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         АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија 

Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203 
                                              e-mail: a.k.srbije@gmail.com 
     

Број: 763/2022 
Датум: 12.07.2022. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
Г. БРАНКО РУЖИЋ, МИНИСТАР 
НЕМАЊИНА 22 – 26 
БЕОГРАД 
 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Г-ЂА МАЈА ПОПОВИЋ, МИНИСТАР 
НЕМАЊИНА 22 – 26 
БЕОГРАД 
 
НАЦИОНАЛНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  
У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 
ПРОФ.ДР АНА ШИЈАЧКИ, ДИРЕКТОР 
АКАДЕМИК СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ, ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПАЛАТА „СРБИЈА“ ИСТОЧНО КРИЛО 
IV СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА 477 
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 2 
БЕОГРАД – НОВИ БЕОГРАД 
 
 
Поштовани, 
 
Обраћам вам се као надлежним државним органима одговорним за систем високог 
образовања и акредитацију високошколских установа Републици Србији, рад и 
функционисање правосуђа, а поводом објаве на Facebook страници Мегатренд универзитета 
од 08.07.2022. на којој је објављена порука маркетиншког карактера следеће садржине: 
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Према општем уверењу које је изнето од стране већег броја адвоката реч је о реклами 
непримереног садржаја којом се промовише корупција, неприхватљиве друштвене 
вредности и недопуштено друштвено понашање, а значајне професионалне заједнице 
носилаца правосудних функција (судије) и адвокатура стављају у негативан контекст.  

О овој реклами писао је и већи број медија у Србији који је исту означио као „скандалозну“. 

Неприхватљива маркентишка порука пласирана је од акредитоване високошколске установе 
која се рекламира да образује правне стручњаке и позива будуће студенте да се пријаве на on 
line пријемни испит који се састоји од теста опште културе. 

Једна високошколска установа која образује будуће стручњаке у области права не сме и не 
може да се рекламира тако што ће под формом цитата књижевника Mark Twain промовисати 
као пожељне циљеве и допуштено друштвено понашање: 

- Незнање – јер према реклами професионални успех се не стиче знањем и радом 

- Корупцију – довољно је познавати „праву особу у правом тренутку и њену цену“ за 
успешно окончање судског поступка 

- Клеветање и ниподоштавање – према Годишњем извештају о раду судова за 2021. у 
Србији тренутно ради 2508 судија, а у именик адвоката уписано је 11.659, што значи 
да се 14.000 грађана без икаквих доказа приказују као корумпиране судије и адвокате 
који су спремни да зарад успеха у спору „плате ручак“ судији, како би дошли до 
жељене пресуде. 

Позивамо вас да одмах у оквиру својих надлежности покренете поступке за преиспитивање 
акредитације Мегатренд универзитета и дозволе за рад ове високошколске установе и да се 
након спроведене процедуре решење о акредитацији и дозвола за рад ставе ван снаге. 

 

                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                 АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
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