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Министар Садик Aхметовић и још 16 лица блудничили над дјевојчицом 
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БРAТУНAЦ, СAРAЈЕВО - Припадници Јединице за посебне истраге МУП-а РС, по наредби 
Суда и Тужилаштва Бијељина, јуче су у Братунцу и Сребреници ухапсили 15 лица због 
проституције и навођења на проституцију и сексуалног злостављања малољетне М. М., а 
осумњичени министар безбједности БиХ Садик Aхметовић дао је изјаву полицији, послије чега 
је пуштен. 

 

Хапшења 

У акцији која је почела рано ујутро ухапшени су замјеник начелника општине Сребреница 
Ћамил Дураковић (31), директор Средњошколског центра у Братунцу Никола Ранкић (51), бака 
малољетне дјевојчице Мевла Мавлић (64), која је унуку подводила. 

Претресено је укупно 13 локација, а међу ухапшенима су и наставник вјеронауке имам Мирсад 
Хусејиновић (1984), професори Миливоје Веселиновић (1963), Милош Митровић (1948), Раде 
Остојић (1969), Љубо Јовановић, те полицајци Љубиша Зарић (1973), Миладин Јокић (1964) и 
Славиша Симић (1971). 

Ухапшени су и другоосумњичени Славко Стојановић (1979), Драган Грујичић (1988), Ранко 
Спајић (1986) и Драган Кубатлија (1978). 

Сви они су јуче саслушавани и уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предати надлежном 
тужиоцу. 

Осумњичени професор математике Драган Јоветић јуче није ухапшен, јер га полиција није 
пронашла на адреси становања. 

Министар унутрашњих послова РС Станислав Чађо потврдио је да се и припадници Полиције 
РС доводе у везу са случајем сексуалног искоришћавања малољетнице у Братунцу и навео да 
ће се према њима односити најстроже. 

И док је полиција у Братунцу и Сребреници приводила осумњичене, министар безбједности 
Садик Aхметовић био је на сједници Парламента БиХ у Сарајеву. 

У првој изјави новинарима рекао је да не зна о чему се ради, а послије тога да је разговарао са 
директором Полиције РС Урошем Пеном и да ће дати изјаву да је "давао стипендију тој 
дјевојчици, као и неким фондацијама". 



- За неких пола сата даћу изјаву инспекторима МУП-а РС о случају младе Ромкиње. Ријеч је о 
дјевојчици којој сам дао стипендију за школовање исто као што сам дао стипендије за још много 
дјеце - казао је Aхметовић. 

Коментаришући информације да је са још двадесетак лица сексуално злостављао дјевојчицу, 
Aхметовић је рекао да се ради о "великој подвали". 

- У посљедње вријеме било је различитих активности у оквирима служби безбједности које се 
вјероватно некоме не свиђају - рекао је он. 

Aхметовић је дао изјаву полицији у Бијељини, а иако је било разлога за притвор, тужилац није 
одредио ту мјеру. Полиција је тражила притвор за Aхметовића, јер се жртва налази у сигурној 
кући, а ове објекте финансира Министарство на чијем је Aхметовић челу, због чега се плаши 
притиска на њу. Тужилац није уважио овај захтјев, па је Aхметовић, против којег је поднесен 
извјештај о почињеном кривичном дјелу, послије изјаве пуштен. 

Полиција је у Сребреници претресла његово возило, али не и кућу, како су јавили неки медији. 

Налази истраге 

Како сазнаје "Глас Српске", извјештај о откривању извршилаца кривичног дјела Јединица за 
посебне истраге МУП-а РС поднијела је Тужилаштву у Бијељини против укупно 17 лица из 
Братунца и Сребренице. 

Они се сумњиче за кривична дјела: трговину људима ради проституције, обљубу над немоћним 
лицем и обљубу злоупотребом положаја. 

Осумњичени су Мевла Мањић, Славко Стојановић звани Цакан, Драган Грујичић, Ранко Спајић, 
Драган Кубатлија, Садик Aхметовић, Ћамил Дураковић, Мирсад Хусејиновић, Драган Јоветић, 
Љубо Јовановић, Миливоје Веселиновић, Раде Остојић, Милош Митровић, Никола Ранкић, 
Љубиша Зарић, Миладин Јокић и Славиша Симић. 

Према подацима истражних органа, Садик Aхметовић, син Ибрахима, рођен 1. августа 1960. 
године у селу Подгај, општина Сребреница, осумњичен је да је извршио кривично дјело 
"обљуба злоупотребом положаја" из члана 196, став 2. Кривичног закона РС. 

Он је осумњичен да је уз претходни договор са првоосумњиченом Мевлом Мањић, која му је 
организовала сексуални однос са својом малољетном унуком Мерсихом Мањић, као службеник 
у општини Сребреница и као донатор стипендије над Мерсихом коју је стипендирао са 100 КМ 
мјесечно, јер је проглашена за мис Ромкиња, приморавао Мерсиху на сексуалне односе. 

Према наводима из истраге, Aхметовић је приморавао дјевојчицу да са њим има сексуалне 
односе укупно шест пута у службеном возилу марке "шкода", које је тада возио, и у његовом 
личном возилу марке "голф" регистарских ознака 649-Ј-618. 

- Односе су имали у мјесту гдје се налази бетоњара у близини Меморијалног центра у 
Поточарима, пријетећи јој да не смије да пружа отпор, нити да икоме прича о томе, јер ће у 
супротном полиција увијек вјеровати њему, јер је утицајна особа - наведено је у извјештају 
полиције. 

Ћамил Дураковић је такође осумњичен за кривично дјело "обљуба злоупотребом положаја". Он 
је такође у договору са Мерсихином баком Мевлом Мањић имао сексуалне односе са 
малољетницом и то крајем 2008. и почетком 2009. године у својој канцеларији у општини 
Сребреница. Послије сексуалног односа Мерсихи је дао 50 КМ у складу са договором који је 
имао са Мевлом. 



Првоосумњичена у овом случају је баба Мелва Мањић. Она је осумњичена за кривично дјело 
"трговина људима ради вршења проституције", тако што је од 2006. до 5. фебруара 2010. 
године заједно са Славком Стојановићем званим Цакан подводила своју малољетну унуку и 
приморавала је на сексуалне односе, а све ради стечене зараде у новцу и услугама које су 
корисници чинили Стојановићу. 

За кривично дјело "обљуба злоупотребом положаја" осумњичени су и професори школе коју је 
похађала Мерсиха Мањић: математике Драган Јоветић, српског Љубо Јовановић, статистике 
Миливоје Веселиновић, као и професор Раде Остојић и директор школе Никола Ранкић. 

За приморавање на сексуални однос малољетне Мерсихе осумњичен је и наставник вјеронауке 
Мирсад Хусејиновић, те тројица полицајаца Љубиша Зарић, Миладин Јокић и Славиша Симић. 

Сва тројица полицајаца су на тај начин "наплаћивала" услуге које су учинили за њену бабу, а то 
су радили у договору. 

- Подржавам све акције које се спроводе с циљем имплементације закона, али ова акција није 
била у складу са демократским принципима. Сматрам да је МУП РС правио сензацију током 
хапшења Ћамила Дураковића, што није у складу са законом - казао је Зулфо Салиховић, 
потпредсједник СО Сребреница и додао да су већ ангажовани адвокати како би се утврдило 
због чега је Дураковић, замјеник начелника, ухапшен. 

Начелник општине Сребреница Осман Суљић истакао је да је хапшењем Дураковића 
направљена велика штета тој општини. 

- Aнгажован је неоправдано велики број полицајаца при његовом хапшењу. Посљедице се 
требају разматрати и у ширем локалном и регионалном, као и етничком контексту, јер могу да 
шаљу негативну слику о третману свих грађана овог региона, а посебно бошњачког народа у 
Сребреници - истакао је Суљић. 

Жртва  

Жртва овог скандала Мерсиха Мањић, кћерка Aлије и Сенаде, рођена је 12. октобра 1992. 
године у Тузли. Мјесто пребивалишта јој је Раковац, општина Братунац, одакле је мистериозно 
нестала 3. фебруара ове године. 
Пронађена је 13. марта и како је објавила полиција, није жељела из приватних разлога да се 
врати кући. 

- Припадници МУП-а РС пронашли су малољетну Мерсиху Мањић, из Раковца код Братунца, 
која је прије више од мјесец нестала, и она се тренутно налази на подручју РС - потврдио је 
тада Драгомир Перић, портпарол ЦЈБ Бијељина. 
- Дјевојка не жели из приватних разлога да се врати кући. Разлог такве њене одлуке утврдићемо 
послије разговора с њом и обавијестити јавност - казао је Перић 13. марта. 

Имам  

Мирсад Хусејиновић, син Реуфа и мајке Ремзије, рођене Aхметовић, осумњичен је за кривично 
дјело "обљуба злоупотребом положаја", јер је током 2008. године у договору са 
првоосумњиченом Мевлом Мањић, која је организовала сексуални однос са оштећеном, као 
наставник у основној школи у којој је радио, а коју је похађала жртва, злоупотребљавајући 
ауторитет наставника, исту навео на обљубу, утврђено је у истрази. 

- Тај сексуални однос био је веома свиреп и груб од стране осумњиченог, а једном приликом је 
користио и опојну дрогу, највјероватније кокаин. Сексуалне односе са оштећеном имао је више 
од десет пута, за шта је плаћао у новцу, а неколико пута није платио, што је правдао 
неплаћањем обавеза Мевле Мањић према Исламској заједници у Братунцу - стоји у извјештају. 


