26.01.2016

Večernje novosti - Republika Srpska

Tuesday

Država: Bosna i Hercegovina
Doseg:
Stranica: 8

1/1

Površina: 292 cm2

УСАРАЈЕВУЈУЧЕУХАПШЕНЛИДЕРСББИВЛАСНИК"АВАЗА",НАЈМОЋНИЈЕГМЕДИЈАУБиХ
.-„...,ва-^
_____■ шМшШк^^Ш^^ШВ^"
'"^'"-^ - '

ШШШШтШ^^*Ч^ШШШкШ^
;

ВшкА 1к

■Р л^ШП ОИПЕ П ЕНаНв ЖМр™е||еп

Ег

А

______^_______^ ./лНШ.

ИшД

:

.

т

■јДШјш^з^^ј^

Тереши сеза омешоње рада судова у случају ироцеса нарко-боса Насера Кељмендија

ПО

налогу Тужилаштва БиХ, СИПА је
јуче у Сарајеву ухапсила Фахрудина Радончића, председника Савеза за
бољу будућност (СББ), делегата у Дому народа Парламента БиХ и власника
"Аваза", најмоћнијег медиOvaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

ја у БиХ.

Незванично, Тужилаштво
БиХ га сумњичи за ометање
рада судова у случају Насера Кељмендија, нарко-боса
којем се суди у Приштини,
а на чијем суђењу је требало да се распетља и клупко
око убиства Рамиза Делалића Ћеле, сарајевског
криминалца, убијеног у Сарајеву 27. јуна 2007. године
у дворишту куће у којој је
имао изнајмљен стан. Поред убиства Беле, на суђењу
Кељмендију се очекује и да
се коначно изнесу детаљи
око везе између Радончића
и Кељмендија.

СИПА Је претресла и
просторије Аваз торња, које је користио Радончић,
као и његову викендицу
и стан у Сарајеву. Он је
ухапшен на подручју сарајевске општине Хаџићи,
а саслушани су и његови
сарадници и однет је део
документације. СИПА је
11. јануара у Сарајеву, такође због ометања истраге
у кривичном поступку који воде Тужилаштво БиХ и
Основни суд у Приштини
против Насера Кељмендија, ухапсила Бакира Даутбашића, дугогодишњег
секретара
Министарства
безбедности БиХ и члана
СББ и његову невенчану
супругу Билсену Шахман.
Они су ухапшени јер су
претњама покушали да
утичу на Азру Сарић, невенчану супругу Рамиза
Делалића Ћеле, која ускоро треба да сведочи пред

судом у Приштини у процесу против Кељмендија о
околностима убиства Ћеле.
У организацији убиства се
помињу и састанци с неколико особа које су сакупиле новац да би платиле
убицу, и то износ од више
од 100.000 евра.
Радончић важи за једног до најбогатијих људи у
БиХ, а поред Бакира Изетбеговића и за најмоћнијег
човека на бошњачкој политичкој сцени. Пре две године је обављао и дужност
безбедности
министра
БиХ. Годинама је у рату са
Изетбеговићем и СДА на
политичкој сцени, а у два
наврата је покушао да победи на изборима за бошњачког члана Председништва
БиХинијеуспео.
Пре неколико година се
развео од супруге Азре, с
којом има троје деце и с којом је поделио милионску

имовину. ■

СМИШЉЕН0ВИЋ

ДЕЛАЛИЋ
П03НАТ по процесу који је против њега водило Тужилаштво
Кантона Сарајево, под оптужбом да је 1. марта 1992. убио
српског свата Николу Гардовића
у центру Сарајева, Рамиз Делалић Ћела повезиван је и са обрачунима криминалних група у
главном граду Федерације БиХ.
Незванично, његову ликвидацију извршио је професионални
убица Страхиња Рашета.

КЕЉМЕНДИ
У МАЈУ 2013. ухапшен у Приштини на основу међународне
потернице коју је за њим издала БиХ, Насер Кељменди терети
се да је руководио и надгледао
рад криминалне групе која је
продавала наркотике, али и да
је, заједно са Радончићем, у
јуну 2007. године организовао
убиство Рамиза Делалића.

