
„НЕВАЛИДИНИМ И НЕВЕРОДОСТОЈНИМ” УВЕРЕЊЕМ  
ДО РАДНОГ МЕСТА НАСТАВНИКА 

 
 Просветни инспектор Слађанa Каран извршила је инспекцијски преглед  у  ОШ 

,,Хајдук Вељко” у Зајечару  и записником IV/04 број:614-14 од дана 31.8.2011. године  
утврдила је да је Бранислав Цакић примљен у радни однос на неодређено радно време за 
50% радног времена  на радном месту наставника информатике и рачунарства  на основу 
дипломе број 000617999 издате дана 28.06.2002. године од стране Факултета за менаџмент 
у Зајечару са звањем дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и 
берзанског менаџмента и приложеног уверења број: 01/548/03 од дана 22.08.2003. 
године издато од стране Факулета за менаџмент у Зајечару.  

 За  још 50%  радног времена на нeодређено на радном месту наставника 
информатике и рачунарства  примљен је и у ОШ ,,Десанка Максимовић” у Зајечару.   

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  добио сам 
фотокопије докумената које јасно говоре о случају невалидног и незаконитог уверења. 
Тврдим и сматрам, а наравно уз све аргументоване чињенице са хијарархијом датума  које 
говоре и указују  да се овде ради о  издатом невалидном и незаконитом уверењу.  

У издатом  уверењу Факултета за менаџмент у Зајечару број:01/5148/03 са датумом 
издавања 22.08.2003. године пише да је  студент имао 2 (два) семестра на ПМФ-у  у 
Нишу која су му призната приликом уписана наш факултет.  

Уверење ПМФ издато је тек 01.08.2003. године када је већ дана 11.02.2002. 
године Бранислав Цакић  завршио студије на Факултету за менаџмент – писана изјава 
ПМФ-у Нишу која је достављена  ПУ Ниш - одељењу за привредни криминал.  

Допис који је Факултет за менаџмент доставио ПУ Зајечар - криминалистичкој 
служби јасно је наведено да је Бранислав Цакић школске 1999/2000. године уписао у 
3. годину Факултета уз признавање претходно завршене Више педагошке школе у 
Приштини, а у складу са Статутом Факултета. Наравно особе која издају и потписују 
овај допис,  где је једна особа поново  Драган Ранђеловић(потписује за декана), овог пута 
се ограђују и у задњој реченици дописа наводе да је Бранислав Цакић доставио уверење о 
положеном испиту са ПМФ у Нишу где је положио испит програмирање и рачунарске 
мреже, које је слушао два семестра.  Пошто су схватили да се ради о великом проблему 
издатог нетачног и невалидног уверења од стране Факултета за менаџмент у Зајечару,  
наравно нису невели датум када је уверење са ПМФ-а у Нишу примљено на њихов 
Факултет, јер датум  могао је  да буде тек од 01.08.2003. године, па  даље, а не неки ранији 
датум.   

Нетачна је и чињеница садржана у издатом уверењу Факултета за менаџмент број: 
01/546/03 од дана 22.08.2003. године да је признат информатички испит са ПМФ- у Нишу 
приликом уписа из разлога зато што је ПМФ-у Нишу уверење о положеном испиту тек 
издао дана  01.08.2003. године, када је већ Бранислав Цакић завршио Факултет за 
менаџмент у Зајечару, а Бранислав Цакић на Факултет за менаџмент је уписан још 
1999/2000. године.  

Ако се све претходно наведене чињенице детаљно размотре види се да приликом 
уписа Бранислава Цакића на Факултет за менаџмент у Зајечару школске 1999/2000. године 
именовани није доставио  уверење о положеном испиту са ПМФ у Нишу,  јер је то 
уверењем тек издато далеко касније дана 01.08.2003. године,  када је већ  именовани 
студије завршио. 



Издавањем  нетачног и невалидог уверења Факултета за менаџмент у Зајечару 
број:01/5148/03  од стране Драгана Ранђеловића, секретара факултета, професора одбране 
и заштите начињена је повреда и учињен прекршај по члану 359. КЗРС (злоупотреба 
службеног положаја), где је именовани искористивши свој положај секретара на 
факултету, издавањем невалидног уверења са неистиним и нетачним подацима, другом 
лицу(Браниславу Цакићу) прибавио корист, док је другим лицима  нанео штету. Такође 
бих напоменуо да је  ученицима ускраћено право да имају квалитетно образовање, односно 
стручног наставника са потребном квалификацијом, а не да имају ДИПЛОМИРАНОГ 
СТУДЕНТА који је примљен да држи наставу  уз помоћ до невалидног и незаконитог 
уверења. 

 Поред Драгана Ранђеловића  који је издао  нетачно, невалидно и незаконито 
уверење, саучесник је и сам Бранислав Цакић, који  знајући да се ради о  нетачном и 
невалидном уверењу, исто уверење искористио и остварио право на запошљавање.  

Бранислав Цакић  са тако НЕТАЧНИМ и НЕВАЛИДНИМ уверењем запошљава 
на  радном месту наставника информатике и рачунарства и  као саучесник у 
добијању уверења даје  ученицима поступак правог примера  права, морала, 
васпитања и образовања.  

 
У прилогу  Вам достављам: 

• фотокопија уверења Факултета за менаџмент у Зајечару број:01/5148/03 од 
дана 22.08.2003. г. 

• фотокопија уверења ПМФ-а у Нишу број: 0514/1-43 од дана 01.08.2003. г. 
• допис ПМФ-а у Нишу које је достављен ПУ  у Нишу одељењу за привредни 

кринимал. 
• допис Факултета за менаџмент који је достављен ПУ у Зајечару – одељењу 

криминалистичке полиције. 
 
 
 
 
у    Зајечару                                                                                                Горан Манојловић 
15.01.2012. г.                                                                                                     











 


