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У акцији "Векгор" ухапшено девет особа

из Фоче, Хан Пијеска и Источног Сарајева

Лажним дојавама ојадили
наивне кладионичаре
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У АКЦИЈИ "ВЕКТОР" УХАПШЕНО ДЕВЕТ ОСОБА

ИЗ ФОЧЕ, ХАН ПИЈЕСКА И ИСГОЧНОГ САРАЈЕВА

Лажним дојавама ојадили
наивне кпадионичаре

Осумњичени

правили лажне

профиле на

друштвеним
мрежама путем
којих су варали

људе из иносгрансгва
даимајутачне

резултате о

намјештеним

утакмицама, а

онда су им они

слали новац

ПИШЕ: НЕВЕНА РЕЉИЋ
пеуепаг@д1а55гр5ке.сош

ИСТОЧНО САРАЈЕВО -
Девет особа ухапшено је у
акцији "Вектор" због сумње

да су преварама, прањем

новца и изнудама варали
грађане путем друштвених

мрежа јављајући им да
имају "дојаве" о намјеште-

ним резултатима спорт-

ских такмичења.

Материјална штета при-
чињена овим кривичним дје-

лима износи неколико

стотина хиљада КМ, а осум-

њичени су становници Фоче,
Хан Пијеска и Источног Сара-

јева.

Сазнајемо да су ухапшени

Гавро Јанковић, Михајло До-
мазет, Стефан Перишић, Ми-

љан Секуловић, Драган
Драгичевић, Бојан Гаврило-
вић, Милан Мићевић, Стефан
Стојановић те Дарко Чанчар.

Под истрагом је било 26 осо-

ба, али је полиција ухапсила

ову деветорицу због сумње

да су били "мозак" добро ор-

ганизованих интернетских

превара.
Извор близак истрази ре-

као је да су осумњичени пра-

вили лажне профиле на

друштвеним мрежама путем
којих су варали људе из ино-

странства да имају тачне ре-

зултате о намјештеним

утакмицама, а онда су им они

слали новац.- Имали су разне начине

изнуде новца, а сваки од њих

је зарадио у про-

сјеку више од
30.000 КМ. Радили
су по принципу да,
када неко уплати одре-
ђену суму, уцјењују га да тре-
ба још да уплати, уколико

жели коначан резултат. Онда
би рекли да то није довољно,
да се појавило нешто ново и

да морају дати још новца и

тако су "музли" стотине људи
- наводи наш извор.

Како је наведено у саоп-

штењу Министарства уну-

трашњих послова Републике
Српске, полицајци су под над-
зором Окружногтужилаштва
Требиње спровели акцију

"Вектор" у

окви-

ру које су извр-

шени претреси

на 25 локација ко-

је користи 26 особа.

- Сумњиче се да су

ова кривична дјела почини-

ли од октобра 2020. године
до хапшења на начин да су
посредством профила на дру-

штвеним мрежама реклами-

рали да посједују
информације о намјештеним

спортским такмичењима, а

затим су путем апликација за

комуникацију ступали у кон-

такт с оштећенима из Сјевер-

не Македоније, Србије,

Хрватске, Црне Горе, Слове-

није, Аустрије, Швајцарске,

Њемачке, Француске и дру-

гих земаља - наводе из МУП-

аРС.

Додали су да су оштећене

лажним приказивањем и

прикривањем чињеница др-

жали у заблуди да посједују
информације о намјештеним

спортским мечевима и наво-

дили их да путем сервиса за

слање новца уплаћују новац у
сврху наводног клађења.

Такође, осумњичени су,

пријетећи, вршили изнуде

с циљем принуђивања
оштећених да уплаћују
додатни новац.

"МОРЕС"

У акцији "Морес" којујеју-

че спровела СИПА, ухап-

шена су двојица судија и

адвокат због примања ми-

та и посредовања. Незва-

нично, ријечје о судијама
Основног суда у Орашју и

Кантоналног суда Посав-

ског кантона те адвокату

из Шамца, који је пуштен

да се брани са слободе,

док ће судије бити предате

надлежном тужилаштву.

Током претреса одузетоје
око 4.500 КМ и 100 евра.

Сумња се да су првостепе-

ни и другостепени судија у

парничном поступку узели
новац да би на нижем и

вишем суду у истом

предмету пресудили

у користједне осо-
бе, а уз помоћ

адвоката којије

заступао особу

против које се во-

дио поступак.

1Т№+фШ

СВИ УХАПШЕНИ
ЗАРАДИЛИ У ПРОСЈЕКУ

ВИШЕ ОД 30.000 КМ
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