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Новинар Домагој Маргетић тврди да поседује документа о повезаности некадашње
политичке елите Србије и Хрватске и криминалаца из обе државе са убиством Зорана
Ђинђића.

  

Фрањо Грегурић, ратни премијер Туђманове Хрватске, један је од људи који стоје иза
политичке позадине убиства Зорана Ђинђића!

  

Ово за Курир тврди хрватски новинар Домагој Маргетић, који најављује да ће на свом
сајту www.нецензурирано.цом ускоро објавити документа која ће доказати овакве
тврдње!

  

Маргетић, такође, открива да поседују документа којима се потврђује да иза убиства
српског премијера стоји део некадашње политичке елите Србије и Хрватске који је
повезан са криминалним структурама у обе државе. Неки тајни списи, наводи Маргетић,
доводе у везу Грегорића с блиским Ђинђићевим сарадницима у влади Србије!

  

- Тврдим да је Грегорић, иако у пензији, и даље један од најутицајнијих људи у
Хрватској. Пошли смо од чињенице да су непосредни починиоци убиства „земунски клан“
и Легија, али никад нико није утврдио шта је стварни мотив убиства. Мотив за убиство
српског премијера није био Хашки трибунал, него такозвани Милошевићев новац, који је
током рата изношен из земље на тајне рачуне, а којим је Ђинђић почео да се бави.
Грегорић је током деведесетих, са још неколицином најутицајнијих људи у Хрватској, а
заједно са Милошевићем, учествовао у изношењу „Милошевићевог новца“ из Србије, који
је пребациван на тајне рачуне у банкама у којима удео имају Хрвати - наводи Маргетић.

  

Прва грешка српских истражитеља, наставља Маргетић, јесте то што нико није
истраживао дубље везе с другим криминалних организацијама и подземљем у региону.

  

- У Србији се све свело на унутрашњу причу. Питање је да ли је то урађено намерно или
не. „Земунски клан“ је свакако био део у плану извршења атентата и дошли смо до
докумената којим се та веза и потврђује. Али је чињеница и то да је криминална
архитектура на Балкану зачета у Грегорићево време, који је уско сарађивао с
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Милошевићем. Док је обичан народ ратовао, створена је тајна структура у обе државе,
која је зарађивала велики новац. У време владе Грегорића многим српским
криминалцима издати су пасоши, што је случај и с Легијом, а таква пракса настављена је
и касније - уверава Маргетић.

  

(Smedia.rs)
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