
Podneseno izvjesce protiv jedne osobe zbog pokušaja ubojstva

SIPA otkrila tko jepucao na
predsjednika "Sarajevotaxija"

učer ni iz SIPA-e ni iz Tužiteljstva BiH nije bilo povratne informacije protiv koga je izvješće podneseno
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SARAJEVO - Tužitelj-
stvu BiH danas je SIPA u
sklopu predmeta kodnog
naziva "Lutka" podnijela
izvješće protiv jedne oso-
be zbog pokušaja ubojstva
Envera Suljagića Dade
(46), predsjednika Udru-
ženja "Sarajevotaxi", koji

se dogodio 24. studenoga
2012. u Ulici Betanija. Iz
SIPA-e su kratko priopćili
da su tijekom višemjesečne
istrage uspjeli rasvijetliti i
dokumentirati ovo teško
kazneno djelo, a izvješće
je podneseno protiv jedne
osobe koja se sumnjiči da je
u Ulici Betanija bb, sarajev-
ska općina Centar, iz auto-
matske puške kalibra 7,62

milimetra s više projektila
iz neposredne blizine puca-
la u vozilo u pokretu kojim
je upravljao Suljagić, s na-
mjerom da ga liši života.

Dodali su još da na-
stavljaju aktivnosti u vezi s
ovim kaznenim djelom radi
prikupljanja dodatnog do-
kaznog materijala o nared-
bodavcima i točnom motivu
za djela. Međutim, jučer ni
iz SIPA-e ni iz Tužiteljstva
BiH nije bilo povratne infor-
macije protiv koga je izvje-
šće podneseno.

Podsjetimo, Suljagić
(43) je u ovoj pucnjavi zado-
bio lakše ogrebotine nastale
od raspuknuća stakla kada
je pucano na njegov Mer-
cedes (TA 015476) kcrjim se
vozio pored zapadne tribine

stadiona "Asim Ferhatović
Hase". Nedugo nakon puc-
njave službenici sarajevskog
MUP-a su priveli četiri oso-
be zbog sumnje da su po-
kušale ubiti Suljagića, ali
su one ubrzo puštene. Su-
ljagić nam je nakon ovog in-
cidenta rekao da ne zna tko
je pucao na njega niti da su
mu poznati motivi te da je
čuo kako je policija tijekom
očevida pronašla 15 čahu-
ra. Kao pozadina napada
tada su se spominjale borba
protiv nelegalnih taksista u
Sarajevu, ali i navodne raz-
mirice koje su tada vladale
u "Sarajevotaxiju".

Suljagić je inače prije
pucnjave sjedio u kavani
kod OMV benzinske po-
staje u naselju Bare te je u
Mercedesu krenuo kući. U
blizini stadiona kod skre-
tanja prema porodilištu
napadač u crvenoj jakni i
kapuljači na glavi je istrčao
iz žbunja i prema njemu za-
pucao iz automatske puške,
nakon čega je pobjegao.

Pucano je na Suljagicev
Mercedes (TA 015476)
kojim se vozio pored za-
padne tribine stadiona
"Asim Ferhatović Hase"


