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 Бизнисмен Дејан Ђорђевић, познат јавности као неуспели купац Мегатренда, тужио је
лист Данас због претрпљених душевних болова, тражећи одштету од 500.000 динара.

  

  Наиме, Ђорђевић је тужио Дан Граф (издавача Данаса), новинарку Зорицу
Миладиновић и главног и одговорног уредника Драгољуба Петровића због текстова
који, како се у тужби наводи, „садрже неистините информације и тешке увредљиве
тврдње којима се вређа част и углед тужиоца“.   

Према наводима тужбе, спорни су текстови под насловом „Ко је бизнисмен Дејан
Ђорђевић, чији конзорцијум је купио Мегатренд“ и „Бизнисмен који је купио Мегатренд:
Иза мене стоји држава“ јер је у првом новинарка под знацима навода написала да је
Ђорђевић завршио Правни факултет у Београду и Медицински факултет у Приштини
иако „су то лако проверљиве чињенице“.

  

У вези са другим наведеним текстом, тужилац истиче да су „очибодеће недоследности
између наведених текстова“ и да новинарка Зорица Миладиновић „потпуно нетачно,
необјективно и непотпуно извештава о Дејану Ђорђевићу представљајући га
првенствено као бизнисмена чији је конзорцијум купио Универзитет Мегатренд“.

  

„Не може да се не примети покушај својеврсне демистификације личности Дејана
Ђорђевића истицањем да је мало познат широј јавности. И више је него приметно
неосновано представљање тужиоца као особе упитних финансијских могућности“,
наводи се, између осталог, у тексту тужбе и додаје да је нејасан интерес јавности „да се
омаловажава човек који улаже капитал из Европске уније“.
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Иначе, у Основном суду у Нишу 23. марта ће почети поступак по тужби новинарке
дневног листа Данас Зорице Миладиновић против Дејана Ђорђевића, кога је оснивач
Мегатренда Мића Јовановић крајем новембра прошле године представио као заступника
немачког конзорцијума који је купио тај универзитет за 56,1 милион евра

  

У тужби за накнаду штете због повреде части и угледа наведено је да је Ђорђевић у
„отвореном писму“ поводом текста у Данасу чија је она ауторка изнео низ тешких
неистина и увреда са циљем нарушавања њеног професионалног интегритета.

  

Ђорђевић је у „отвореном писму“ 4. децембра прошле године оптужио новинарку
Миладиновић да је лажирала његову изјаву коју је искористила за писање текста и то
тако што је, како је навео, “ набавила телефон и картицу, лажно уписала на купљеном
телефону име Дејан Ђорђевић и затим се са тог телефона дописивала са другим својим
телефоном, како би подметнула уредништву листа да је контактирала лице о коме
пише“.

  

Он је, истовремено, директно и индиректно оптужио Данас да „спинује“, „пласира лажне
вести“, „креира афере“ и „гази по инвестицији значајног износа капитала чије је порекло
из ЕУ“.

  

„Отворено писмо“ није достављено Данасу.

  

Зорица Миладиновић је негирала Ђорђевићеве наводе, истичући да за све што је навела
у тексту има доказе.

  

Подсетимо, Ђорђевић је у смс преписци са нашом новинарком навео да немачки
конзорцијум који заступа „постоји“, а да ће професори на Мегатренду убудуће „радити
без новца“ јер ће им „главни мотив бити да уче студенте, а не да примају плату“.

  

Он је казао да секретарице Конзервативне реформистичке странке (КРСТ) чији је он
формални председник, којима се дугују плате, „треба да раде за идеале“, као и да је
„декретом сменио“ руководство те странке које га је претходно на страначкој скупштини
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разрешило функције председника.

  

Наш лист је објавио да је Ђорђевић при уласку у КРСТ, у којој је у априлу 2018. године
изабран за председника, саопштио да има три дипломе – медицинског, економског и
правног факултета.

  

На веб сајту ове странке било је објављено да има две дипломе – Медицинског
факултета у Приштини и Правног факултета у Београду, али су ови подаци недавно
уклоњени.

  

У поступку који је иницирао пред Првим основним судом у Београду, у намери да
функционере КРСТ-а тужи за увреду због оцена које су изнели на Скупштини странке,
тврдећи између осталог да Ђорђевић „нема ниједну факултетску диплому“, он је
приложио једну – Медицинског факултета у Приштини.

  

Међутим, према нашем истраживању, у електронској архиви Универзитета у Приштини
не постоји податак да је Ђорђевић 1998. године дипломирао на Медицинском факултету
тог универзитета, како је наведемо у дипломи, и у чију је фотокопију смо имали лист
увид.

  

Истраживање је показало и да је потпис ректора Универзитета у Приштини Радивоја
Паповића на дипломи – фалсификат.

  

– То је фалсификат. Слободно можете да напишете да потпис на дипломи нема везе са
мојим – рекао је Паповић, након што му је Данас послао фотокопију дипломе, а он тој
редакцији свој потпис који се и на први поглед разликује од оног на дипломи.

  

Душевни болови јаког интензитета

  

„Тужилац је истакнути члан заједнице, познат у својој околини као радан, вредан и
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породичан човек, те услед изношења неистина ове врсте трпи душеве болове јаког
интензитета у смислу негативних ефеката, односно стида и срама“, наводи се у тужби
Дејана Ђорђевића против нашег листа.

  

Раскид уговора и лажно пријављивање

  

Мића Јовановић је недељу дана након представљања Ђорђевића као заступника
конзорцијума који је купио Мегатренд саопштио да је „преварен“ и да ће затражити да се
купопродајни уговор раскине, јер одустаје од продаје универзитета. „Испао сам наиван“,
казао је Јовановић за Телевизију Н1, додајући да је праву слику о Ђорђевићу стекао тек
када су медији почели да објављују податке о њему, а „професионалци, по његовом
налогу, проверили такве податке у Ђорђевићевом родном Лесковцу, Београду и
Берлину“. Ђорђевић је недуго потом ухапшен због лажног пријављивања о упаду у стан и
крађи. Испоставило се да није плаћао станарину, па су власници стана однели
непокретности.

  

(Данас)
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