
УХАПШЕНИ МУШКАРАЦ ИЗ БИХАЋА У МЕђУНАРОДНОЈ АКЦИЈИ "ВИР" ПРЕДАТ ТУЖИЛАШТВУ БиХ

Малолетиицу одвели у Аустрију
Тереши сезо међунородну шрЈовинуљудимо и сексуално искоришћовање

ОСУЂЕНИК из Бихаћа,

кога је Агенција за истраге и
заштиту БиХ (СИПА) ухап-
сила у међународној акцији
"Вир", терети се за незако-
нито одвођење малолетнице
у Аустрију ради сексуалног
искоришћавања.

То је потврдио портпа-
рол Тужилаштва БиХ Борис
Грубешић, наводећи да је
оптужени предат тужила-
штву на даље поступање зог

сумње да је починио кри-

вично дело међународна
трговина људима.

- Ради се о предмету ме-
ђународне сарадње у којем
Тужилаштво БиХ заједно
са правосуђем Хрватске во-

ди истрагу о незаконитом
одвођењу малолетне особе
из Цазина, ради сексуалног
искоришћавања и проститу-
ције на подручју Аустрије -
рекао је Грубешић.

Осумњичени је прекју-
че ухапшен у КПЗ Бихаћ, у

којем је због трговине нар-

котицима "лежао" казну од
14 месеци затвора. Грубе-
шић каже да ће предметни

тужилац, након саслушања
осумњиченог, донети одлу-
ку о даљим активностима,
и евентуалном предлогу за

притвор.
- Малолетница из Цази-

на је одведена у Аустрију,
наводно због запослења у
угоститељском објекту, а са
стварном намером искори-
шћавања тешког положаја

жртве ради сексуалне ек-
сплоатације - рекао је Гру-
бешић.

Он наглаша да је поред
мушкарца из Бихаћа целом
истрагом о трговини ма-
лолетнице обухваћен још
један држављанин БиХ, а

поступак против њега води
правосуђе Хрватске. ■

0. МАТАВУЉ

ИСКОРИСТИО
тешки положај

жртве ради
проституције

ДРУГЕЖРТВЕ
У ТУЖИЛ АШТВУ БиХ наводе да ће истрага бити настављена јер се сумња да
малолетница из Цазина није била једина жртва сексуалне експлоатације.

- У координацији са другим инсгитуцијама, идентификованој жртви је

пружена помоћ. У сарадњи с партнерским агенцијама настављамо рад
на предмету ради идентификовања других жртава - истакао је Г рубешић.
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srijedaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 27

Površina: 182 cm2 1 / 1


