
ФАДИЛ АЉОВИЋ, ЧЛАН КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ ЗИЈАДА ТУРКОВИЋА, УХАПШЕН НА ИЛ ИЏИ

Претња по безбедност БиХ
Осуђен за орЈанизовони криминал, забрањен мује бораваку Босни

САРАЈЕВО - Држављанин
Србије Фадил _\л>овић ухап-
шен је у акцији инспекто-
ра Службе за послове са
странцима и СИПА јер,
како се наводи, представља
претњу по националну бе-
збедност БиХ.

Аљовић, који је као члан
групе Зијада Турковића
осуђен за организовани
криминал, ухапшен је на
подручју Илице.

- Том лицу је забрањен
улазак и боравак на тери-
торији БиХ у периоду од
три године, па је стављен
под надзор у имиграциони
центар Службе за послове
са странцима до протерива-
ња из земље - саопштила је
Служба.

Аљовић је у априлу 2015.
године правоснажно осу-
ђен, заједно са Зијадом

Турковићем, Сашом Стје-
пановићем, Миленком Ла-
кићем и Муамером Захи-
товићем. Групи је изречена
казна од 95 година затвора
због бруталних ликвидаци-
ја Митхата Мекића и н>е-
гове трудне супруге Лусије
Салас Кортез, те убиства

Марија Толића, Вернера
Ајдарија.

Група је осуђена за више
покушаја убистава, као и за
пљачку карго центра сара-
јевског аеродрома, одакле је
украдено 2,5 милиона КМ,
отимање акција Фабрике ча-
рапа "Кључ" и међународну

трговину кокаином и херои-
ном. Као члан групе Аљовић
је осуђен на пет година за-
твора због припремања ли-
квидације Мидхата Мекића
и Луције Салас Кортез. У
том поступку прво је добио
статус сведока, али је касни-
је и сам оптужен. ■ О.М.

ПРИВОТјЕН
ФАДИЛ Аљовић познат је и по
томе што је у притворској једи-
ница Суда БиХ претукао Весели-
на Влаховића Батка, "монстру-
ма са Грбавице" који је осуђен
за ратни злочин и вишеструка
убиства у Сарајеву. Аљовић је
последљи пут привођен у ак-
цији "Празник", заједно са још
17 особа, као члан криминалне
групе осумњичњене за растура-
ње наркотика широм БиХ.
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subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 29

Površina: 172 cm2 1 / 1


