
Приведен Фадил Аљовић,
сарадник Зијада Турковића

Бивши робијаш
ухапшен због
пријетњи по
безоједност

САРАЈЕВО - Фадил
Аљовић, држављанин Срби-
је, приведен је у петак у сара-
јевском насељу Илиџа јер
представља пријетњу по на-
ционалну безбједност БиХ.

Њега су привели инспекто-
ри Службе за послове са
странцима у сарадњи са
Агенцијом за истраге и за-
шгшу (СИПА). Аљовића је
Суц БиХ 2015. године осуцио
на пет година затвора због
ошужбе да је као члан кри-
миналне групе Зијада Турко-
вића припремао убиства
Мидхата Мекића и његове
трудне дјевојке Луеије Салас
Коргес. За ово кривично дје-
ло Аљовић је одслужио ка-
зну, у коју су му урачунате
четири године проведене у
притвору.

Аљовићу је као страном
држављанину забрањен ула-
зак и боравак на теригорији
БиХ у перисду од три године,
те је стављен под надзор у
имиграциони ценгар Службе
за послове са странцима. Де-
портација у Србију биће
обављена одмах након безб-
једносне процјене и плана
дјеловања.

- Служба за послове са
странцима препузима потре-
бне мјере и радње с циљем
удаљења лица Ф. А са тери-
торије БиХ - саопшгено је из
ове инстшуције.

На почетку сућења за дого-
варање убиства пара Аљовић
је имао статус свједока, ка-
сније је постао један од ос-
умњичених, а потом је и
осућен. Током сућења неги-
рао је да је након ликвидаци-
је уклањао трагове и
спаљивао намјешгај из куће
у којој је живио са убијеним
Мекићем.

Говорећи о хапшењу сарад-
ника Зијада Турковића, ми-
нистар безбједности БиХ
Драган Мектић рекао је да
не зна због чега је ухапшени
дошао у БиХ.

- На могу говорити о моти-
вима и шта му је намјера.
Највјероватније је негдје иле-
гално прешао гранипу, није
прешао на регуларном гра-
ничном прела:у - казао је
Мектић.

Аљовић је са још 17 особа у
марту ове године ухапшен у
акцији "Празник" псд сумњом
за организовани криминал у
вези с трговином дрогом. По-
знат је и ш томе шго је 2014.
године у пригвору претукао
Веселина Влаховића Батка,
ошуженог за ратне злочине
над Бошњацима.

УХАПШЕНОМ
СЛИЈЕДИ

ДЕПОРТАЦИЈА
УСРБИЈУ
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subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 12

Površina: 102 cm2 1 / 1


