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71.�Конгрес�психолога,�чија�ће�тема�бити�
„Нови�хоризонти� (сајбер)� психологије“� биће�
одржан�од�24.�до�27.�маја�на�Палићу.�Програм-
ски�одбор�предложио�је�ову�тему�верујући�да�
ће�бити�довољно�инспиративна�за�психологе�
из�праксе,�као�и�за�истраживаче,�те�да�ће�их�
привући� на� размену� професионалних� ис-
кустава� и� актуелних� научно-истраживачких�
налаза� о� психолошким� аспектима� функцио-
нисања�људи�у�различитим�областима�(обра-
зовања,� рада,� здравља,� социјалног� живота),�
које�се�нарочито�последњих�година�одвија�у�
два�различита�простора:�физичком�простору�
и�сајбер-простору.�Како�истичу�представници�
програмског� одбора� овогодишњег� конгреса,�
савремени� животни� контекст� за� психологе�
свакако� представља� изазов� и� захтева� ново�
сагледавање� психолошких� феномена,� које�
доноси� и� нове� увиде.� У� програм� конгреса�
биће�укључена�пленарна�предавања,�тематске�
секције,�симпозијуми,�округли�столови,�ради-
онице,� постер� изложбе,� трибине,� промоције�
и�састанци�секција,�а�у�складу�са�праксом�из�
претходних�година,�у�плану�је�да�се�и�Конгрес�
психолога� 2023.� пријави� као� акредитовани�
скуп� –� програм� стручног� усавршавања� за-
послених� у� образовању� и� у� социјалној� заш-
тити.

И�док�се�многе�наше�колеге�вредно�при-
премају�за�највећи�научно-стручни�скуп�пси-
холога� у� земљи,� јавност� у�Србији� потресају�
догађаји�у�две�водеће�психијатријске�устано-
ве�у�Београду�–�на�Kлиници�за�психијатрију�
Kлиничког�центра�Србије�и�у�Клиници�за�пси-
хијатријске�болести�„Лаза�Лазаревић“,�чији�се�
стручњаци�суочавају�са�озбиљним�оптужбама�
за�пружање�неадекватне�бриге�и�лечења�пси-
хијатријских� пацијената,� као� и� за� неетично�
и� незаконито� поступање� водећих� стручњака�
тих� институција.� Подсећања� ради,� запосле-
ни� у� клиници� „Лаза� Лазаревић“,� који� већ�
месецима� штрајкују� против� директорке� ове�
здравствене�установе,�почетком�јануара�изне-
ли�су�оптужбу�да�је�под�њеним�руковођењем�
лечење�два�пацијента�завршено�смртним�ис-
ходом,� док� је� Тужилаштво� за� организовани�
криминал�затражило�од�Службе�за�организо-
вани�криминал�МУП-а�Србије�да�прикупи�по-
требна�обавештења�у�вези�са�пет�кривичних�
пријава�поднетих�против�др�Иване�Сташевић�
Карличић.�

Готово�истовремено,�угледни�српски�хи-
рург�који�живи�и�ради�у�иностранству�др�Мар-
ко�Ленс�изнео�у�јавност�оптужбе�да�га�је�група�
психијатара�са�Kлинике�за�психијатрију�KЦС�
прогласила�тешким�менталним�болесником�и�
опасним�по�околину,� јер�их� је�претходно�ту-
жио� суду� због� несавесног� лечења� своје� мај-
ке,�као�и�за�заташкавање�околности�и�узрока�
њене�смрти.�Оно�што� је�спорно�у�овом�слу-
чају�јесте�чињеница�да�ова�група�психијатара�
никада�није�прегледала,�а�већина�њих�није�ни�
упознала�др�Ленса,�нити�је�икада�поседовала�

његову�медицинску�документацију.����
Због�тога�председница�Друштва�психоло-

га�Србије�др�Тамара�Џамоња�Игњатовић�упо-
зорава�да�у�ситуацији�када�су�капацитети� за�
пружање� заштите� менталном� здрављу� огра-
ничени,� а� потребе� за� подршком� менталном�
здрављу�повећане�и�док� је� тражење�стручне�
помоћи� иначе� оптерећено� стигматизацијом,�
овакви�случајеви�само�додатно�обесхрабрују�
спремност� грађана� да� се� обрате� за� помоћ�
због� својих� менталних� сметњи.� Она� истиче�
да� је� неопходно� што� пре� јавности� пружити�
званичне� одговоре� надлежних� институција,�
с�обзиром�да�се�постојећим�аферама�доводи�
у� питање� поверење� у� целокупни� зравствени�
систем�и�угрожава�углед�лекарске�професије�и�
великог�броја�лекара�који�савесно,�одговорно�
и�компетентно�врше�своју�лекарску�дужност.�
Председница�ДПС�закључује�да�овакви�слу-
чајеви�само�додатно�обесхрабрују�спремност�
грађана�да�се�обрате�за�помоћ�због�својих�мен-
талних�сметњи.

Средином� јануара� медијски� портал�
„Фејкњуз� трагач“�објавио� је� текст�у�коме� се�
наводи�да�се�особа�која�се�већ�месецима�поја-
вљује� у�десетинама�домаћих�медија� у� улози�
спортске� психолошкиње� и� говори� о� спорту,�
спортистима�и�спортској�психологији,�лажно�
представља.� Проверавајући� наводе� из� њене�
радне� биографије� и� профила� на� социјалним�
мрежама,� новинари� овог� портала� дошли� су�
до�податка�да�Саша�Средановић�није�спорт-
ска�психолошкиња�ФK�„Барселона“,�односно�
Барселонине� академије� „Ла�Масије“,� с� пре-
тходним� радним� искуством� у� клубовима�
„Олимпија� Љубљана“,� „Атлетик� Билбао“� и�
„Реал� Бетис“.� Они� су� такође� установили� да�
специјалистичке� студије� спортске� психоло-
гије� на� Универзитету� у� Мастрихту,� за� које�
Саша�Средановић�тврди�да�их�је�завршила,�не�
постоје,�нити�су�икада�постојале.�

Случај�који� је� „Фејкњуз�трагач“�изнео�у�
јавност,� на� жалост,� није� усамљен.� Друштво�
психолога�Србије�неколико�пута�је�упозорава-
ло� јавност�на� случајеве�особа�које� се�лажно�
представљају� као� психолози� или� психолош-
ки� саветници,� иако� нису� завршиле� студије�
психологије� ни� на� једном� од� акредитованих�
факултета.�Мобилност� на� нивоу�мастер� сту-
дија�омогућила�је�да�неке�особе�стекну�назив�
Мастер�психолога,�али�без�завршених�основ-
них�студија�и�таква�ситуација�унела�је�много�
нејасноћа� у� тумачењу� тога� ко� има� право� на�
обављање� ове� делатности,� примену� психо-
лошких�мерних�инструмената,�стицање�усло-
ва� за�едукацију� за�психотерапију...�То�су�све�
питања�на�која�мора�да� јасно�одговори�нови�
Закон� о� психолошкој� делатности,� чије� ус-
вајање�жељно�очекују�сви�психолози�у�нашој�
земљи.�

Узимајући�у�обзир�чињеницу�да�су�у�сред-
ствима� јавног�информисања�често�присутни�
псеудонаучни� наративи� о� менталном� здра-

вљу,�док�се�за�саговорнике�на�ову�тему�често�
позивају�особе�без�довољно�знања�или�адек-
ватног� образовања,� психолошки� центар� за�
ментално�здравље�у�заједници�„Ментал�Хуб“�
креирао�је�мрежу�психолога�и�психолошкиња�
за�боље�медијско�извештавање�о�менталном�
здрављу.�Како�наводе�представници�ове�нев-
ладине� организације,� медији� неодговорним�
извештавањем�све�чешће�доприносе�форми-
рању�и� јачању�предрасуда�према�особама�са�
проблемима�у�области�менталног� здравља�и�
подстичу�њихово�искључивање�из�заједнице.�
Kако�би�се�остварили�услови�за�унапређење�
медијског� извештавања,� креирана� је� мрежа�
стручњака� из� области� менталног� здравља,�
чији� ће� представници� бити� на� располагању�
за� изјаве� свим� медијским� професионалцима�
заинтересованим�за�психолошке�теме.�Мрежу�
чини�преко�100�психолога�и�психолошкиња�из�
око�15�различитих�градова,�а�њихови�контак-
ти�и�професионалне�биографије�доступни�су�
на�сајту�центра�„Ментал�Хуба“.�

Почетком�године�добили�смо�и�резултате�
новог� глобалног� истраживања� међународне�
асоцијације� Галуп� Интернационал,� који� го-
воре�да� је�Србија�на�трећем�месту�у�свету�и�
неславном�првом�месту�у�региону�по�индек-
су� песимизма� –� чак� три� четвртине� грађана�
наше� земље� очекује� економске� потешкоће� у�
2023.� години.� Резултати� истраживања,� које�
је�обухватило�више�од�35.000�испитаника�из�
35� земаља� и� територија�широм� света,� пока-
зују�да�64�одсто�испитаних�у�Србији�очекује�
лошију�годину,�петина�мисли�да�се�ситуација�
неће� променити,� а� само� 16� процената� особа�
очекује�да�ће�2023.�бити�боља.�Истовремено,�
76�одсто�испитаника�страхује�да�ће�ово�бити�
година� економских� потешкоћа,� а� тек� девет�
одсто�наших�суграђана�сматра�да�ће�нам�до-
нети� економски� просперитет.� Слично� је� и� у�
окружењу,�а�подаци�показују�да�у�песимизму�
предњаче�грађани�Босне�и�Херцеговине,�а�по-
том�Бугарске�и�Северне�Македоније.�

Резултати�Галуповог�истраживања�говоре�
да�је�у�нашем�европском�комшилуку�песими-
зам�највиши�у�Пољској�и�Чешкој,�а�готово�по-
ловина�испитаних�у�свету�верује�да�ће�2023.�
бити�година�економских�потешкоћа,�док�само�
петина�очекује�економски�просперитет�у�на-
редних�365�дана.�Kада�је�реч�о�осећају�личне�
среће,� упркос� економском� песимизму,� ско-
ро�55�одсто�светске�популације�себе�описује�
срећним,�а�само�13�процената�испитаника�ши-
ром�света�каже�да�је�несрећно.�Земља�са�нај-
вишим�индексом� среће� су�Филипини,� а� нај-
нижи�индекс�среће�деле�Турска�и�Молдавија,�
показало�је�Галупово�истраживање.�У�Србији�
је�индекс�среће�међу�грађанима�нижи�од�свет-
ског�просека,�а�највише�је�оних�који�нису�ни�
срећни�ни�несрећни.�� Катарина Ђорђевић
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психолошке новине
ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА
ПРВО ПОЗИВНО ПИСМО: КОНГРЕС ПСИ-

ХОЛОГА СРБИЈЕ 2023
НОВИ ХОРИЗОНТИ (САЈБЕР) 

ПСИХОЛОГИЈЕ
Задовољство�нам� је�да�најавимо�одржавање�Конгреса�пси-

холога�Србије�2023,�чија�ће�главна�тема�бити�Нови�хоризонти�
(сајбер)�психологије.�Програмски�одбор�је�ову�тему�предложио�
верујући� да� ће� бити� довољно� инспиративна� за� психологе� из�
праксе,�као�и�за�истраживаче,�те�да�ће�их�привући�на�размену�
професионалних�искустава�и�актуелних�научно-истраживачких�
налаза�о�психолошким�аспектима�функционисања�људи�у�разли-
читим�областима�(образовање,�рад,�здравље,�социјални�живот),�
које�се�нарочито�последњих�година�одвија�у�два�различита�прос-
тора:�физичком�простору�и�сајбер-простору.�Овакав�савремени�
животни�контекст�за�психологе�свакако�представља�изазов�и�за-
хтева�ново�сагледавање�психолошких�феномена,�које�доноси�и�
нове�увиде.

Као�што�је�већ�уобичајено,�у�про-
грам� Конгреса� биће� укључена� пле-
нарна� предавања,� тематске� секције,�
симпозијуми,�округли�столови,�ради-
онице,�постер�изложбе,�трибине,�про-
моције� и� састанци� секција.� Конгрес�
ће�бити�прилика�и�за�свечано�уручи-
вање�награда�које�додељује�Друштво�
психолога� Србије� својим� заслужним�
члановима.� Вођени� исказаним� су-
гестијама� учесника� овогодишњег�
Конгреса,� настојаћемо� да� програм�
наредног� скупа� обогатимо� и� неким�
мање�формалним� активностима� кроз�

које�ће�учесници�моћи�да�се�представе�на�неки�свој�оригиналан�
начин.

У�складу�са�праксом�из�претходних�година,�у�плану�је�да�се�
и�Конгрес�психолога�2023�пријави�као�акредитовани�скуп�–�про-
грам� стручног� усавршавања� запослених� у� образовању� и� у� со-
цијалној�заштити.

Планирано�је�да�се�Конгрес�одржи�од�24-27.�маја�2023.�го-
дине� на� Палићу.� Позивамо� вас� да� планирате� своје� учешће� на�
Конгресу�и�да�промишљате�о�начину�на�који�бисте�се�укључили�
у�конгресне�активности�и�тако�допринели�продуктивној�профе-
сионалној�размени.

Програмски�одбор�Конгреса�психолога�Србије�2023
др Гордана Ђигић, председник, Милош Стојадиновић, 

секретар, др Драган Попадић, др Јелена Опсеница Костић, 
др Ксенија Колунџија, др Ивана Петровић, Анита Поповић, 
Александра Пајевић, Мирсен Фехратовић

ПОЗИВ ПРЕДСЕДНИЦИМА СЕКЦИЈА И ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ
Још�једном�вам�желимо�здраву,�успешну�и�кре-

ативну� 2023.� годину,� са� фокусом� на� љубазности,�
успеху,�благостању,�авантуризму�и�врлини.�Хвала�
вам�на�доприносу�раду�Друштва�и�надамо�се�на-
ставку� још� квалитетније� сарадње.� Како� би� ваша�
секција/подружница�била�у�активном�статусу,�љу-
базно�вас�подсећамо�да� је�рок� за�достављање�из-
вештаја� за�претходну�и� �програма�рада� за� текућу�

годину��28.�фебруар�2023.�ваши�планови�и�програ-
ми��омогућиће�нам�да�у�предвиђеним�роковима�да�
формулишемо�план�и�програм�рада�ИО�ДПС�у�који�
ћемо�уградити�и�ваше�предлоге,�у�складу�са�могућ-
ностима�реализације.

Нарочито�су�нам�важне�информације�о�актив-
ностим� ваших� секција� и� подружница� чију� реа-
лизацију� можемо� презентовати� у� Психолошким�

новинама,�на�сајту�и�Фејсбук�страници�ДПС-а.�До-
бродошли�сте�да�нам�достављате�материјал�на�ту�
тему�током�читаве�године.

�Хвала�вам�на�ангажовању.

Молимо� вас� да� до� 28.� фебруара� 2023.� године�
доставите�наведена�документа�на�адресу�sekretar@
dps.org.rs��.

НОВО!
ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

Аутори:�Миклош�Биро,�Љиљана�Михић,�Душанка�
Ђуровић,�Ивана�Новаков,�Татјана�Kрстић�и�Оља�Дукић

У�новом�издању�Центра�за�примењену�психологију�
6�искусних�практичара,�кроз�8�великих�области,�једна-
ко�посвећује�пажњу�како�теоријским�и�новим�истражи-
вачким�сазнањима,�тако�и�конкретним�смерницама�за�
рад�психолога.
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Чак�92�одсто�активиста�у�
Србији�има�барем�једну�
психолошку� тешкоћу,�

показују� резултати� првог� ис-
траживања� о� менталном� здра-
вљу�активиста�у�нашој�земљи,�
које� је� реализовала� Мрежа�
психосоцијалне� подршке� то-
ком� новембра� прошле� године.�
Студија� под� називом� „Да� ли�
чујеш?� Да� ли� осећаш?� –� ак-
тивистичка� борба� и� ментално�
здравље”,� такође� сведочи� да�
седам� од� десет� активиста� има�
изражене� симптоме� депресије,�
односно� преовлађујући� осећај�
празнине� и� безнадежности,�
негативно� мишљење� о� себи� и�
губитак� интересовања� за� ак-
тивности� које� су� им� некада�
причињавале� задовољство.�
Шест� од� десет� активиста� има�
изражене� симптоме� анкси-
озности,� у� виду� претеране� и�
неосноване� бриге,� док� је� код�
41� одсто�њих�препознат� синд-
ром� изгарања,� који� укључује�
осећање�физичке�и�емоционал-
не� исрпљености,� преоптереће-
ности�и�фрустрираности.�Ипак,�
најучесталија� психолошка� по-
тешкоћа� јесте� појава� тзв.� се-
кундарне�трауматизације�–�она�
најчешће� настаје� код� особа� из�
помажућих�професија�које�су�у�
директном�контакту�са�корисницима�који�пролазе�
кроз�изузетно�трауматична�искуства.�

Kако� је�приликом�промоције�овог�истраживања�
нагласила�Јана�Димоски,�психолог�и�једна�од�њего-
вих�ауторки,�резултати�показују�да�девет�од�десет�ак-
тивиста�има�барем�једну�психолошку�потешкоћу,�што�
је�гласна�порука�да�се�активисти�не�осећају�добро�и�
да�је�питање�њиховог�менталног�здравља�ургентно.

„Психолошке�проблеме�са�којима�се�суочавају�ак-
тивисти�не�можемо�разматрати�одвојено�од�друштве-
но-политичког� контекста� у� коме� се� одвија� њихов�
ангажман.�У�Србији�реч�активизам� још�увек�прати�
снажна� стигма,� а� сами� активисти� често� се� дискре-
дитују� кроз� поистовећивање� са� ,,страним� плаћени-
цима”�и�перципирају�као�издајници�сопственог�на-
рода,�који�кроз�свој�рад�заступају�интересе�светских�
моћника.�Често�се�чује�и�да�су�активисти�особе�које�
користе�активистички�ангажман�као�параван�за�лич-
но�богаћење,�да�су�људи�без�правог� занимања�који�
„продају“� маглу,� да� су� снобови� који� само� другима�
соле�памет,�да�се�боре�за�ствари�које�сами�не�прак-
тикују,�односно�да�су�особе�које�се�баве�сумњивим�
пословима�–�на�пример,�„перу“�паре.�Међутим,�када�
погледамо� налазе� истраживања,� врло� брзо� постаје�
јасно�да�такве�предрасуде�о�активизму�немају�много�
основа�у�реалности,�будући�да�сваки�пети�испитаник�
прима�мање�од�40.000�динара�месечно,�што�се�покла-
па�са�износом�минималне�зараде�у�Србији.�Истовре-
мено,�сваки�четврти�испитаник�има�зараду�у�распону�
од�60.000�до�80.000�динара,�која�је�у�рангу�просечне�
плате�у�Србији“,�истакла�је�Јана�Димоски.

Фактори ризика 
Истраживање�„Да�ли�чујеш?�Да�ли�осећаш?�–�

активистичка�борба�и�ментално�здравље”��одобре-
но�је�од�стране�Kомисије�за�оцену�етичности�при�
Одељењу� за� психологију�Филозофског�факултета�

у�Београду,�а�у�њему�је�учествовало�155�активиста,�
чији�је�просечни�узраст�био�42�године.�Две�трећине�
узорка�чине�особе�женског�пола,�а�23�одсто�испи-
таника� били� су�мушкарци.� Гледано� спрам� главне�
делатности�удружења�или�групе,�готово�половина�
испитаника�била� је� активнa�у� заговарачком�удру-
жењу,� трећина� је� радила� у� групи� која� пружа� раз-
личите� услуге� –� психосоцијалне� или� правне,� док�
се�петина�њих�активизмом�бави�у�„тинк-танк“�ор-
ганизацији.

Резултати� ове� студије� показују� да� су� фактори�
ризика� за� настанак� менталних� тегоба� узраст� акти-
виста,�јер�су�млађе�особе�су�под�већим�ризиком�од�
изражености� психолошких� тешкоћа.� Следи� дирек-
тан�рад�са�корисницима�–�особе�које�директно�раде�
са�корисницима�показују�интензивније�психолошке�
тешкоће,�које�вероватно�настају�као�последица�кон-
тинуиране�бриге�за�добробит�особа�са�којима�раде,�
као�и�сусретања�са�тешким�личним�причама�и�тра-
уматским� искуством� корисника.� С� друге� стране,�
заштитни�фактор�који�на�неки�начин�„чува“�особу�од�
развијања� или� даљег� интензивирања� психолошких�
тегоба�јесте�фер�и�равноправна�подела�послова,�оба-
веза�и�одговорности�између�чланова�и�чланица�тима,�
јасна�структура�организације�и�јасна�подела�послова�
и�одговорности�међу�члановима�тима,�без�флуидних�
и�нејасних�задужења,�као�и�подршка�спољних�актера�
са�којима�активисти�сарађују�–�донатора,�државних�
институција�и�међународних�агенција.

Према�подацима�организације�ЦРТА�у�претход-
ној�години�у�Србији�је�било�више�од�сто�напада,�при-
тисака� и� застрашивања� активиста� и� активисткиња�
широм� Србије.� То� потврђују� и� двонедељни� из-
вештаји�платформе�„Три�слободе“�која�документује,�
извештава�и�реагује�на�кршења�основних�људских�
права�у�Србији.�Закључно�са�24.�новембром�2022.�го-
дине,�кроз�редовни�процес�мониторинга�извештаја�
„Три� слободе� под� лупом“,� забележено� је� 119� слу-

чајева�кршења�људских�права�и�
основних� слобода� активиста� и�
активисткиња,�од�чега�је�76�кр-
шења� слободе� изражавања,� 29�
слободе� удруживања� и� 14� сло-
боде� окупљања.�Од� овог� броја,�
33�су�били�физички�напади,�38�
вербални�напади�и�48�случајеви�
притиска.� У� ову� статистику� не�
улазе�бројке�које�су�евидентира-
не�током�предизборног�периода,�
од� 15.� фебруара� до� 31.� марта.�
Само�у�овом�периоду,�забележе-
на�су�84�случаја�кршења�основ-
них� људских� права� и� слобода,�
чиме� укупна� бројка� достиже�
број� од� 203� случаја.�Ово� значи�
да� је� 2022.� година� далеко� пре-
вазишла�укупан�број�кршења�у�
односу�на�2021,�када�је�тај�број�
био�162.�

Свакодневна 
негативна кампања
Активисти� и� активисткиње�

у� Србији� су� изложени� свако-
дневној� негативној� кампањи�
путем�таблоида,�као�и�институ-
ционалним� притисцима� у� виду�
неоправданих�пореских�контро-
ла.� Тако� је� велики� притисак� на�
организације�цивилног�друштва�
(ОЦД)� и� њихове� активисте� и�
активистикиње� учињен� у� јулу�

2020.� године,� када� је� Управа� за� спречавање� прања�
новца� и� финансирање� тероризма� послала� упит� ко-
мерцијалним� банкама� са� захтевом� да� им� се� омо-
гући�увид�у�финансијске�трансакције�великог�броја�
ОЦД�што�је�било�противзаконито.�У�таблоидима�се�
износе� непроверене� информације� о� финансијским�
трансакцијама,� пројектима� које� реализују� медији� и�
организације�цивилног�друштва,�као�и�донатори�који�
подржавају�њихово� спровођење.�Осим� тога,� читаве�
организације� су� подвргнуте� истрази� коју� врши� по-
реска�инспекција,�наводно�у�циљу�утврђивања�пра-
вилности�финансирања�организација.

У� сету� представљених� препорука� за� будућу�
праксу,�истакнуто�је�да�би�најпре�требало�усмерити�
напоре�ка�елиминацији�прековременог�рада�и�обез-
беђивању� адекватних� месечних� примања� и� могућ-
ности�за�финансијско�напредовање,�у�чему�је�кључ-
на� улога� самих� организација� цивилног� друштва� и�
њихових�донатора.�Неговање�принципа�равноправ-
ности,� транспарентност� у� раду,� дефинисање� јасне�
структуре� у� организацији� и� подстицање� међусоб-
не�подршке�чланова�тима�су�такође�важни�аспекти�
који�доприносе�изградњи�позитивног�односа�према�
послу�и�мањој�оптерећености�појединачних�активи-
ста�и�активисткиња.

На�ширем�друштвеном�плану�одговорност�је�на�
државним� институцијама� да� правовремено� санк-
ционишу�физичке� нападе� и� говор� мржње� усмерен�
ка�активистима�и�активисткињама,�док�медији�кроз�
професионално�извештавање�могу�утицати�на�раз-
бијање�предрасуда�и�стигме�који�се�и�даље�везују�за�
бављење�активизмом.�Упечатљиво�је�то�да�је�већина�
испитаника�и�испитаница� саопштила�да�често�или�
свакодневно� ради�прековремено.�Додатно,� од� оних�
који�раде�прековремено,�велика�већина�никада�није�
плаћена�за�тај�ангажман�ван�радног�времена.

�� Катарина Ђорђевић 

ИСТРАЖИВАЊЕ МРЕЖЕ ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ АКТИВИСТА У СРБИЈИ
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Једно�велико�признање�стигло�је�ОЛИ�Центру�
за� интегративну� психодинамску� психотера-
пију�(ИПП)�и�мени�као�оснивачу�овог�новог�

психотерапијског� модалитета.� ОЛИ� интегратив-
на�психодинамска�психотерапија�је�призната�као�
независни�ауторски�психотерапијски�модалитет�у�
ОППЛ�(All-Russian�professional�psychotherapeutic�
league),� једној�од�највећих�и�најзначајнијих�пси-
хотерапијских�организација.�Kомитет�за�модали-
тете� ОППЛ,� састављен� од� 53� председника� свих�
психотерапијских�праваца�и�председника�ОППЛ,�
преоцењивао� је� теоријско-методолошку� научну�
заснованост�ОЛИ�модалитета�и�различитости�те�
доприносе� психотерапији� на� основу� којих� би� се�
могао� сматрати� новим� ауторским� модалитетом.�
На�основу�четири�рецензије� супервизора�ОППЛ�
и�прегледа�методолошко-теоријских�приручника,�
овај�комитет� је�донео� једногласну�одлуку�о�при-
знавању�ОЛИ�Интегративне�Психодинамске�Пси-
хотерапије�у�ОППЛ.

Неколико�информација�о�ОППЛ�(са�њиховог�
сајта):

„ОППЛ-професионална� психотерапеутска�
лига�(ППЛ)�је�највећа�јавна�организација�која�ује-
дињује�психологе�и�психотерапеуте�из�Русије�и�32�
земље�–�12�постсовјетских�република�и�20�земаља�
ван�овог�подручја.�ОППЛ�има�око�15.000�члано-
ва.�ППЛ� дели� концепт� психотерапије� Европског�
удружења� за� психотерапију� (ЕАП)� као� засебне,�
независне�професије…”.�Лига� је� званични�пред-
ставник�Руске�Федерације�у�Европском�удружењу�
за� психотерапију,�Азијској�федерацији� за� психо-
терапију� и� Светском� савету� за� психотерапију.�
Учлањењем� у� Лигу� учествујете� у� активностима�
глобалне� заједнице� психотерапеута.� Сваки� члан�
Лиге� може� стећи� међународно� професионално�
признање�стицањем�Европског�сертификата�пси-
хотерапеута�и�светског�сертификата�психотерапе-
ута.”

Kратка историја ОЛИ ИПП
ОЛИ�ИПП�приступ�је�развијен�након�20�го-

дина� мог� практиковања� психоаналитичке� пси-
хотерапије� (поред� које� сам� имао� и� допунске,�
делимичне�едукације�из�трансакционе�анализе,�
гешталта,� телесне� психотерапије,� биофидбека�
и� неурофидбека...)� уз� еклектичко� коришћење�и�
техника�других�психотерапијских�праваца.�Kроз�
праксу� и� теоријска� изучавања� искристалисала�
ми� се� основа� за� интеграцију� техника� –� рад� са�
базичним� емоционалним� компетенцијама� (спо-
собностима� за� обраду� емоција� и� управљање�
емоцијама).� Базичне� емоционалне� компетен-
ције� (њихов� развој,� могуће� девијације,� начини�
развоја)�извучене� су�из� теорије�и�методологије�
четири� психоаналитичке� психологије� („Теорије�
нагона“,� или� класичне�Фројдове� психоанализе,�
Его� психологије,� психологије� објектних� одно-
са�и�селф�психологије).�Тих�осам�компетенција�
постале� су� основа� за� интеграцију� бројних� тех-
ника� из� других� праваца� које� могу� подстицати�
њихов�развој.

Прво�промовисање�ИПП�било�је�на�50-ом�кон-
гресу�Друштва�психолога�Србије�2002.године�на-
кон�тога�је�формирана�„Секција�за�ОЛИ�интегра-
тивну�психодинамску�психотерапију,�саветовање�
и�коучинг“�Друштва�психолога�Србије.�Kомисија�
за� регистрацију� психотерапијских� школа� ДПС-
а� уврстила� је� званично�ИПП� у� листу� признатих�

психотерапијских�модалитета�за�едукацију�психо-
лога-психотерапеута�2021.�године.

ИПП�је�акредитована�као�саветнички,�психо-
терапијски�и�коучинг�модалитет�2008.�од�стране�
УПСKС� –� Удружења� за� психотерапију,� савето-
вање�и�коучинг�Србије�(Национална�асоцијација�
при� европској� асоцијацији� саветника).� ИПП� је,�
са� бројним� радовима,� презентована� на� међуна-
родним� конгресима� ЕАЦ� 2015,� 2016� и� 2019� го-
дине.�Kључни�период� за�научно�признање�ИПП�
била� је�2013�година�када� је�изашла�монографија�
у� три�тома,�на�1.300�страна�„Способност� за�љу-
бав� и� рад� –� ОЛИ� интегративна� психодинамска�
психотерапија“� (Јовановић,� Н.� 2013,� Беокњига,�
Београд)� која� садржи� свеобухватно� теоријско-�
методолошко�представљање�ИПП�метода�и�при-
ручник�је�за�едукацију�студената�из�ИПП.�Следи�
промоција�метода�и�књиге�на�Секцији� за�психо-
терапију�Српског�лекарског�друштва.�Председник�
секције,�примаријус�др�Иван�Илић,�даје�изразито�
позитивну�рецензију�књиге�и�метода.�(2013).�По-
зитивне�рецензије�о�научној�и�методолошкој�зас-
нованости�ИПП�дају�и�редовни�професори�факул-
тета�психологије�у�Новом�Саду,�проф.�др�Јелица�
Петровић�и�проф.др.�Марија�Зотовић.

Поред�центра�за�едукацију�из�ИПП�у�Србији,�
отварају�се�и�центри�у�Црној�Гори,�БиХ,�Македо-
нији�(2014),�а�потом�у�Украјини�и�Русији�(2021).

Формирају�се�ЕАИПП�–�Европска�асоцијација�
за� интегративну� психодинамску� психотерапију.�
ИПП�је�сада�заступљена�у�12�земаља.

ОЛИ� Центар� Црна� Гора� примљен� је� у� ЕАП�
(Европску� асоцијацију� за� психотерапију)� 2021.�
године.

ОЛИ�ИПП�је�признат�као�ауторски�психотера-
пијски�модалитет�у�ОППЛ�2022.�године

Из�теоријско�методолошке�подлоге�ИПП�раз-
вијају� се� бројни� примењени� програми� за� развој�
емоционалних�компетенција�деце�и�адолесцената�
које�акредитује�Министарство�просвете�Републи-
ке�Србије.

Пракса:�број�дипломаца�програма�обуке�(сер-
тификованих�психотерапеута,�саветника�и�коуче-
ва)�је�већи�од�400�људи.�Тренутно�је�на�едукацији�
(у�различитим�земљама�у�региону)�око�350�полаз-
ника.

У�процесу:�израда�батерије�тестове�за�мерење�
8�базичних�емоционалних�компетенција

Основе ИПП
Интегративна�психодинамичка�психотерапија�

је� иновативан� приступ� психотерапији,� са� пре-
тежно� психодинамском� оријентацијом.� Његова�
теорија� се� заснива� на� интеграцији� четири� пси-
хоаналитичке� психологије:� психологије� нагона�
(класична�психоаналитичка�теорија),�психологије�

МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАЊЕ ОЛИ ЦЕНТРУ ИНТЕГРАТИВНЕ ПСИХОДИНАМСКЕ ПСИХОТЕРАПИЈЕ
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психолошке новинеФЕБРУАР 2023.

Извршни� одбор� Друштва� пси-
холога� Србије� донео� је� 28.� новем-
бра� 2022.� године� одлуку� о� саставу�
организационог�одбора�71.�Конгре-
са�психолога�Србије.�Организацио-
ни�одбор�радиће�у�следећем�саста-
ву:� Бранка� Тишма,� председница;�
Весна� Чорто,� представница� ИО�
ДПС;� Милица� Лазић,� представ-
ница� ИО� ДПС;� Јелена� Митровић,�
представница� психолога� у� здрав-
ству� и� Душко� Кљајић,� уредник� и�
администратор� сајта� ДПС,� заду-
жен� за� техничку� подршку.� Одмах�
по� добијању� информације� о� свом�
ангажовању,� чланови�ОО� конгреса�
кренули�су�да�траже�повољну�дес-
тинацију� за� реализацију� конгреса�
и�прве�информације�су�разматране�
на� конститутивној� седници�одржа-
ној�2.�децембра�2022.�године.�Брзо�смо�се�сусрели�
са�различитим�проблемима�који�се�односе�на�неис-
пуњавање�потребних�просторних�услова�за�реали-
зацију�конгреса,�непостојање�довољног�броја�сала�
или� смештајних�капацитета,� непостојање�конгрес-
них�услова,�посебно�наплаћивање�конгресних�прос-
тора�по�дану,�усмереност�туристичких�организација�
на�Нову�годину,�неизвесност�у�погледу�цена,�захте-
вима�да�остане�могућност�измена�цена�до�реализа-
ције� конгреса,� веома� високим�ценама�по� особи� за�
једну�ноћ�боравка�(већина�је�изнад�10.000,00�динара�
по�особи)�препорукама�да�се�јавимо�у�марту,�уплата-
ма�високих�износа�аванса,�крутих�услова�око�већег�
или�мањег�броја�учесника�конгреса�од�предвиђеног�
и�др.�Организациони�одбор�конгреса�опредeлио�се�
за� тражење� финансијски� прихватљивих� решења,�
поред� потребних� осталих� услова� за� реализацију�
конгресних�активности.�

Коначан� предлог� за� седницу� ИО� ДПС� у� де-
цембру� биле� су� понуде� туристичке� организације�

Чачка,� хотела� „Оморика“� на� Тари,� и� студентског�
одмаралишта�„Палић“,�у�сарадњи�са�туристичком�
агенцијом�„Visa�Travel�Agency“.�Одлуком�ИО�ДПС,�
ОО�конгреса�наставио�је�да�тражи�одговарајуће�ме-
сто�за�конгрес,�уз�сугестију�да�се�обиђу�предложе-
не�дестинације�и�прибави� још�понуда.�Одржан� је�
састанак�са�директором�хотела�„Оморика“�и�дого-
ворена� је�посета,� од�које� смо�одустали�након�по-
сете� студентском� одмаралишту�на�Палићу.�Весна�
Чорто�и�Бранка�Тишма�су�са�представницима�аген-
ције�биле�на�Палићу.�Током�посете�утврдили�смо�
да�студентско�одмаралиште�„Палић“�има�довољно�
капацитета�за�смештај�учесника�конгреса,�а�да�ће�
их� до� краја�марта� још�проширити.�Цео� комплекс�
је�организован�у�девет�зграда�и�садржи:�ресторан,�
конгресни� центар,� спортско� рекреативни� центар,�
управну� зграду�и�друге�пратеће�објекте.�Посебан�
утисак�је�оставио�конгресни�центар�са�великим�ам-
фитеатром,�једном�слушаоницом,�четири�ИТ�учио-
нице�и�рестораном.�То�би�значило�да�би�се�све�пла-
ниране�активности�реализовале�на�једном�месту�и�

да� би� се� учесници� конгреса� лако�
кретали� кроз� програм� конгреса� и�
имали� појачану� могућност� разме-
не� и� дружења,� лако� и� брзо� мења-
ли� просторе� у� којима� се� одвијају�
сесије,� а� Програмски� одбор� би�
имао� више� могућности� у� плани-
рању� својих� активности.� Цене� су,�
у� поређењу� са� свим� разматраним�
понудама,�веома�повољне.�Постоје�
и� велике� могућности� за� алтерна-
тивни� смештај,� као� и� за� велики�
број� пратећих� садржаја� конгреса.�
Посебно� задовољство� нам� је� што�
су�се�чланови�ИО�ДПС,�одмах�по�
добијању�свих�информација�опре-
делили�за�Палић�и�сагласили�да�се�
конгрес�одржи�у�периоду�од�24.�до�
27.�маја�2023.�године.

Поред� послова� везаних� за�
утврђивање�места�и�времена�одржавања�конгреса,�
чланови� ОО� конгреса� израдили� су� оријентациони�
програм�рада�и�динамику�предвиђених�активности,�
припремили�биографије�за�сајт�и�новине�и�оствари-
ли�континуирану�сарадњу�са�ПО�конгреса.�У�складу�
са�Правилником�о�припреми�и�релизацији�конгреса,�
предложено� је� да� се� висина� котизације� не�мења� у�
односу�на�прошлу�годину.�У�сврху�образложења�из-
рађен�је�прелиминарни�финасијски�план,�у�којем�је�
јасно�да�и�са�овим�котизацијама�можемо�да�покрије-
мо� трошкове� које� производи� конгрес.� Следи� нам�
информисање� психолошке� јавности,� планирање�
различитих� саджаја� и� стварање� услова� за� њихову�
реализацију.

Радујемо� се� нашим� наредним� пословима� и�
надамо�се�сусрету�великог�броја�психолога�на�Па-
лићу.

Видимо�се�на�Палићу!
За�ОО�Конгреса�,

Бранка Тишма
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ега,�психологије�објекатних�односа�и�селф�психо-
логије.

Сазнања�о�основним�способностима�за�обра-
ду�емоција�–�базичне�емоционалне�компетенције,�
извучене� из� горенаведених� теорија,� су� основа�
за� интеграцију�ИПП.�Метод� рада� са� клијентима�
је� такође� интегративан,� јер� укључује� технике�из�
других� психотерапијских� приступа.� Јасан� модел�
за�интеграцију,�разврставање�техника�из�различи-
тих�психотерапијских�праваца�према�томе�коју�од�
базичних� емоционалних� компетенција� развијају,�
пружа� основу� за� комуникацију� са� психотерапе-
утима� других� праваца� и� размену� знања.� Оваква�
структурисана�интеграција�знања�и�техника�омо-
гућава� да� се� направи� посебан� психотерапијски�
приступ�за�сваког�клијента,�у�складу�са�развијено-
шћу�његових�емоционалних�компетенција,�психо-
терапија�по�мери�клијента.

ИПП�метода�се�фокусира�на�две�главне,�сло-
жене� способности:� способност� за� рад� и� способ-
ност�за�љубав.�Ове�две�сложене�способности�не-
опходне�за�зрело�функционисање�су,�попут�„лего�
коцкица“,� изграђене� од� одређеног� броја� мањих,�
много� једноставнијих� коцкица� –� осам� базич-
них� емоционалних� компетенција� (Јовановић,� Н.�
2013а):�неутрализација�“регулатор�психе”,�мента-
лизација�„артикулатор�психе”,�целовитост�објекта�
–�„лепак�психе”,�константност�објекта�–�„стаби-
лизатор�психе”,�толеранција�на�амбиваленцију�–�
„усмеривач� психе”,� толеранција� на� фрустрацију�
–�„имунутет�психе”,�воља�–�„мотор�психе”,�ини-

цијатива� –� „покретач� психе”.� Дијаграм� показује�
како�се�базичне�емоционалне�компетенције�укла-
пају�у�сложеније�емоционалне�компетенције:

ИПП�метода�нуди�експланаторну�таксономију�
психотерапијских� циљева� (Јовановић,� Н.� 2013).�
Ова� таксономија�дефинише�одређени�тип�учења�
који�се�одвија�у�процесу�психотерапије�и�посеб-
не�способности�које�се�активирају�кроз�одређени�
облик�учења.

Заинтересовани�за�ОЛИ�интегративну�психо-
динамску� психотерапију� могу� наћи� много� више�
информација� (и� литературу)� о� овом� психотера-
пијском�модалитету�на� сајту�ОЛИ�Центра�www.
olicentar.rs�и�на�сајту�наше�европске�асоцијације�
ЕАИПП��https://eaipp.org/.�

Иако� сам� кроз� процес� развоја� овог� психоте-
рапијског�модалитета� и� рад� на�његовом�призна-
вању�често�наилазио�на�потврду�оне�народне�да�
„нико�није�пророк�у�свом�селу“�од�стране�одређе-
ног� броја� колега� из� психотерапијске� професије,�
Друштво�психолога�Србије�је�било�од�велике�по-
моћи�у�тим�мојим�настојањима,�на�чему�сам�дубо-
ко�захвалан�својој�матичној�професионалној�кући.�
Зато�сам�и�имао�потребу�да�ову�вест�објавим�прво�
у�„Психолошким�новинама“,�међу�својима.

Срдачни�поздрави�свим�колегама
Небојша Јовановић

Председник ОЛИ Центра и секције  
за психотерапију, саветовање и коучинг  

психологију ДПС-а
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У�периоду�када�се�у�јавности�често�говори�о�
угроженом�менталном�здрављу�грађана,�истовре-
мено� се� суочавамо� са� појавама� које� нарушавају�
поверење�у�професионалце�који�се�баве�лечењем�
менталних� поремећаја� и� пружањем� подршке�
унапређењу�менталног�здравља.

С� једне� стране,� доводи� се� у� питање� профе-
сионално� поступање� психијатара� у� појединим�
психијатријским� установама� који� се� суочавају�
са�оптужбама�за�пропусте�у�лечењу�пацијената�и�
неетично�понашање.�Као�организација�која�није�
надлежна�за�поступање�у�овим�случајевима,�али�
има�обавезу�да� заступа� јавни�интерес� грађана�у�
погледу� менталног� здравља,� апелујемо� на� на-
длежне�институције�да�што�пре�пруже�званичне�

одговоре� јавности,� с� обзиром� да� се� постојећим�
аферама�доводи�у�питање�поверење�у�целокупни�
зравствени�систем,�а�угрожава�се�углед�лекарске�
професије� и� великог� броја� лекара� који� савесно,�
одговорно� и� компетентно� врше� своју� лекарску�
дужност.

С�друге�стране,�недавно�је�јавност�упозната�и�
са�случајем�представљања�појединаца�као�психо-
лога,� а� без� адекватних� квалификација.�Друштво�
психолога�Србије�нема�ингеренције�да�предузима�
мере�према�онима�који�нису�психолози�или�нису�
чланови� ДПС-а,� али� је� свакако� дужно� да� јавно�
реагује�на�појаве�које�штете�угледу�саме�струке.�
У� околностима� када� било� ко,� без� икаквих� по-
следица,� може� себи� да� припише� квалификације�

психолога,� верујемо� да� јавна� реакција� �може� да�
обесхрабри� оне� који� се� на� овај� начин� предста-
вљају.� Нажалост,� појава� лажних� диплома� није�
само� везана� за� струку� психолога,� с� обзиром� да�
шири�друштвени�контекст�омогућава�да�се�овак-
ве�појаве�не�санкционишу.

У�ситуацији�када�су�потребе�за�подршком�мен-
талном�здрављу�повећане,�нарушено�поверење�у�
стручност� и� етичност� професионалаца� и� оних�
који�се�тако�представљају,�обесхрабре�спремност�
грађана�да�се�обрате� за� стручну�помоћ,�чиме�се�
наноси�немерљива�штета�појединцима,�њиховим�
породицама�и�целокупној�заједници.

Проф.др Тамара Џамоња Игњатовић
Председница Друштва психолога Србије

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ ДРУШТВА ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ
ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ И ЛАЖНИ ПСИХОЛОЗИ  

Психоанализа� је� настала� у� Бечу,� а� родни� град�
имунопсихијатрије� ће� сасвим� извесно� бити� Кра-
гујевац.� Овај� нови� студијски� програм� налази� се�
у�фази�припреме� за� акредитацију,� а�његов�идејни�
творац� је� психијатар� Милица� Боровчанин,� ван-
редни� професор� на� овдашњем� Факултету� меди-
цинских�наука.�Поједностављено�речено,�имуноп-
сихијатрија� се� бави� проучавањем� веза� и� односа�
између�физичких�и�психичких�проблема,�с�тим�да�
овом�студијском�програму�тек�предстоји�званична�
академска�валоризација.

–� На� крагујевачком� Факултету� медицинских�
наука�већ�више�од�петнаест�година�проучавамо�уз-
рочно-последичне�односе�између�соматских�и�мен-
талних�обољења,�имунског�и�нервног�система,�а�та�
медицинска� проблематика� је� означена� термином�
имунопсихијатрија.�На�тој�теми�сам�и�докторирала�
2012,� а� тренутно� са� групом� колега� из� различитих�
области� пишем� рад� по� позиву� за� један� врхунски�
научни�часопис.�На�мом�факултету� је�већ�сазрела�
идеја� о� академској� валоризацији� и� акредитацији�
овог�новог�студијског�програма,�а�моја�жеља�је�да�
се�имунопсихијатрија�предаје�као�и�сви�други�пред-
мети�–�каже�професорка�Боровчанин.�

Иако�се�научници�већ�тридесетак�година�интен-
зивно� баве� овим� темама,� имунопсихијатрија� ни� у�
Европи�не�постоји�као�факултетски�предмет.

–�Имунопсихијатрија�није�непозната�научна�об-
ласт,�али�досада�није�као�посебна�целина�примење-

на� у� клиничкој� пракси,� у� лечењу� пацијената� који�
истовремено�имају�физичко�и�психичко�обољење.�
У�последње�две�године�остварила�сам�квалитетну�
сарадњу�са�колегама�из�Европе,�а�наш�заједнички�
циљ� је� да� се�направи� јединствен�план�и�програм.�
Но,� ако�добијем�подршку�мог�универзитета�и�др-
жавне�акредитационе�комисије,�могло�би�се�очеки-
вати�да�Факултет�медицинских�наука�у�Крагујевцу�
буде�прва�наставна�и�научна�установа�и�у�Србији�и�
у�Европи�на�којој�ће�имунопсихијатрија�заживети�
као�званичан�студијски�програм,�надам�се,�већ�на-
редне�школске�године�–�наводи�наша�саговорница.

Током�научног�рада�којим�је�почела�да�се�бави�
још� у� студентским� данима� кроз� факултетске� „Ју-
ниор� пројекте”� намењене� младим� крагујевачким�
медицинарима,� професорка� Боровчанин� (1980)�
посебну�пажњу�је�посвећивала�реакцији�имунског�
система�на�физичке�и�психичке�болести�које�чес-
то�иду�руку�под�руку�и�заједно�угрожавају�здравље�
пацијента.

–�Тиме�се�бавим�и�у�научном�раду�који�тренут-
но�пишем�са�колегама�с�мог�факултета.�У�питању�
је� појава� коморбидитета,� то� јест� истовременог� ја-
вљање�соматског�и�менталног�обољења,�на�пример�
карцинома� и� депресије.�Увек� постоји� нека� предо-
дређеност� пацијента� за� једну� или� другу� болест,� а�
ми�пратимо�и�какав�одговор�даје�имунски�систем�у�
таквим�околностима.�Проучавамо�све�те�комплико-
ване�везе�што�додатно�могу�бити�усложњене�неком�

акутном� стресном� ситуацијом� на� коју� сваки� па-
цијент�другачије�реагује�–�објашњава�професорка�
Боровчанин,�која�као�психијатар�ради�у�Универзи-
тетском�клиничком�центру�„Крагујевац”.

Одсуство�воље�за�животом�и�тешка�туга�су�неке�
манифестације�депресије�за�коју�многи�кажу�да�је�
болест�21.�века.�Схизофренија�је,�пак,�најтеже�пси-
хотично�стање�у�којем�пацијент�губи�везу�са�ствар-
ним�светом.�Ипак,�докторка�Боровчанин�сматра�да�
за�сваки�ментални�поремећај�постоји�решење,�ако�
пацијент�постане�свестан�свог�проблема�и�ако�по-
каже�жељу�да�се�лечи,�у�чему�мора�имати�подршку.�
Интересантан� је� и�њен� став� о� односу�науке�и� ре-
лигије.

–�Не�бих�се�бавила�овим�послом�да�мислим�да�
су�душевни�поремећаји�неизлечиви,�па�макар�били�
и� најтежи.� Сваком� пацијенту� се,� међутим,� мора�
прићи�индивидуално,�као�посебној�јединки.�Врло�је�
важно�да�пацијент�схвати�да�су�му�лекови�некад�не-
опходни.�Уз�фармакотерапију�иде�и�психотерапија,�
будући�да�су�узроци�душевних�болести�вишестру-
ки,�и�биолошки,�и�психолошки,�и�социолошки.�Не-
мам�прецизан�увид�у�статистичке�податке�о�броју�
оболелих�некад�и�сад,�али�међу�мојим�пацијентима�
има�и�атеиста�и�религиозних�људи.�Религија�и�нау-
ка�нису�у�конфронтацији,�православље�и�савремена�
медицина�нису�у�сукобу,�нити�се�гледају�преко�ни-
шана�–�поручује�наша�саговорница.

  (Политика)

НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ У ФАЗИ ПРИПРЕМЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ИМУНОПСИХИЈАТРИЈА „САЗРЕЛА“ У КРАГУЈЕВЦУ

Србија� је�на� трећем�месту�у� свету�и�првом�у�
региону� по� индексу� песимизма,� а� три� четвртине�
њених� грађана� очекује� економске� потешкоће� у�
2023,�показује�ново�глобално�истраживање�међу-
народне� асоцијације� „Галуп� Интернационал“.�
Глобално� гледано,� мање� од� трећине� испитаника�
верује�да�ће�2023.�година�бити�боља�од�протеклих�
годину�дана,�34�одсто�очекује�да�ће�бити�лошија,�а�
27�процената�сматра�да�ће�ситуација�остати�иста.�
Песимизам�је�највиши�у�Пољској,�где�65�одсто�ис-
питаника�мисли� да� ће� 2023.� бити� лошија,� док� је�
оптимизам�на�највишем�нивоу�у�Нигерији,�где�77�
одсто�грађана�мисли�да�ће�бити�боља.�

Србија� је� трећа� међу� најпесимистичнијим�
земљама�света�–�после�Пољске�и�Чешке,�а�након�
ње� долазе� Француска� и� Италија.� У� Србији� 64�
одсто� испитаних� очекује� лошију� годину,� петина�
мисли� да� се� ситуација� неће� променити,� а� само�
16�процената�грађана�очекује�да�2023.�буде�боља.�

Истовремено,� две� трећине� испитаника� у� Србији�
верује�да�ће�2023.�бити�година�економских�потеш-
коћа,� а� тек�девет�одсто�мисли�да�ће�бити� година�
економског� просперитета.� Слично� је� и� у� окру-
жењу,�при�чему�су�највећи�песимисти�у�Босни�и�

Херцеговини,�а�за�њима�следе�Бугарска�и�Северна�
Македонија.�У�свету� готово�половина�испитаних�
верује� да� ће� 2023.� бити� година� економских� по-
тешкоћа�а�само�петина�очекује�годину�економског�
просперитета.�Kада�је�реч�о�осећају�личне�среће,�
упркос� економском� песимизму,� људи� се� осећају�
срећно�и�54�одсто�светске�популације�себе�описује�
срећним,�док�само�13�процената�испитаника�кажу�
да�је�несретно.

Земља� са� највишим� индексом� среће� су� Фи-
липини� а� најнижи� индекс� среће� деле� Турска� и�
Молдавија,�показало�је�Галупово�истраживање.�У�
Србији� је�индекс� среће�међу� грађанима�нижи�од�
светског�просека,�а�највише�је�оних�који�нису�ни�
срећни�ни�несрећни.�Глобално�истраживање�Kрај�
године�(End�of�Year)�међународне�асоцијације�„Га-
луп�Интернационал“�обухватило�је�више�од�35.000�
испитаника�из�35�земаља�и�територија�широм�све-
та.� К. Ђорђевић

РЕЗУЛТАТИ ГАЛУПОВОГ ИСТРАЖИВАЊА
СРБИЈА НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ У СВЕТУ ПО ИНДЕКСУ ПЕСИМИЗМА



7

психолошке новинеФЕБРУАР 2023.

Више�од�половине�запослених�током�пре-
тходне�године�имало�је�тешкоће�са�мен-
талним� здрављем,� али� само� мали� број�

њих�потражио�је�стручну�помоћ.�Свака�десета�
особа� доживела� � је� неку� врсту� дискримина-
ције� у� вези� са� менталним� здрављем.�Највећи�
број� њих� подршку� у� радном� окружењу,� када�
су�психички�проблеми�у�питању,�оцењује�као�
изузетно�лошу,�показала�је�студија�под�називом�
„Истраживање� о� менталном� здрављу� у� рад-
ном�окружењу“�Центра�за�емотивну�подршку�
и�превенцију�суицида�„Срце“.�Студија�која� је�
урађена�на�узорку�од�сто�послодаваца�средњих�
и�великих�фирми�у�Војводини�и�1.700�запослених,�
такође�је�открила�да�у�већини�случајева�не�постоје�
дефинисани�поступци�за�пријављивање�проблема�
са�менталним�здрављем�–�само�петина�предузећа�
има�и�спроводи�програм�здравља�и�добробити� за�
запослене,� а� када� је�ментално� здравље� у� питању,�
брига� о� превенцији� и� заштити� још� мање� је� при-
сутна.�Kритеријум�за�избор�предузећа�у�којима�је�
рађено�истраживање�били�су�подаци�о�просечном�
броју� запослених� (преко� 150),� а� не� критеријуми�
пословног�прихода,�односно�вредности�укупне�ак-
тиве.

Подаци�говоре�да�су�тек�у�свакој�седмој�фирми�
идентификована�радна�места�која�би�могла�имати�
негативан�утицај�на�ментално�здравље,�а�само�два�
одсто�предузећа�у�оквиру�периодичних�здравстве-
них�прегледа�има�предвиђен�разговор�са�психоло-
гом�за�све�раднике.�Већина�фирми�не�нуди�никакве�
здравствено-образовне�кампање�које�се�тичу�мен-
талног� здравља,� а� десет� одсто� послодаваца� нема�
дефинисане�мере�обавештавања�и�оспособљавања�
запослених�да�препознају�узроке,�облике�и�после-
дице�вршења�мобинга,�иако�су�ове�мере�дефиниса-
не�правилником�чија�је�примена�законска�обавеза.�
Само�у�трећини�фирми�запосленима�је�на�распола-
гању�психолошка�подршка�или�саветодавни�рад�у�
организацији�послодавца.

Недостатак отвореног дијалога
„Радно�окружење�један�је�од�најчешћих�извора�

проблема�са�менталним�здрављем,�a�то�потврђује�и�
искуство�наших�волонтера�са�телефонске�подрш-
ке�за�превенцију�суицида.�Упркос�томе,�недостаје�
отворен�дијалог�о�очувању�менталног�здравља�на�
послу.�Запослени�су�слабо�информисани�о�значају�
менталне�хигијене,�важности�отвореног�разговора�
и�емотивне�подршке,�док�им�је�психолошка�помоћ�
ретко�доступна.�Нарушено�ментално�здравље�про-
узрокује�низ�проблема�у�функционисању�особе�и�
директно� утиче� на� физичко� здравље� појединаца.�
С�друге�стране,�занемаривање�менталног�здравља�
запослених�од�стране�менаџмента�доводи�до�драс-
тичног�опадања�квалитета�рада,�а�последично�и�до�
губитака� за� предузеће,� кроз� пад� продуктивности,�
чешћих�здравствених�проблема�и�прекомерног�из-

остајања�са�посла.�Негативни�утицаји�на�ментално�
здравље�на�радном�месту�више�су�последица�лоше�
комуникације�и�неадекватног�руковођења�и�одно-
са�у�колективу,�него�саме�природе�посла�и�његовог�
обима“,�упозоравају�аутори�ове�студије,�који�исти-
чу�да�покрећу�ширу�кампању�на�друштвеним�мре-
жама�у�којој�скрећу�пажњу�на�појаве�које�запослени�
не�би�требало�да�прихвате�као�природан�део�посла,�
а� то� су� –� неплаћен� прековремени� рад,� исмевање,�
вређање,�микроменаџмент�и�сагоревање.�

На�питање�како�оцењујете�сопствено�ментално�
здравља�у�радном�окружењу,�16�одсто�запослених�
навело�је�да�је�од�почетка�године�одсуствовало�са�
посла�због�проблема�везаних�за�ментално�здравље,�
а�само�пет�одсто�њих�то�је�навело�лекару�као�глав-
ни� разлог� потешкоћа.� Тек� сваки� осми� запослени�
навео� је� да� предузеће� нуди� могућност� разговора�
са�психологом�или�психијатром,�а�само�два�одсто�
њих� је� ту� могућност� и� користило.� Чак� 84� одсто�
радника�наводи�да�се�у�њиховим�предузећима�не�
организују�здравствено-едукативне�кампање�у�об-
ласти�менталног�здравља,�а�свега�шест�процената�
запослених� присуствовало� је� таквим� догађаји-
ма.� Проценат� предузећа� која� имају� дефинисане�
поступке� пријављивања� проблема� у� вези� са� мен-
талним� здрављем� је� свега� седам�одсто,� а� чак� две�
трећине�испитаника�сматра�да�на�радном�месту�не�
могу� адекватно� да� се� информишу�о� темама� веза-
ним� за� заштиту�менталног� здравља.� За� половину�
радника�обавезни�периодични�разговори�са�психо-
логом�или�психијатром�били�би�најбољи�начин�да�
се� очува�и�унапреди�ментално� здравље�на�послу.�
Иако�подршку�пријатеља�и�породице�оцењује�као�
одличну�свега�нешто�више�од�трећине�запослених,�
већина�радника��углавном�се�овим�особама�обраћа�
у�тешким�ситуацијама�за�помоћ.�Највише�инфор-
мација� у� области� менталног� здравља� запослени�
тренутно� добијају� путем� интернета,� друштвених�
мрежа,�медија�и�књига.

Мало здравствено-образовних 
кампања

Испитујући� да� ли� у� фирмама� постоје� опште�
претпоставке� за� добробит� и� здравље� запослених,�
аутори� овог� истраживања� дошли� су� до� закључ-
ка� да� свега� 63� одсто� предузећа,� према� исказима�

запослених,� има� само� обавезно� здравствено�
осигурање,� а� у� половини�њих� не� постоји� ор-
ганизована� синдикална� делатност.� Здравстве-
ни�прегледи�за�сва�радна�места�постоје�само�у�
петини�предузећа,�а�програм�заштите�здравља�
на� раду� постоји� само� у� 15� процената�фирми.�
Што�се�тиче�бриге�о�менталном�здрављу�у�ок-
виру�компанија,�одговори� запослених�сугери-
шу�да�у�акту�о�процени�ризика�у�предузећима�
постоје�радна�места�са�повећаним�ризиком�по�
ментално�здравље�само�у�26�одсто�случајева,�а�
чак�трећина�испитаника�није�обавештена�да�ли�
таква�радна�места�постоје.�
Групација�питања�која�се�тиче�општих�претпо-

ставки�за�добробит�и�здравље�запослених�показује�
да� је� половина� предузећа� синдикално� организо-
вана,� у� трећини� постоји� више� репрезентативних�
синдиката,� док� у� 17� одсто� случајева� постоји� је-
дан� репрезентативан� синдикат,� У� свега� 27� одсто�
предузећа� постоји� само� обавезно� здравствено�
осигурање;�у�готово�половини� �случајева�постоји�
и� добровољно� колективно� осигурање,� док� је� ин-
дивидуално�додатно�осигурање�регистровано�код�
четвртине�предузећа.�Од�2020.�године�и�настанка�
корона�кризе,�трећина�послодаваца�нуди�повећану�
флексибилност�и�дозвољава�стални�или�повремени�
рад�од�куће,�а�за�чак�83�одсто�њих�прихватљиво�је�
узимање�слободног�дана�без�најаве�и�образложења.�
Kод� највећег� броја� предузећа� постоје� обавезни�
здравствени� прегледи� за� поједина� радна�места,� у�
трећини�фирми�постоји�могућност�прегледа�за�све�
запослене,�док�у�четири�одсто�случајева�не�постоје�
уопште�лекарски�прегледи.�Само�22�одсто�преду-
зећа�има�и� спроводи�програм� здравља/добробити�
за�запослене,�а�када�је�ментално�здравље�у�питању,�
брига�о�превенцији�и�заштити�је�још�мање�прису-
тна.���

Већина� предузећа� не� нуди� никакве� здрав-
ствено-образовне� кампање� које� се� тичу� ментал-
ног� здравља.�Организоване� кампање� су� усмерене�
првенствено� за� технике� суочавања� са� стресом,�
унапређење� комуникације� и� превенцију� болести�
зависности.�У�већини�случајева�не�постоје�дефи-
нисани� поступци� за� пријављивање� потешкоћа� у�
вези�са�менталним�здрављем.�Послодавци�истичу�
да�запослени�могу�да�добију�савете�и�информације�
у�области�превенције�менталних�обољења�на�рад-
ном�месту�у�86�одсто�случајева,�а�сматрају�да�то�уг-
лавном�раде�службе�задужене�за�управљање�људ-
ским�ресурсима,� а�нешто�мање�интерни�портали,�
предавања�стручних�лица,�огласне�табле...�Kао�об-
ласт�у�којој�виде�највећу�могућност�за�побољшања�
у� очувању� и� унапређењу� менталног� здравља� на�
послу,� послодавци�наводе� информисање�и� едука-
цију,�запошљавање�стручњака�из�области�ментал-
ног�здравља,�као�и�обавезне�периодичне�разговоре�
са�стручњацима�из�ове�области�и�измене�законске�
регулативе.� Катарина Ђорђевић

ИСТРАЖИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ЕМОТИВНУ ПОДРШКУ И ПРЕВЕНЦИЈУ СУИЦИДА „СРЦЕ“

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ

Тим� психолога,� педагога,� специјалних� педаго-
га� и� правника� са� факултета� и� из� праксе� поднео� је�
иницијативу� Скупштини� града� Београда� за� осни-
вање� дневних� боравака� за� децу� са� проблемима� и�
поремећајима� у� понашању,� како� би� се� системски�
превенирала�делинквентна�и�насилничка�понашања�
и�помогла�правилна�социјализација�ове�деце.�Ини-
цијативу�је�покренила�др�Милица�Марушић,�психо-
лошкиња�са�Института�за�педагошка�истраживања�и�
предавачица�на�Филозофском�факултету�у�Београду,�

а�подржала�је�председница�Друштва�психолога�Ср-
бије�др�Тамара�Џамоња�Игњатовић.�Услуга�дневног�
боравка�предвиђена�је�Законом�о�социјалној�заштити�
и�планирано�је�да�је�финансира�локална�самоуправа�
–�она�је�преко�потребна�са�становишта�школе,�која�
нема�могућности�да�се�бави�овим�проблемом,�као�и�
са�становишта�Суда�за�малолетнике,�који�нема�начи-
на�да�спроводи�пресуде.�

Дневни�боравци�за�децу�са�проблемима�у�пона-
шању�постоје�у�Новом�Саду�и�Kрагујевцу,�а�од��када�

је� овај� боравак� основан� у�Новом�Саду� 2004.� годи-
не,�нема�рецидива�кривичних�дела�код�малолетних�
преступника.�Статистика�сведочи�да�је�у�Србији�око�
140�деце�годишње�у�сукобу�са�законом,�а�већина�њих�
су� вишеструки� преступници.� Истраживања� такође�
говоре�да�је�сваки�седми�ученик�седмог�и�осмог�раз-
реда�основне�школе�физички�малтретиран�од�стране�
вршњака�у�школи,�а�са�већим�узрастом�расте�и�про-
ценат�претњи�и�вређања�међу�тинејџерима.�

К. Ђорђевић

ЗА ДЕЦУ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ ПОТРЕБАН ДНЕВНИ БОРАВАК
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психолошке новине ФЕБРУАР 2023.

ДРУГИ ПИШУ

СПОРТСКА ПСИХОЛОШКИЊА САША СРЕДАНОВИЋ  
СЕ ЛАЖНО ПРЕДСТАВЉА ЈАВНОСТИ

Саша�Средановић�стекла�је�велику�популар-
ност:� већ� месецима� се,� у� улози� спортске�
психолошкиње,� појављује� у� десетинама�

домаћих�медија,�где�говори�о�спорту,�спортистима�
и�спортској�психологији,�а�највише�о�себи.�Да�су�
подаци�из�њене�биографије� тачни,�медијски�пуб-
лицитет�који�је�стекла�био�би�сасвим�оправдан,�јер�
Саша� Средановић� себе� представља� као� спортску�
психолошкињу� ФK� „Барселона“,� односно� Барсе-
лонине�академије�„Ла�Масије“,�с�претходним�рад-
ним�искуством�у�клубовима�„Олимпија�Љубљана“,�
„Атлетик� Билбао“� и� „Реал� Бетис“.� Из� свих� ових�
клубова� је,� међутим,� „Трагачу“� стигао� негативан�
одговор�на�упит�о�сарадњи�са�Сашом�Средановић.

Ту� није� крај:� Саша� Средановић� тврди� да� је�
завршила� специјалистичке� студије� спортске� пси-
хологије� на� Универзитету� у� Мастрихту.� Реч� је� о�
специјалистичким�студијама�које�не�постоје,�нити�
су� икада� постојале.� На� молбу� да� разговарамо� са�
Сашом� Средановић� о� наводима� из� њене� биогра-
фије� најпре� смо� добили� претње� тужбом� од�њене�
ПР�менаџерке,�а�потом�је�нашој�редакцији�стигла�
и�опомена�пред�тужбу�од�„Адвокатске�канцеларије�
Зејаковић”� с� логом� Адвокатске� коморе� Београда�
(АKБ).� Та� канцеларија� не� постоји,� а� злоупотреба�
логоа�пријављена�је�АKБ.

У�тексту�који�следи�представићемо�све�податке�
из�биографије�Саше�Средановић�који�су�званично�
демантовани�или�су�доказано�немогући/неверодос-
тојни.

Хед спорт психолог  
и кафа са Хоакином

У� медијима� Саша� Средановић� представља�
себе� као� спортску� психолошкињу� која� је� дипло-
мирала� клиничку� психологију� на�Универзитету� у�
Мастрихту� у� Холандији,� а� затим� специјализира-
ла� спортску� психологију� на� истом� универзитету.�
Напомиње�да�говори�седам� језика,�да� је�спортска�
психолошкиња�за�цео�тим,�али�да�су�је�у�клубу�про-
филисали�као�психолога�за�напад.

Наводи� да� је� у� почетку� радила� за� мање� клу-
бове�у�Холандији,�Немачкој,�Швајцарској,� а�да� је�
онда�дошла�у�„Олимпију“�из�Љубљане.�Потом�је,�
каже,�отишла�у�Шпанију,�где�је�радила�за�„Атлетик�
Билбао“,�па�за�„Реал�Бетис“,�да�би�је�затим�након�
трансфера�довела�„Барселона“,�односно�њена�ака-
демија�„Ла�Масија“.�На�свом�верификованом�Ин-
стаграм�налогу�Саша�Средановић�тврди�да�је�„хед�
спорт“�психолог.

Често�помиње�како�блиско�сарађује�са�тренери-
ма�и�фудбалским�звездама.�Тако,�на�пример,�наво-
ди�да�је�она�заслужна�што�је�Ињаки�Вилијамс�по-
мерен�са�позиције�шпица�на�позицију�крило,�док�са�
Хоакином�Санчезом�редовно�пије�кафу�и�толико�су�
блиски�да�је�„он�њој�психолог”.�Медијима�је�исп-
ричала�и�следећу�анегдоту:�тренер�и�легенда�„Бар-
селоне“�Ћави�задиркивао�је�пољског�
нападача�Роберта�Левандовског,� ре-
кавши� му� како� се� у� Пољској� више�
писало�де�ће�Саша�Средановић�доћи�
у�„Барселону“�него�он.

Kаже�да�15�година�ради�овај�по-
сао,�а�да�је�у�жижу�медијске�пажње�
дошла� тако� што� је� пре� пар� година�
одлучила�да�направи�семинар�спорт-
ске�психологије�у�Хотелу�„Ин“.

Kолико� су� веродостојне� тврдње�

Саше�Средановић?�Анегдоте,�свакако,�нисмо�били�
у�прилици�да�проверимо,�али�кључне�елементе�би-
ографије�јесмо.�Идемо�редом.

Одговори клубова
У�упитима�које�смо�послали�„Олимпији“,�„Ат-

летик�Билбау“,�„Реал�Бетису“�и�„Барселони“�рефе-
рисали�смо�на�наводе�Саше�Средановић�о�ангаж-
ману� у� тим� клубовима.� Пристигла� су� сва� четири�
одговора�и�сва�четири�су�негативна.

Саша�Средановић�наводи�да�је�потписала�уго-
вор�с�љубљанском�„Олимпијом“�и�да�је�тамо�про-
вела�две�и�по�године.�Из�тог�клуба�за�„Трагач“�одго-
варају�да,�према�њиховим�евиденцијама,�особа�под�
тим�именом�никада�није�потписала�ниједан�уговор�
с�клубом.

Из�ФK�„Атлетик�Билбао“� стигао�нам� је� одго-
вор�да�су�се�распитивали�о�Саши�Средановић�међу�
стручњацима�из�медицинског�департмана�тог�клу-
ба�и�да�се�нико�од�њих�не�сећа�сарадње�са�особом�
под�именом�Саша�Средановић.�На�упит�о�ангажма-
ну�Саше�Средановић�стигао�нам�је�негативан�одго-
вор�и�из�„Реал�Бетиса“.

Из� „Барселоне“� –� где� је� Средановић� наводно�
тренутно�ангажована�–�веома�брзо�су�нам�одгово-
рили�да�„нико�под�овим�именом�(Саша�Средановић�
прим.�аут)�не�ради�у�„Ла�Масији”.�У�даљој�кому-
никацији� послали� смо� Kемију� Терезу� Оливери,�
„Барселонином“�службенику�за�медије,�и�линк�ка�
Инстаграм�профилу�Средановић,�где�у�опису�стоје�
информације�о�ангажману�у�„Барселони“/“Ла�Ма-
сији“.�Стигао�нам�је�идентичан�одговор:�не,�та�осо-
ба�не�ради�у�„Ла�Масији“.

Факултет и мистериозна 
специјализација

У�медијима�Средановић�истиче�да� је� заврши-
ла� клиничку� психологију� на�Универзитету� у�Ма-
стрихту�у�Холандији,�а�да�се�затим�специјализова-
ла�у�области�спорта�на�истом�факултету.

Због�„Европских�смерница�за�приватност”�није�
могуће�добити�званичне�потврде�о�статусу�студе-
ната�и�дипломаца�на�Мастрихту,�али�постоји�неко-
лико�немогућих�и�неутемељених�тврдњи�у�инфор-
мацијама�о�школовању�Саше�Средановић.�Прво,�на�
линкедин�профилу�Саше�Средановић�наводи�се�да�
је�дипломирала�на�„Maastriht�University�of�cilinical�
psychology“,� а� таква� институција� не� постоји.� На�
Универзитету� у�Мастрихту� нуде� се� основне� сту-
дије�психологије�на�енглеском�и�холандском�јези-
ку.� Друго,� на� званичном� сајту� овог� универзитета�
не� постоје� информације� о� основним,� мастер� или�
специјалистичким� студијама� спортске� психоло-
гије.�Послали�смо�упит�професору�Гилу�тен�Хору,�
координатору�јединог�предмета�посвећеног�спорт-
ској�психологији�на�Универзитету�у�Мастрихту,�а�
он�нам�је�потврдио�да�специјализација�коју�Саша�

Средановић� наводи� –� не� постоји,� нити� му� је� по-
знато�да� је�у�том�граду,�у�некој�другој�образовној�
институцији,�могуће�специјализовати�се�за�спорт-
ску�психологију.�Тренутно�чак�ни�предмет�„Sport�&�
Exercise�Psychology”,�на�ком�је�Тен�Хор�био�коор-
динатор,�више�није�активан.

Након�што�је�„Барселона“�у�одговору�за�„Тра-
гач“� демантовала� да� Саша� Средановић� ради� као�
спортска�психолошкиња�у�„Ла�Масији“,�обратили�
смо� се� Саши� Средановић� у� покушају� да� чујемо�
њену� страну,� односно�добијемо�било�какав�доказ�
да�ради�у�овом�клубу.

Одговор� смо,� уместо� од� ње,� добили� од� Секе�
Средановић,� која� се� представља� као� Сашина� ПР�
менаџерка.�Испрва�нам�је�одговорено�да�је�„Саша�у�
великој�гужви�и�проблемима”,�а�затим�да�по�уговору�
не�може�да�даје�изјаве�за�ову�сезону.�Kада�смо�поку-
шали�да�њеној�ПР�објаснимо�повод�истраживања,�
већ�у�другој�реченици�поменула�је�тужбу:�„Не�би�ти�
ишла�од�нас�тужба,�већ�од�надлежних.�Пријатељски�
савјет,�не�избацуј�ништа”,�писало�је�у�одговору.

На� наш� последњи� покушај� да� добијемо� било�
какав�доказ�речено�нам�је�да�бисмо�„морали�да�зна-
мо�ко�је�Саша�Средановић”�и�да�она�„није�у�оба-
вези�да�било�шта�доказује”,�а�добили�смо�и�савет:�
„Мој�савјет,�бавите�се�својим�послом�који�одлично�
обављате,�Сашу�Средановић� оставите� по� страни,�
да�не�буде�да�Вас�нисам�упозорила”,�написала� је�
ПР�Сека�Средановић.

Упозорење непостојећег адвоката
Недуго�након�горепоменуте�преписке,�на�мејл�

главног� и� одговорног� уредника,� помоћника� уред-
ника,�као�и�менаџерке�програма�„FakeNews�Трага-
ча“�стигла�је�опомена�пред�тужбу�коју�је�„по�налогу�
нашег�клијента�Саше�Средановић”�упутио�извесни�
адвокат�Милош�Зејаковић�из,�како�се�наводи,�„Ад-
вокатске� канцеларије� Зејаковић”.� У� опомени� се�
упућује�„посебна�нота”�новинару�који�је�ступио�у�
контакт�са�ПР�Секом�Средановић�и�стоји�да�је�то�
опомена� пред� „покретање� поступка� међународне�
тужбе� –� по� предмету� увреде,� клевете,� изношења�
неистина,�повреде�приватности,�части,�морала”.

Документ� који� нам� је� достављен� путем�мејла�
садржи� лого� Адвокатске� коморе� Београда,� као� и�
информације�да�се�Адвокатска�канцеларија�Зејако-
вић�налази�у�Таковској� 46�у�Београду.�Покушали�
смо�да�пронађемо�канцеларију�и�адвоката�уз�помоћ�
Гугл�претраге�–�нисмо�успели.�Били�смо�и�на�ад-
реси�Таковска�46,�а�у�згради�на�тој�локацији�нисмо�
пронашли� ниједну� адвокатску� канцеларију,� нити�
таблу�с�именом�канцеларије�која�би�на�таквом�мес-
ту�морала�да�буде�јасно�истакнута.�Једна�од�станар-
ки�Таковске�46�рекла�нам�је�да�не�зна�ни�за�какву�
адвокатску�канцеларију�у�том�комплексу.

Будући� да� „Адвокатску� канцеларију� Зејако-
вић”� нисмо� могли� да� пронађемо� у� регистру� Ад-
вокатске�коморе�Београда,�обратили�смо�се�АKБ,�

где� су� нам� потврдили� да� адвокат�
под� именом� Милош� Зејаковић� не�
постоји� у� њиховој� евиденцији,� као�
и�да�у�Таковској�46�нема�регистро-
ваних� адвокатских� канцеларија.�
Такође,�затражили�су�да�им�просле-
димо�опомену�коју�смо�добили�како�
би� истражили� потенцијални� случај�
лажног�представљања.

  (FakeNews Трагач)


