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КЕЉМЕНДИЈЕМ

______________ш_~~___
криминалне групе учествовао у
пребацивању хероина из Турске
у земље западне Европе. Припадници 81РА затекли су Шолбауера у стану у Сарајеву шји је
његово власниппво. Прилишм
хапшења од њега је одузето неколико мобилних телефона,
81М картице, различите цедуљице, биљежнице, роковници. 31РА је, осим стана,

________г

претресла и Шолбауеров пип.
Према незваничним информацијама, Шшбауерје власник кафе посластичарнице
"Акацемија дела каза" у сарајевсшм насељу Храсно, гдје су се
по казивању свједока често дешавале пуцњаве и скупљали
жестоки момци. Ову кафе пошастичарнипу често је посјећивао и Насер Кељменди, са
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Фадила Шолбауера (59), осумњиченог да је као члан
организоване криминалне групе којом је руководио Насер
Кељмецди учествовао у шверну хероина, предггожене су мјере забране послије саслушања
у Тужиланггву БиХ.
Према информацијама из
Тужилаппва, предгожене мјере
предвиђају забрану путовања,
изцавања пугне исправе БиХ и
предаје путаих исправа БиХ аш
их посједује. Др закључења овог
броја Тласа Српске" Суц БиХ
није донио одлуку о предаоженим мјерама.
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ГОДИНАМА

Шолбауера су у сриједу
ухапсили припадници Агенције
за истраге и запгопу (81РА) на
подручју Сарајева.
Он је ухапшен због сумње
да је као члан организоване

ДРЖАВЉАНСТВО
Из Тужилаштва БиХ саопштили
су да је Фадил Шолбауер, за
којег су затражене мјере забране, рођен у општини Иаок
на Косову, а држављанин је

Ауарије. Пребивалиште има у
сарајевској општини Нови
Град. Према тврдњама његове супруге, Шолбауер у БиХ
борави око пет година.

којим се Шолбауер познаје од
дјетињства.
Осумњичени Шолбауер је
власнж и кафане "Америка" у
сарајевсшм насељу Брека.
Насер Кељмевди, за којим
је БиХ расписала међународну
потјернипу, ухапшен је почетшм
маја прошле гсдине на Косову.
Из Сарајева је побјегао непосредно узчи акције "Лутка", шју су
безбјецносне службе БиХ спровелг с циљем његовог хапшења.
Он се налази на "црној листи"

САД и потјерници Интерпша,
гдје је означен као јецан од најопаснијих нарко-дилера на Балкану. БиХ Кељмендија терети за
организовање убиства Рамиза
Дглалића Ћелг у Сарајеву 2007.
године.

