 
про ва ла и ору жа них пљач ки – бе ле жи Бо же Ву ку шић и об ја-про ва ла и ору жа них пљач ки – бе ле жи Бо же Ву ку шић и об ја-
шња ва – Пре ма од ре ђе ним све до че њи ма Ар кан је по чет ком шња ва – Пре ма од ре ђе ним све до че њи ма Ар кан је по чет ком 
1973. го ди не по чео ра ди ти за СДБ, ка да га је ње гов отац Вељ-1973. го ди не по чео ра ди ти за СДБ, ка да га је ње гов отац Вељ-
ко Ра жна то вић из ву као из за тво ра уз по моћ свог ста рог знан ца ко Ра жна то вић из ву као из за тво ра уз по моћ свог ста рог знан ца 
Ста не та До лан ца. Иван Ћу рак, бив ши шеф бо сан ско-хер це го-Ста не та До лан ца. Иван Ћу рак, бив ши шеф бо сан ско-хер це го-
вач ке СДБ, твр ди да је Жељ ка Ра жна то ви ћа за вр бо вао Ни но Ву-вач ке СДБ, твр ди да је Жељ ка Ра жна то ви ћа за вр бо вао Ни но Ву-
чу ро вић, опе ра ти вац Цен тра СДБ-а Ти то град, ко ји је ка сни је чу ро вић, опе ра ти вац Цен тра СДБ-а Ти то град, ко ји је ка сни је 
по стао шеф Дру ге упра ве СДБ-а РСУП-а Цр не Го ре. Ву чу ро вић по стао шеф Дру ге упра ве СДБ-а РСУП-а Цр не Го ре. Ву чу ро вић 
је био у из вр сним при ја тељ ским од но си ма са Стан ком Чо ла ком, је био у из вр сним при ја тељ ским од но си ма са Стан ком Чо ла ком, 
па је Ар ка на пре дао на ве зу Дру гој упра ви ССУП-а. Ра жна то-па је Ар ка на пре дао на ве зу Дру гој упра ви ССУП-а. Ра жна то-
вић је с вре ме ном по стао бли зак са ше фо ви ма УД БЕ у Бе о гра ду вић је с вре ме ном по стао бли зак са ше фо ви ма УД БЕ у Бе о гра ду 
Стан ком Чо ла ком, Бо жи да ром Спа си ћем и Здрав ком Му ста ћем Стан ком Чо ла ком, Бо жи да ром Спа си ћем и Здрав ком Му ста ћем 
– твр ди Бо же Ву ку шић из За гре ба.– твр ди Бо же Ву ку шић из За гре ба.
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