
Ухапшено девет особа у Сарајеву због организовања међународне просгитуције

Сиромашне
дјевојке као
сексуално
робље
Међу жртвама макроа било дјевојака
млађих од 22 године. Осумњичени су за
наплату њихових услуга у посљедње двије године
незаконито зарадили више сготина хиљада евра

ПИШЕ: САЊА АМИЏШ.
5апјаа@§1а55гр5ке.сот

САРАЈЕВО - Агенција за
истраге и заштиту БиХ (81-
РА) разбила је акцијама
"Гвинс" и "Писмо" у међунаро-
дни ланац проституције и у
петак ухапсила девет особа у
Сарајеву.

Они су осумњичени да су у
БиХ, Србији и Украјини врбо-
вали дјевојке слабијег имовног
стања и одводили их у Њема-
чку и Аустрију ради пружања
сексуалнихуслуга.

Идентитет ухапшених у
овој акцији није саопшген а
према непогврђеним информа-
цијама међу ухапшеним макро-
има је и један малољетник.
Истовремено ову акцију спро-
вела је и Служба за борбу про-
тив организованог криминала
Министарства унуграшњих по-
слова Србије и ухапсила три
лица.

У акцијама је претресено
више локација у Сарајеву гдје
су заплијењени предмети који
се доводе у ве:у са извршењем
шменутих кривичних дјела.

Како су рекли у 81РА,
осумњичени су дужи период

подводили ДЈевоЈке у земљама
западне Европе.

- Дјевојке које су касније
покушале изађи из овог ланца
биле су изложене пријетњама,
физичком и психичком злос-
тављању - казали су у 81РА

Дрдали су да су организа-
тори проституисања имали ра-
зређен систем за врбовање и
одлазак дјевојака у иностран-

ство гако што су на одређеним
интфнет страницама објављи-
вали огласе и нудили пружање
разпичигих сексуалних услуга.

Према незваничним ин-
формацијама, међу жртвама
било је и дјевојака млађих од
22 године. Осумњичени су за
наплагу њихових услуга у пос-
љедње двије године незакони-
то зарадили више стотина

хиљада евра.
Ову гругту попиција герети

за организовани криминал у
вези са међународном тргови-
ном људима, навођењем на
простигуцију и прање новца.

Ухапшени ђе након саслу-
шања у даље поступање биги
предати Тужилашгву БиХ.

Огичан криминални ланац
лани је разбила загребачка по-

лициЈа када Је ухапшено пет
особа због сумње да су у БиХ,
Србији и Хрватској врбовали
дјевојке и одводшги иху Њема-
чку за пружање сексуалних ус-
луга. Организатори су младе
жене возили аутомобилима
или им плађали каргу до одре-
дипгга. Сексуалне услуге пру-
жале су у појединим хогелима
и нођним клубовима у Њема-
чкој. Цијене услуге кретале су
се од 60 до 250 евра. Пшовину
од добијене суме давали су ор-
ганизаторима. Тада је као вођа
групе ухапшен Давор Зунец.
Полицијском истрагом је ут-
врђено да је ова група органи-
зовала око 2.000 сексуалних
услуга и тако зарадила око
166.000 евра.

СЕКСУАЛНЕ
УСЛУГЕ

НУДИЛИ ПУТЕМ
ИНТЕРНЕТА

"Танго"
Припадници 51РА лани су у

акциЈу 'Танго' ухапсили С.
Д. (46), К. Е. (41), А. К (30), Е.
Љ. (33) и С. 3. (27) због
сумње да су подводили
дјевојке за пружање сексу-
алних услуга.- Осумњичени су договара-
ли састанке особа које су
пружале сексуалне услуге и
њихових клијената. За ове
услуге узимали су 25 одсто
износа који проститутка до-
бије од клијента - казао је
извор близак истрази.Гхрватски 1МАКРОИ 1, подводили јI Д/ЕВОјКЕ 1

ш^ ИЗБнХ А\

В^^ Привођење осумњичених
за подвођењецевојака

»^^^^^^ ФОТО: АГЕНЦИЈЕ
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SaturdayDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 13

Površina: 295 cm2 1 / 1


