
У сжцији "Пламен" ухапшен Мирсад Чолаковић у Зеници

ДјевоЈке за проституцију
врбовао у "Кабареу"

БАЊАЛУКА - Мирсад
Чолаковић зтни Мирсо, вла-
сник зеничког ноћног оуба
"Кабарс", ухапшен јс у акцији
"Пламен" Државне агенпије
за исграге и запнгпу (8ТРА),
због грговине љулима рали
ПрОС1И[уПИЈС

Из _ГРА је јуче саопшгено
наводећи њеа>ве иницијале да
је Чолаковић ухашпен 1 1 .

марга и да су шм ариликом
прегрсссне гри локапије.- Осумњичени М. Ч. се
герети за организовани кри-
минал и трговину љулима. То-
ком претреса једног објек га
пронађено је око 400 комада
презерватива, саоппггено је из
$1РА.

Долаје се ла је гоком пре-
треса пронађено више мобил-

них те.тефона и 8ГМ картигта,
лична локумсн[а мсђу којима
лична карта и здравсгвена
књижина малољеше дјевојке
за коју се прегаоаавља ла је
жргва трговинс људима.

У 81РА нису могли да го-
воре де1аље о овој акпији, са-
мо су навели да је изведена по
налогу Суда и Тужилаштва
БиХ. Казали су да ће

осумњичени након испиш-
вања бити прсдат гужшташгву
које ће ла воли истрагу.

Прсма нсзваничним ин-
формацијама сумња сс да јс
Чшакооић врбовао млаће жс-
нс да пружају сексуалне усл)'-
гс за новац. Он јс ол новца
које су оне зарађивале дио
узимао за себе као накнаду.

Извор близак истрази јс

рекао ла Је Чолаковић влас-
ник клуба "Кабаре" у мјесту
Немила, код Зенипе. У овом
ктубу он је врбовао дјевојке за
прос 1И1УПИЈУ и проналазио им
клијенге. Сумња се да су се
прослигуиијом бави.те и у ка-
фићу, али то ће бити утврђено
истрагом.

Чолаковић је полипији по-
знат одранијс по кривичним

дјелима и осућиван је. У Ту-
жилаштву БиХ јучс о ха-
пшењу у акпији "Пламен"
нису нинпа жељели да кажу.
Поргаарол тужилаштва Бо-
рис Грубјсшић јс казао да ћс
саопппгпи випге дегаља уж>
лико гужилац одлучи да за-
гражи пригвор за
ОСУМЊИЧСНОГ.
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