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САРАЈЕВО - Анес Курбе-
говић, који је побјегао лани
прије него што му је у пре-
дмету "Лутка" изречена пре-
суда од 15 година затвора
због више тешких криви-
чних дјела, ухапшен је у Са-
рајеву на основу потјернице
СЈдаБиХ.

Њега су у сриједу након
скоро десет мјесеци скривања
ухапсили у Сарајеву припа-
дници Агенције за истраге и
заглтиту СИПА. Курбеговић
је као и други појединци осу-
ћени у предмету "Лутка" био
сарадник познатог криминал-
ца Дарка Елеза.

Из СИПА, не огкривајући
Курбеговићев идентитет, саоп-
пггили су да је он предат у на-
длежност Суда БиХ.- У претходном периоду
СИПА је у оквиру предмета
"Лутка" спровела истрагу то-
ком које је лоциран и ухапшен
један осућеник који је био у
бјекству. За том особом Суд
БиХ је расписао потјерницу

15. сешембра прошле године -
саопштили су из СИПА не
наводећи више детаља.

Курбеговићу се изгубио
траг након пгго се није поја-
вио на изрицању пресуде у
септембру прошле године.
Њему је Суд БиХ након казне
од 15 година робије одредио и
једномјесечни притвор, јер ни-
је пронаћен на пријављеном
пребивалиппу. Због претпос-
тавке да је побјегао ван БиХ
расписана је и мећународна
погјерница.

Из Суда БиХ до закључења
овог броја "Гласа Српске" јуче
нису одговорили које мјере су
предузете након хапшења Кур-
беговића и да ли је упућен на
издржавање казне. Сазнајемо
да ће он одмах бити упућен
"иза браве", јер му је већ одре-
ћен притвор.

Курбеговић је био члан
организоване криминалне
групе у предмету "Бојан Цви-
јан и други". Тринаесторици
ошужених у овом случају 14.

сепгембра прошле године у
Суду БиХ је изречена укупно
101 година затвора. Највишу

казну добио је првоопгужени

бивши припадник СИПА Бо-
јан Цвијан, коме је изречена
јединствена казна од 20 година
затвора. За њега се сматра да
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је близак сарадник Дарка Еле-
за и његове криминалне групе.
У овом случају осим Цвијана и
Курбеговића осућени су још
Марко Крајишник на 18 годи-
на, Владан Параћина, Мухамед
Рамић и Драган Обућина на
по осам година, Љубиша Ла-
ловић и Азем Кајевић на по
пет година и десет мјесеци,
Дејан Вукосављевић на четири
године, Нермин Тахировић и
Елвис Златић на по три годи-
не, Елвира Кајевић на двије и
Младен Мичић на годину за-
твора. Првостепеном пресудом
оптужби су ослобоћени Ме-
хмед Кајевић, Бењамин Хали-
ловић и Драган Јевговић.

У овом предмету још Је у
бјекству Давор Елез. Њему се
изгубио сваки траг током су-
ћења па је за њим расписана
првена Интерпопова погјерни-
ца. Тринаесторица из предмета
"Лутка" осућени су због више
разбојништава, убиства, те
пљачки "БХ поште", Привре-
дне банке и Павловић банке.

Суђење у предмету 'Лугка'
почело је у априлу 2014. го-
дине. Тужилаштво БиХ тада
је подигло оптужницу која
је обухватила 32 особе. На
терет им је стављен органи-
зовани криминал, више
убистава, оружаних пљачки
банака и транспорт новца у
вишемилионским износи-
ма, прање новца и остала
тешка кривична дјела. У
овом случају расвијетљено
је укупно шест годинама
неразјашњених убистава и
покушаја убистава, по-
чињених у маниру мафија-
шких ликвидација. Посгупак
против одређеног броја је
издвојен, а у раније оконча-
ним поступцима по спора-
зумним признањима
кривице или у издвојеним
поступцима већ је право-
снажно изречено 55 година
затвора.
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petakDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 290 cm2 1 / 1


