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осумњичен за
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- ПрипадДржавне агенције за ис-

САРАЈЕВО

ници
траге и заштиту (бГОА) јуче
су у Сарајеву ухапсилп држављапипа Аустрије Фадила
Шопбаусра (59) осумњичспог
да је као члан организоване
криминалне груне којом је
руководио Насер Кел>менди
учествовао у пребацивању хероипа из Турскс зсмљс западпс Европс.
Хапшсњс јс извршсно по
наредбама Тужилаштва и Суда
БиХ у настажу истраге шја се
спроводи у предмету "Лутка
два". У 51РА су, наводећи иницијалс ухапитсног, ис 1акли да
сс ради о особи која је дуги
низ година мета полицијског
истраживања земаља у региону и шире, а посебно полицијских органа Аусгријс. У
саоптптењу се ис п.чс да јс на
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предмету остварена
саратња са ЕШ-ЕХ-ом и пшиовом

цијом Аус1ријс.
У оквиру јучерашње акције обављен је и прс грсс
стамбених објеката и возила
које осумњичени користи, те су
привремено изузети мобилни
телефони, 51М картице, цедуљице и рошпници који могу
да послуже у дал>ој истрази.
Шолбауср јс привсден у
службене просторије _1РА, а у
току јучераптњег дана чрсбало
јс да буде предат Тужилашпл
БиХ.
Шолбауср јс власник кафе
посластичарнице "Академија
дела каза" у сарајевском наеељу Храсно, гдје је екипа "Гласа
Српске" јуче затекла Фалдлову
супругу која је потврдила да
њен супруг "познаје Насера
Кељмендија, још изПећи".

>ДУГО

има визу за боравак већ пет го-

дина", а да она има држављанство БиХ.
Поред Босмала имамо стан и ту су нам у раним јутарњим часовима упали полицајци
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8ТРА. Било је њих пет-шсст. а
били су веома коректни. Раде
свој посао. Чак сам им послужила и кафу прича Фадилова
супруга која није жељела да
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открива своје име. Истакла је
да 81РА није претресала угостшсљски објекаг, који јс јучс
нормално радио, него само стан у коме станују и аутомобилс. Д>дала јс да јс њсн супруг
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Обојица су ту рођени. Кељменди је овдје често навраћао, али није долазио всћ
неколиш година. Није додазио
због нешг рачуна који је овдје
направио и није хтио да гшати.
Била јс ријеч о 18 марака. Мој
муж је инсистирао да он то плати јер и Фадил када уђе у овај
објекат и наручи кафу мора да

радио у Аустрији, гдје се такоће бавио утоститељством, а да
је у БиХ дошао јер она није
жељела да живс одвојено.
Цијепи живот радимо па
није валда да неш очекује да
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нисмо нишга стекли
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казала је
Фадилова супрута. Тврди да
никада нису били сумњичени
нити привођени ни она ни
муж и да им је ово "прво непријатно искуепто".
На малима се шла ломе,
док они велики пливају казалаје она.
Насср Кељменди, за којим
је БиХ расписала међународну
потјерницу ухапшен је, почетком маја прошле године на Косову. Из Сарајсва јс побјсгао
акције
непосредно
уочи
"Лутка", коју су безбједносне
службе БиХ спровеле с циљем

-

-

његовог хапшења. Он сс налази на "црној листи" САД и

потјерници Интерпола гдје је
означсн као један од најопаснијих нарко-дилсра на Балкану. БиХ Кељмендија терети

ГОДИНА

БИО НА МЕТИ
ПОЛИЦИЈЕ
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јс штати испричала је Фадилова супруга која тврди да је
она газдарица "Академије".
Додала јс да "Фадил због
посла којим се бавимо овдје

ЛУТКАДВА

- Активности у вези са пред
метом "Лутка два" биће настављене, с циљем
расвјетљавања великог

броја убистава,
разбојништава, изнуда и
друг их тешких кривичних
дјела, која су по свом интен
зитету и начину извршења

озбиљно нарушила безбједност грађана БиХ наводи
51РА у сво.ч саопштењу.
У саопштењу се додаје да се
може очекивати да ће се у
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наредном периоду расвијетлити и друга почињена
кривична дјела, о чему ће

јавноа бити информисана.

за организовање убиства Рамиза Дслалића Ђсле, у Сарајеву

2007. годинс. Према полицијским информацијама, Кељменди је главни финансијер и
организагор промета хсроина
који у Пећ стиже аутобусима
из Истанбула и Албаније,
затим се преко Рожаја допрема у Нови Пазар, а одатле у
западну Европу.

