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СВИМ МЕДИЈИМА 

Деманти на текст објављен на порталу „Директ“ под називом „Директ сазнаје – министар 

Ђокић дипломирао на Мегатренду“ 

У циљу истинитог информисања јавности, а у вези са текстом под називом „Министар Ђокић 

дипломирао на Мегатренду“, који је дана 04.03.2019. године објављен на порталу „Директ“, а 

који су пренијели и други портали, неопходно је истаћи да је аутор текста Јелена Денда Борјан 

изнијела непровјерене информације и инсинуације које представљају јефтин покушај 

подметања неистине, дискредитовања министра и наставак политичке клевете у већ виђеном 

маниру.  

Наиме, Министарство енергетике и рударства је пружило могућност увида у дипломе министра 

Ђокића које представљају јавне исправе и валидан доказ о високој стручној спреми. С обзиром 

да је на порталу „Директ“ објављен текст који оспорава валидност диплома, а да претходно 

није ни искориштена могућност увида у оригинална документа, с правом можемо закључити 

да су нарушени основни постулати новинарства о провјери тачности информација, као и да је 

сам текст написан са јасним циљем да се малициозним инсинуацијама јавно оспори валидност 

легално стечених докумената и наруши углед министра.  

Поред низа инсинуација на рачун валидности диплома министра Ђокића, новинарка је у 

предметном тексту дала и нетачне податке у вези са бројем мандата министра Ђокића у Влади 

Републике Српске. Наиме, Петар Ђокић је био министар рада и борачко-инвалидске заштите у 

периоду од 2010. до 2014. године, затим министар индустрије, енергетике и рударства у 

периоду од 2014. до 2018. године, а од 2018. године у току је његов мандат министра у 

Министарству енергетике и рударства. Дакле, није тачна информација да је Петар Ђокић „прво 

био министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади РС, а затим министар енергетике и 

рударства у три мандата (трећи мандат је у току)“, како то наводи портал „Директ“. 

Такође, у званичној биографији која је објављена на порталу Владе Републике Српске пише да 

је министар Ђокић стекао звање дипломираног економисте, што потврђују дипломе којима 

располажемо.  

Подсјећамо да претходно није ни искориштена могућност увида у оригинална документа која 

доказују стручну спрему министра, као ни могућност провјере тачности података на самом 

Универзитету „Мегатренд“ у Београду, што јасно показује да циљ портала „Директ“ није 

истинитост и тачност информација, већ рушење кредибилитета и удар на личност министра 

Ђокића.  

С тим у вези, свјесно и намјерно блаћење угледа и части без провјере информација и увида у 

оригинална документа је недопустиво и заслужује сваку осуду! 
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