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Инспекције се неће бавити законитошћу стицања универзитетске дипломе министра
унутрашњих послова Небојше Стефановића, одговорили су за Инсајдер у Министарству
просвете, уз објашњење да је за то надлежан сам Универзитет Мегатренд који је
диплому нострификовао. Са друге стране, Савез за Србију и Двери оспоравају
законитост Стефановићеве дипломе тврдећи да је Мегатренд нострификвао диплому,
како наводе, фирме у Енглеској која никада није била регистрована за образовање.
Траже између осталог и од просветне инспекције да изврши проверу.

  

  

У одговору Министарства просвете наводи се да нема основа да просветна инспекција
спроведе надзор Факултета за пословне студије Универзитета Мегатренд по поднетом
захтеву. Као разлог наводе одредбу Закона о универзитету који је био на снази у време
нострификације Стефановићеве дипломе

  

„Наведени закон је упућивао да веће одговарајућег факултета спроводи поступак
нострификације дипломе, односно утврђује еквивалентност стране школске јавне
исправе, те да се услови и поступак нострификације, односно утврђивање
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еквивалентности стране школске јавне исправе ближе уређује статутом универзитета и
факултета“, наводи се у одговору. 

  

Саопштење Министарства просвете: Нема основа за инспекцијским надзором
Факултета за пословне студије Универзитета Мегатренд у Београду

  

Захтев да Министарство просвете изврши инспекцијски надзор Факултета за пословне
студије Универзитета Мегатренд у Београду је неоснован, а за проверу нострификације
стране дипломе потребно је обратити се Универзитету, а потом одговарајућем
факултету, саопштило је Министарство просвете поводом захтева да се испита диплома
Небојше Стефановића.

  

  

Министарство просвете је саопштило да је захтев за инспекцијским надзором на
Универзитету Мегатренд неоснован јер је Закон о универзитету, који је био на снази до
доношења Закона о високом образовању, у време нострификације дипломе Небојше
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Стефановића, прописао поступак нострификације и еквиваленције диплома, односно
јавних исправа стечених у иностранству, објављено је на сајту Министарства.

  

Додаје се да тај закон није правио разлику да ли се нострификација спроводи ради
запошљавања или наставка школовања, а утврђивање испуњености услова за
нострификацију дипломе вршио је орган који је спроводио поступак нострификације.

  

Наведени закон је упућивао да веће одговарајућег факултета спроводи поступак
нострификације дипломе, односно утврђује еквивалентност стране школске јавне
исправе, те да се услови и поступак нострификације, односно утврђивање
еквивалентности стране школске јавне исправе ближе уређује статутом универзитета и
факултета, пише у саопштењу.

  

"У вези са наводима који су се појавили у јавности, потребно је обратити се
Универзитету, те после тога одговарајућем факултету за питања везана за
ностификацију стране јавне исправе", наводи се у саопштењу Министарства поводом
захтева Савеза за Србију да се испита валидност дипломе основних студија министра
унутрашњих послова Небојше Стефановића.

  

Савез за Србију тврди да министар унутрашњих послова Небојша Стефановић нема
валидну диплому основних студија на факултету Мегатренд , због чега је затражио
инспекцијски надзор ресорног министарства.

  

Школа или фирма?

  

Док Министарство просвете упућује на Универзитет Мегатренд као адресу за проверу
веродостојности дипломе, Савез за Србију и Двери оптужују и министра Стефановића и
одговорне у Мегатренду. Како наводе, Стефановићје захтевом београдском факултету
Мегатренд за нострификацију дипломе коју је „наводно стекао у Великој Британији“ у
школи која, кажу, не постоји.

  

Осим пријаве просветној инспекцији, Савез за Србију је зато поднео кривичну пријаву
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против министра унутрашњих послова Небојше Стефановић и одговорних са Мегатренда
због фалсификовања докумената о завршеном факултетском образовању.

  

"Стефановић се пре 15 година обратио Мегатренду са захтевом да му нострификује
диплому коју је наводно стекао по образовном систему Велике Британије на школи која
се зове 'Мегатренд Интернатионал Еxперт цонсортиум лимитед'. Та фирма у Енглеској
никада није била регистрована за образовање", рекао је председник ССП Драган Ђилас.

  

Како је рекао, самим тим, тврдња да је завршио ту школу је "јасна неистина".

  

"Предајући ту врсту папира у Београду, Стефановић је извршио кривично дело
фалсификовања докумената", рекао је Ђилас.

  

Уколико је, каже, Стефановић заиста завршио ту школу, очекује од њега да "покаже
студентску визу или на неки други начин докаже где је полагао испите, ко га испитивао
и остало".

  

Стефановић: Школовао сам се у Србији, у складу са законом 

  

Међутим, Стефановић одговара да је факултет завршио у Београду.

  

"Потпуна измишљотина, ја нисам ишао ни у какав Лондон, моји родитељи ме нису
школовали у Лондону. Ја сам се школовао у Републици Србији, овде су били програми,
конкретно, у Сава центру су се одржавала предавања. Дакле, велики број људи је ишао
на њих и у складу са законом је све урађено", рекао је Стефановић.
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  Универзитет Megatrend International Expert consortium limited за који Стефановић тврдида је похађао и универзитет Мегатренд који је нострификовао Стефановићеву диплому,повезује Мића Јовановић. Наиме, у Британском регистру предузећа, као одговорна лицаводе се  Мића Јовановић и Сања Папић . На истом сајту, у  документу  у коме сунаведени циљеви предузећа, образовање се не наводи као делатност.  Мића Јовановић је и на челу Мегатренда у Србији, а овај универзитет одмах се огласиотврдњама да је Стефановић законито завршио основне, магистарске и докторскестудије на том универзитету.  „Студијски програм који је постојао од 1990. до 2004. године, и који је школовао 1.054студента, у потпуности је био у складу са прописима наше земље и у складу састандардима образовања које нуди једна високошколска установа“, саопштено је из овогуниверзитета.  Из те установе поручују и да су неистините и злонамерне тврдње да је било ко одњихових студената стекао диплому на незаконит начин.  Додају да се оспоравањем нечијег академског звања који је на Универзитету"Мегатренд" похађао основне, мастер или докторске студије имплицира да овајуниверзитет не послује у законским оквирима и да због тога сви запослени и студентиулажу оштар протест због "грубих лажи и нарушавања угледа Универзитета".  Истовремено из Савеза за Србију најављују нову конференцију за новинаре на истутему, док министар унутрашњих послова њихове активности повезује с  најављенимиспитивањем пословањанекадашње компаније једног од лидера Савеза Драга Ђиласа.  ( Инсајдер , Фонет)  
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