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Вођа гррте Зијад Турковић | г »Л^Ј.Т^ 1^В^^Ж' 7- ~&Ш^ш ммпсшгп пдимт:
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Аљовићнапет, аМуамерЗахи- №? '" т\_______Ш
товић на три године затвора. Ш М±У -^мммммшлј^Ш !^^^^|
Турковић је осуђен за органи- ' ЛС-С ---:* ЈИ,1 35*'■'" * ГОЛИ 10 зотзооозовани криминал у вези са по- ■- ■ н к

Ц"К 11Г^ Суд БиХ изрекао коначну пресуду против најопасније сашастјепановић

™ 0Сз=еГ^ злочиначке организације у послијератној БиУ
опасности, неовлашћенимпро- тмШмМР^^ ~~ Ј ј'^^^^5
метом оружја, изнудом и : ''|||]кЈ«?'^'1 :' ' -^И
прањеиновца.ЛаЕићјепра- ЈАШ| ЈМ11 ШШ 12
глашен кривим за тешка тоис- ~~~ШШЖ -\\\\\\--\\\\\\\-\ \\\\\\\^_\\\\_\ ШШШмШ

'" ■ V 1Ј1111ВР| 11« ШШ ФАДИЛАЉОВИЋЗбог организованог кримина- ~Ш ~ШШШ~' Н к^ Н н Н к^ \\Ш ■
ла осуђен је и Сгј епановић и то ШВ мм ШШ | /^1 Гзбог неовлашћеног промета тттш Ш Н Н Н Н Н Ш^Ш - " ~
опојних дрога и разбојништво. АШ^тц М^^В Н^^| Н^Н Н Н Н^Н 1^^
ЗахитовићјеаТ ђен»изнуцеи 1!^В Н ШшмтШ Ш Н тШ^ЦШ НМ Н-Н.НМ НН^И -прањеновца,докје.Аљовић ЧМ|Г1ШН1 ■ ППП1 ■«■ Ш^ Ш^ 5 Г0ЛИЧ(1 ,
проглашен кривим за уоиство. ■■ Н1 Н>»= гадина робије ј|^|

сле чатворске каше пот- Судска пресуда је одговор друштва но зло које је почињено, решо Бекташевић. Осуђени 3 годаН е 3агзорс|

?ул™ жни Д° сносе трошкове суђења те да вроте имовину стечену кривичним дјелом нијаз ЗУБАН
новембра 2013, осим Лакићу начн01 там6 с6 мох6 посш [-ш I ццаг чињенипа да су изрипање пре- ('- *Ш
ко,и]еу Ч есто40,нако11жоје С1ра1!ажшшња . ' . .

Л ~10.Ш ■»1НЈ Л ј М И.Ш суде пратиле аелике мјере Iпио осуђен првостепеном пре- - ВоГрн је фер и независан ., Т~^™^~^ обезбјеГрња у Сга- ВиХ и ван *■

судом, лооио 35 година затло- Шсок С1ШЖ ||| >ликвилаци|еМчткптп Мв- • ■■

ра. Прлостепеном пресудом кримингшнж д6ла шаз . , . . '^1 кића, .Пусф Сдппс-Коргез. Грубешићје додаодајеТу- ■-■-'*'
крипипесуослооођениНчаз ва0 је узнемирење*. страх и I ' '. Р"|<п МиловпиовЉ, Мприр П р 0 ф 6сиона]шим оспобође, I ог™<6е
Зуоан и Хилмијз Матовић, а н6гов ј^ Н ос1 међу грађанит ' Љ ■**' " ■ Толипп и Вернерп Алпријо радом „ залагањем у овом пре-њшова ослооаЦућа пресуда Б иХ и ван њешга граница. Ш* __У < ' >пљач<>.Саројевско-аеро- дмегЈ- успјело да демонтира ХИЛМИЈА МАШОВИЋ
потарђена Је у другостепеном Судска пресуда је одговор "/ ' дроис ода<ле је украдено опасну злолгшалку организа- ■ /гЛ^^^^^|поступку. друштва на зло које је по- " 2,5 милионс Ш цију иза које је остало пет

1рвостепену пресулу __. ав- чињено . р5 Ка0 је Бекташевић. 1- жртава од којж је једна била ч 1^^^^^™
густапропшегодаеукинуло Њта0 јб ш шом ШрЛ ~У _ И I

ж6на у високом сгеп6ну нр у . -..
]е Апелапионо ви,еће Суда који ј*! воГрн „ Ж е од лети- ■ * I' ' >отима Њ ед„оница Фабри- даћ Ј V
Бил и наложило ново стпење *

- кечоропо кључ , опобопвн огтужпеукиЈи.ними1.у|јснљ. ри године, стриктао водило \.\ :^ \
г АгенциЈа ш истраге и за-

рачуна о томе да чињенице ко- ШНкд -'*■ ЈМ^ " тр-овину ко- штигз' 181РА) ЕиХ истше да су Укупно: 95 година зспвора
је су оптуженима стављене на коином и хероином ове пре^е до сада највеће за-
терет буду доказане ван сваке ■* . твогхке казне за кривиша д^е- исгражиоцима и најхрабријој

Турковића и друге Тужи- сумње. јсда. Пфсд тога, и Турковићу и це иагда се у то в|зијеме фат- Л а организованог кримшала, жени за мснс, тужиову Диани
лаштво БиХ оптужило је у јуну Нагласио је да су осуђени Лакићу ћс биш одузета вожла чке особе нису могле бавити Ш то је порука грађанима да Кајмаковић. Сада идсм на очсв
2011. за уцруживање у злочина- дужни и да сносе трошкове су- која су стслсна кривичним дјс- овом дјелашошћу. Ођзет м;' је владавина закона живиу БиХ. гроб да однсссм цвијсћс - рс-
чку организапију која је почи- ђења те да врате имовину сте- лима тс имовина такођс стсчс- и ометач \Т сигнала. каојсТсшЉ.
нила читав низ тешких ченукривичшшдјелом.Такоје на на нсзаконит начин. Стјепановићу је одузет ау- ОСУЂЕНИ Адвокат Зијада Турковића
кривичних дјела и то пет бру- Турковић дужан да на рачун Турковићу су одузети и аутомо- томобил ВМ\\' вриједан бли^ ЗА УБИСТВА, Фахрија Каркин рскао јс да 46
талних убистава, пљачку 2,5 буџета ЕиХ уплати 277.000 ма- били 'ауди 103 бЈшнда 1' и "мсј> 15.000 марака, који је, како је ј^^ ПЉАЧКЕ ГОДИ™ РЗДи У С Ш> Д а ш '
милиона КМ и) Карго цешра ржа имовинске користи коју је цедсс МЈЈ 1. који ст коришћсни Суд цијенио, отплаћивао Тур- ТРГОВИНУ ДРОГОМ када ЖИВ 'Л У 0 0 комш "

Сарајевског аеродрома, прање стекаокривичнимдјелима.По- у извршсњу кривичшш дјша, ковићу тако што је за њега " тар суцијс на цзесуду као што
новца, неовлашћени промет рсдтога, бићс одузсто и 47.776 као и апартман на Влашићу. превозио хероин и кокаин. - Током рада на овом прсд- је то било током јучерашње
оружја и војне опреме, поку- марака које се налазе на рачу- Такође му јс одукт и бројач Захитовићу је због доказа- меТ у ангажовани су сви капа- прссудс, када јс Бскташсвић
шаје убиства, изнуцу и прање ну њсгове супругс Шејлс Тур- новца за који је током поступка не ишуде одузето 49.170 дион- цитсти 51РА, чимс јс задат јак рекао да је ''пресуда прилшш
новца. Оптужени сј- и за оти- ковић у Уникрсдит банци, тс Турковић тв]дао дагајек^тшо ица Фаорике чарапа "Кључ". уцарац организованом крими- да се друштво обрачупа са
мањсдиошша Фабржечарапа 30.СО0 марака власничког пос- са циљем отваранл мјеплпш- нал^' на подручју ЕиХ и ширс зпом",
"Кључ" те међтаародну тргови- те расвијстљсна монструозна - Тоје билопотпуио оеспо-
ну кокагшом и хероином. Ова пОМТВ/>0 кривична дјсла - саопшгила јс требпо - рекао је Каркин и до-
организована криминатна гру- ' 1гг1 1 &\Јг . Ово јс историјска прссуца 81РД којајс 2007. започша рад дао да од треп)'ша изрицања
па дјеловала је од почежа 2005, I ~ I у борби против организованог на овом прсдмсту. прес^де његов стат) тс орапиоца
до ссптсмбра 2010, Припадни- На (У^ера^^ пре- и до не зна зошто ни|е био на криминала. Оц самог почстка Сенди Толић, син убијсног по службепој дулагости прес-
ци Агснцијс за истрагс и за- гудеологт/женихниегепо|а- иг-рицсњупо^/де. Тужкдаштво је тврцило да сс Марија Толића, задовољан јс таје,
пгшгу (81РА) ухапсшли су их у вио једино Зијсд Турковић, а у ■ О^ђени ђе 6т зтржони у ради 0 на јопасшг|ој злочина- прссуцом и ''што монструм Ту|> Захитовићев брапилап Му-
октобру 2010. годане. судници чије била ни њепзва притвору до упућивања на из- органиишји у послијсра- ковић шгје могао својим при- хидан Капо казао је да је пр-

Предсједавајући Апелаци- о/пруга Ше|пп у до< гу изои- држпвање кпзне, а против овпг шо ј што сс дрссудо^ и јетњама спријечити да правда востепеиа прес^да у цијелосш
оног вијећа Сснадан Бскташс- ЦС|Њ У козне по ис / стзовале го " рјешења халба чф доззо- показало - казао је поршарол побиједи". поповљепа. Адсокат Аљовића,
вић. који јс око три часа читао родице и осуђени>; и љена - иаакао је Сенсдин Бе- Тужилаштва БиХ Борис Гру- - Ови људа, монструми, нс Керим Челик казао је да ће
коначну прссуду, рскао јс да оштечених. кташевиг бешић. заспужују да икада доживс сло- улолшта апелацију Уставпом
казнс одтоварају стспсну кри- Фахриа Каркин рексо је дс^ Једини је Муамео За>:итовић на д а јс р И ј ет 0 0 пашој крим- боду. Жслим да захвалим пра- суцу 'јер су повријеђепа права
вичног дјела за сваког појсда- није разговарсо са Турковипе^, суђења дслазио са спободе. иналној групи показујс и восуђу БиХ, полицијским н^говог брањепика 1'.


