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Да Србија ради, да гради и да рађа!



 

БОГОЉУБ КАРИЋ ПОНОВО ИЗАБРАН ЗА
ПРЕДСЕДНИКА ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК

РЕШЕЊЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ЈЕ ДА СЕ У ЕВРОПСКУ
УНИЈУ ИСТОВРЕМЕНО И ПРЕКО РЕДА ПРИМЕ СВЕ ЗЕМЉЕ
БАЛКАНА! ОВУ ИДЕЈУ ЛИДЕРА ПСС – БК ЈЕДНОГЛСНАО ЈЕ
ПОДРЖАЛО СВИХ 400 ДЕЛЕГАТА НА ИЗБОРНОЈ
СКУПШТИНИ, НА КОЈОЈ ЈЕ ЗА ЗАМЕНИКА ПОКРЕТА
РЕИЗАБРАН НАРОДНИ ПОСЛНИК ДРАГОМИР Ј. КАРИЋ
 

ФОТО: БК ТВ

 
Да Србија ради, да гради и да рађа!

ФОТО: БК ТВ

А К Т У Е Л Н А  Д Е Ш А В А Њ А



 
Да Србија ради, да гради и да рађа!

 
Богољуб Карић је уз једногласну подршку и
овације 400 делегата из целе Србије поново
изабран за председника Покрета Снага
Србије – БК.
 
На Изборној скупштини ПСС – БК и
седници Главног одбора одржаној у Вили
Јелена за заменика председника Покрета
реизабран је народни посланик и почасни
конзул Белорусије Драгомир Ј. Карић, а
потпредседници ће у мандату од четири
године бити  доктор Тихомир Симић,
Вера  Чабаркапа, Симон Драгомир Карић,
Радош Петровић и Милорад Пањевић.
 

 
Извршним одбором Главног одбора
председаваће Перса Мињовић, а
потпредседници Извршног одбора ГО су
Милош Вучинић, Борис Теодосијевић и
Звонко Илинчић.
 
Скуп је почео минутом ћутања којом је
одата почаст Сретену Карићу, Светимору
Ивановићу и свим члановима ПСС – БК
преминулим између две скупштине.
 

ФОТО: БК ТВ
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Да Србија ради, да гради и да рађа!

Свечаном догађају, којем је присуствовало
свих 400 пријављених делегата, што је
реткост у раду политичких странака, због
пословних обавеза није могао да
присуствује Богољуб Карић. Присутне је у
његово име поздравила супруга Миланка
Карић, народна посланица и почасни
конзул Казахстана, подсетивши на оно са
чим се Покрет суочавао током 15 година од
оснивања. Истакла је да из свега ПСС- БК
изашао још јачи и уједињенији.
 

ФОТО: БК ТВ
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Да Србија ради, да гради и да рађа!

 

 
– Прошло је много година и сви знамо како
је било, колико нам је било тешко и шта смо
све прошли, али смо издржали и победили!
Огромно вам хвала на истрајности и на
томе што сте доказали да верујете нашем
лидеру, генијалцу Богољубу Карићу који
јесте визионар, стратег, човек од акције,
човек који воли ову земљу, који је човек
космополита! Све оно што су нам овде
одузели, уништили, упропастили, све је 
 

 
поново створио заједно са целом породи-
цом. И створио је компанију која је данас
једна од 100 најбољих у свету. Говорила сам
да они могу да нам узму све, као што су и
узели материљално, али не могу да нам
узму памет, сподобност и Богољубов
патриотизам – казала је Миланка Карић,
која као народна посланица интензивно
ради на промоцији Србије и штити интересе
српског народа и државе.
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Она је посебну захвалност изразила
Драгомиру Ј. Карићу који је огромним
напорима успео да током 11 година
бруталног политичког прогона Богољуба
Карића очува Покрет и да привуче много
младих људи. Током свих тих година
активност ПСС – БК није престајала како на
унутрашњем тако и на међународном
плану. Покрет Снага Србије – БК је радио у
тешким условима, али је био респектован
од свих иностраних делегација и амбасада,
његови представници су позивани на све
важне пријеме и догађаје који се нису
тицали ондашње власти. Учествовао је на
многим великим скуповима политичких
партија од западне Европе, преко земаља
бившег Совјетског Савеза, Латинске
Америке до Кине и Индије. Заменик
председника Драгомир Ј. Карић примао је
представнике страних дипломатских мисија
и разговарао са многим светским
званичницима указујући им на деликатност
ситуације, чиме је стечена велика подршка
важних институција.
 
На Изборној скупштини на којој су изабрани
сви органи Покрета и Главни одбор од 157
чланова, истакнуто је да је Србија била и да
ће остати земља мира. Покрет снага Србије
– БК је свестан да се судбина државе ломи
на Космету и, истиче, да се никада не смемо
одрећи своје постојбине. Делегати су
једногласно подржали изјаву Богољуба
Карића да је једино истинско решење за
Косово и Метохију, којим би се избегле све
конфронтације, да Европска унија
истовремено и преко реда прими све
државе Балкана, које још нису чланице ЕУ, у
своје чланство.

 ТИМ ПЕРСПЕКТИВНЕ СНАГЕ СРБИЈЕ
ФОТО:  ПСС-БК
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Такође, наведено је да је циљ ПСС – БК да
Србија постане држава социјалне правде
која ће својим грађанима између осталог
обезбедити бесплатно основно и средње
школско образовање и здравствено
осигурање.
 
 Важан задатак је заустављање драстичног
пада наталитета, што би се, између осталог
регулисало, увођењем државне накнада за
свако новорођенче, док би породице са
троје и више деце имале посебан новчани
стимуланс. Посебна пажња се обраћа и на
развој Војводине која уз савремени начин
обраде земљишта убрзо може хранити не
само Србију већ цео Балкан.
 
 
– Нудимо програм јаке, модерне, економски
и технолошки развијене Србије, али и
Србије која неће заборавити жртве на
Кошарама и Паштрику, као што наши преци
нису заборавили ни Цер, ни Колубару, ни
Кајмакчалан. Наш циљ је да Србија не буде
ничија већ своја, да буде цењена држава у
породици европске заједнице народа.
Србији нису потребни господари, већ слуге
народа – наглашено је у програму ПСС – БК.                     
 

ФОТО: ЗОРАН ДИМИЋФОТО: "FACEBOOK"
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ИЗАБРАНО НОВО ПОКРАЈИНСКО РУКОВОДСТВО
ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ  – БК

У нарадном периоду у АП Војводина Покрет
Снага Србије – Богољуб Карић водиће
Никола Милетић из Суботице, а на Изборној
скупштини у Новом Саду народни посланик
Драгомир Ј. Карић, заменик председника
ПСС – БК, поручио је да Србија мора да
гради, ради и рађа.
 

Покрет Снага Србије – Богољуб Карић
изабрао је ново покрајинско руководство у
Војводини, које ће у наредном периоду
предводити Никола Милетић из
Суботице.
 

На Изборној скупштини одржаној у Новом
Саду, а којој је присуствовало 150 делегата,
за потпредседнике су изгласани Марија
Марковић из Суботице, Бранко Иванишевић
из Новог Сада, Драгомир Шарац из Новог
Бечеја и Миодраг Марковић из Шида.
 

 
ОЈАЧАЋЕМО ПОЉОПРИВРЕДУ, А ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ 
ЋЕ ИМАТИ ЗАСЛУЖЕНУ ПЕНЗИЈУ
 

Народни посланик Драгомир Ј. Карић,
заменик председника и заступник ПСС – БК,
честитао им је на функцијама и нагласио да
је пред њима озбиљан задатак.
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Он је додао да ПСС – БК даје пуну подршку
председнику Вучићу у његој дипломатској
борби за Косово и Метохију и нагласио да се
Покрет чврсто држи резолуције 1244, јер су, 

– Много се урадило, много предстоји да се
уради. Покрет Снага Србије – Богољуб
Карић је ту да генерише оно најквалите-
тније, оно најхуманије, али пре свега оно
патриотско. Зашто је 2004. године израстао
као Феникс из пепела? Зато што је спојио
оно основно што сваки грађанин Србије
жели. Није то чврста рука, то је врхунска
организација! Да ли има те организације ако
нема патриотизма, ако не царују образова-
ње, ред, дисциплина и рад? За то се Бого-
љуб увек залагао. Никада ништа није почео
да ради у шта није веровао. Да се није
десило то што се десило од стране
Коштунице и његових хајдука, Богољуб је
имао шансу да поведе Србију и да је
постави на европски колосек. Сада то
радимо на челу са председником Србије
Александром Вучићем, али смо у зака-
шњењу 12 година – рекао Драгомир Ј. Карић.

како је подвукао, све највеће силе света тамо
потписале да је Косово и Метохија неотуђи-
ви део Србије:

– Наш циљ је да Србија гради, ради и рађа.
Не заборавите, демографски подаци које је
изнео председник Александар Вучић су
погубни не само за Србију већ за цео
регион. Ако је ишта се примило у Србији, и
то са дубоким коренима, то се примила се
Богољубова идеја о богатој, јакој, силној,
равноправној и слободној Србији.

Један од кључних задатака покрајинске
организације ПСС – БК је оживљавање
пољопривреде како би она постала чврст
темељ за развој индустрије. У програму је
истакнуто да је могуће у петогодишњем
циклусу обезбедити да Србија произведе
довољно здраве и јефтине хране да задовољи
потребе свих грађана, а да од извоза може да
купи оно што не може да произведе. Покрет
се залаже и да се пољопривредницима
обезбеди старосна пензија, коју би жене
стицале са 55 а мушкарци са 60 година.

ФОТО: БК ТВ
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Потпредседник ПСС – БК Тихомир Симић
истакао је да све можете да урадите уколико
се истински верује у оно што радите.
 
– У суштини идеје и поруке да Србија има
снаге послата је кључна стимулација целој
Србији да схвати да таква каква јесте може
да покрене све оно што је лидер покрета
Богољуб Карић 2004. године урадио, а
деценија пре тога са својом породицом и
показао – да не морате бити ничији пион,
ничији симпатизер, ничији човек да бисте
могли да успете. Ми смо то показали. Имали
смо период када смо у сваком погледу могли
да унапредимо Србију и почели смо то
успешно да радимо. Нажалост, некима је
сметало, па се завршило са 11 година суровог
политичког изгона нашег лидера Богољуба
Карића и сви су мислили да ће нас то
ослабити, да ћемо нестати. Показали смо да
смо не само као политичка групација
опстали и сачували ту исконску идеју, већ
смо више још добили на цени. Покрет Снага
Србије – Богољуб Карић је и дан данас у
истој кондицји као што је био и 2004. године
када смо ПСС – БК подигли на ниво
међународне препознатљивости државо-
творне странке која размишља о политици у
реалном оквиру.

ФОТО: БК ТВ
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Изборној скупштини присуствова-
ли су и Перса Мињовић, предсе-
дница Извршног одбора Главног
одбора ПСС-БК, др Злата Лончар
Ћетковић, председница одбора за
законодавство, правосуђе и лока-
лну самоуправу ПСС- БК, Мирко
Стаменковић, саветник предсе-
дника ПСС – БК и члан Главног
одбора ПСС – БК и Мира Тадић,
председник омладине ПСС – БК.
 
 

Никола Милетић, новоизабрани председник
Покрајинске организације ПСС – БК поручио
је да има јасан правац деловања.
 
Економију стављамо изнад политике, јер
политика мора да служи економији. Наши
пољопривредници и предузетници морају
бити најцењенији и најугледнији грађани
наше покрајине, јер они су ти који
запошљавају, који производе, плаћају порез,
пуне буџете… Покрет Снага Србије – Богољуб
Карић биће највећи партнер управо њима! –
казао је Милетић.

Народни посланик Драгомир Ј. Карић, заменик председника и заступник ПСС – БК и Никола Милетић, новоизабрани
председник Покрајинске организације ПСС – БК
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СУБОТИЦИ ЋЕМО ДАТИ СНАГУ И СТВОРИТИ СВЕ ШТО
ЈОЈ НЕДОСТАЈЕ!  ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК
СПРЕМАН ЗА ИЗБОРЕ

 
Веома посећеној трибини поводом избора за месне заједнице 7. јула присуствовао је
Драгомир Ј. Карић, народни посланик и заменик председника ПСС – БК са члановима
највишег страначког руководства.
 
Избори у 37 месних заједница у Суботици
одржаће се 7. јула, а Покрет Снага Србије –
БК поднео је изборне листе у МЗ Прозивка и
Александрово. Руководсво на челу с
председником Богољубом Карићем уверено
је у успех.
 
– Ови избори су изузетно важни за све
грађане Суботице, а за нас у ПСС-БК су
посебно важни зато што после дуже времена
излазимо сами на изборе. Честитам
председници Градског одбора Сањи Којић и
свим члановима ПСС – БК у Суботици, јер
сте прикупили довољан број потписа да
пријавимо наше кандидате – истакао је
Драгомир Ј. Карић, народни посланик и
заменик председника Покрет Снага Србије –
БК на трибини одржаној у уторак у
Суботици. Он је подвукао да Градски одбор 

ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК СУБОТИЦЕ
веома добро ради. – Када су у питању
локални избори, неко би рекао да нису
значајни, али они заправо имају велики
значај. То вам је као да гласате за своју
породицу, јер одатле све почиње… После
породице прва институција са којом се
сусрећете је месна заједница. Друго је то што
оне код нас нису активне и немају ту снагу и
тај карактер власти какав би требало да
имају, али то се мења. Законом је све
предвиђено и закон је дао велика овлашћења
месним заједницама. Људи избегавају месне
заједнице као што избегавају домове
здравља. Кажу: „Нема ту ништа, ту су лекари
несикусни“ и иду одмах у болницу преко
везе. А то је погрешно, јер се ту формира
картон, ту се формира историја потојања
било којег проблема – објаснио је Карић.
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Пренео је поздраве председника ПСС – БК
Богољуба Карића, који се још једном
захвалио на огромној подршци приликом
реизбора за првог човека Покрета. Додао је
да је уверен да ће их Богољуб Карић водити
ка победи за бољу Србију, за што више
фабрика, путева, домова здравља, за што
више домова за старе људе, модерних школа
и вртића.
 
Драгомир Ј. Карић  је на скупу којем су при-
суствовали  чланови  највишег  руководства
Покрета Снага Србије – БК нагласио да ПСС

 
 – БК може умногоме да допринесе преко БК
групе, Карић фондације, Алфа БК
универзитета, система предшкоског,
основног и средњошколског образовања које
постоји унутар система, да у месним
заједницама Прозивка и Александрово живот
буде још бољи и квалитетнији и да у
Суботици створи све што јој
недостаје.Подвукао је да Србија мора да
ради, гради и да рађа и поновио речи
председника ПСС – БК Богољуба Карића да
Србији не требају господари већ слуге
народа како би свима било боље.
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УСПЕХ ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ – БК НА ИЗБОРИМА У
СУБОТИЦИ, САМОСТАЛНО У ДВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 
Одлука Градског одбора Покрета СНАГА
СРБИЈЕ – БК да самостално изађе на изборе
за месне заједнице у Суботици, а коју је
подржао председник Богољуб Карић с
члановима најужег руководства, показала је
да Покрет има велику подршку у народу.
 
У МЗ Прозивка ПСС – БК је добио 11 одсто
гласова, а у МЗ Александрово 10 процента,
што представља завидан резултат и важан
показетељ одличног рада председнице
Градског одбора ПСС – БК Сање Којић и
њених сарадника.
 
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК ће настојати да у
наредном периоду учини све да живот у
поменутим месним заједницама буде још

 
наредном периоду учини све да живот у
поменутим месним заједницама буде још
квалитетнији, а на недавно одржаној
предизборној трибини у Суботици народни
посланик Драгомир Ј. Карић је истакао да
ПСС – БК томе може умногоме да допринесе
преко БК групе, Карић фондације, Алфа БК
универзитета, те оформљеног система
предшколског, основног и средњошколског
образовања.
 
Избори за месне заједнице у Суботици дају
јаснију слику односа политичких снага у
Србији, а то што је ПСС – БК после низа
година изашао са самосталном листом
нимало неће утицати на снажне коалиционе
везе које има са Српском напредном
странком.
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ПОСЕТА БЕЛОРУСИЈИ

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ОБИШАО КОМПЛЕКС 
"MISNK WORLD": Веома сам задовољан оним што су
Карићи направили у Белорусији
 

Председник Србије Александар Вучић
боравио је на позив председника Белорусије
Александра Лукашенка у Минску где су у
петак свечано отворене II Европске игре, а
његова посета се није свела само на
тренутке велике спортске манифестације.
Двојица председника водили су разговоре о
успостављању још динамичније сарадње, 
 

посебно у сегменту привредног и
економског развоја. Председник Вучић је
потом у пратњи председавајућег
Председништва БиХ Милорада Додика и
министра омладине и спорта Вање
Удовичића обишао стратешке објекте и
компаније у белоруској престоници.
 

ФОТО: БК ТВ

 



 
Да Србија ради, да гради и да рађа!

Били су одушевљени опсегом пројеката које
реализује "БК група" и њиховим мулти-
функционалним комплексом "Мinsk World",
највећим грађевинским подухватом у Европи
од три милиона квадратних метара.
 
Иновативни комплекс је пројектован по
принципу "град у граду" у којем је
предвиђено да живи и ради 400.000
становника и који пружа сву потребну
инфраструктуру базирану на високој
технологији за удобан и активан живот - од
модерног смештаја до школа, вртића,
клиника, забавних и спортских центара.
 
- Врло смо задовољни поверењем које је
председник Белорусије Александар
Лукашенко пружио српској компанији. Ово је
веома важно за нас и показало се да наши
људи могу учинити много у корист
белоруског народа и грађана Минска.
Изузетно сам задовољан квалитетом градње
у комплексу "Minsk world". 
 

Мислим да су и људи које смо овде срели
такође задовољни. Надам се да ће и
компанија браће Карић и друге српске
компаније у будућности моћи да учине
много више у Белорусији. 
 
Ово је директна потврда наше успешне
сарадње на разним подручјима захваљујући
председнику Александру Лукашенку, јер је то
била његова идеја. 
 
Он је учинио све на највишем нивоу и по
свим економским питањима. Наша сарадња
је изврсна и само је треба ојачати и повећати
у будућности - нагласио је председник
Србије након обиласка комплекса и сусрета
са Богољубом Карићем и његовим
сарадницима.
 
Милорад Додик је оценио да се односи
између БиХ и Белорусије могу и требају
развијати и да је "чврсто уверен да постоје
нови правци развоја државне сарадње".
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Карићи даровали Чепурина српском официрском сабљом 
Вредни поклони за амбасадора Русије
 
Народни посланик Драгомир Ј.
Карић у амбасади Руске Федерације
у Београду одликовао Александра
Чепурина орденом породице Карић
за искрену подршку српском
народу у најтежим временима и
уручио му реплику оружја из 19.
века
 
Након седам година проведених у Србији
амбасадор Александар Чепурин се враћа у
Русију, а уз бројне успомене са собом ће
понети и сабљу српског официра!
 
Реплику оружја из 19. века дарова му је у
амбасади Руске Федерације народни
посланик Драгомир Ј. Карић у своје и у име
народне посланице Миланке Карић. Он је
Александра Чепурина одликовао и орденом
породице Карић за, како је истакнуто,
искрену подршку српском народу у
најтежим временима.
 

Међу поклонима за одлазећег амбасадора
Русије и његову супругу Наталију су и
сребрњаци са ликом Јанићија и Данице
Карић, књига „Хероине Србије – вековник“
на руском језику у издању Карић фондације,
као и модни детаљ за прву даму амбасаде
Руске Федерације у Београду – специјални
дар од Богољуба и Миланке Карић.
 
Амбасадор Чепурин је своја искуства током
дипломатске каријере у нашој земљи пренео
међу корице књиге „О Србији и Србима“ коју
је са посветом уручио Драгомиру Ј. Карићу
уз низ пригодних поклона. Он је с пуно
емоција причао о значају сарадње и
неговања пријатељских односа са
традиционалном српском патријархалној
породицом Карић и с пиететом говорио о
Богољубу, Миланки, Драгомиру и Хафи
подвукавши важност њиховог ангажовања
зарад јачања стратешке сарадње између
Србије и Русије, коју успешно негују
председници Александар Вучић и Владимир
Путин.

 
– Са породицом Карић сарадња је била
изузетно позитивна и таква ће бити и у
будућности. Наш однос је одличан, искрен, и
увек смо имали узајамно разумевање. Веома
је битно да имамо у земљи људе који
разумеју и који су спремни да помогну.
Породица Карић је имала велики значај у
јачању односа између Русије и Србије, а
Драгомир је врло важан део српске
политичког система и захвалан сам му на
свему – нагласио је Александар Чепурин.
 
Драгомир Ј. Карић рекао је да Александар
Чепурин остаје упамћен као човек који је
несебично дао свој немерљив допринос
чврстим пријатељским односима Србије и
Русије.
 
– После свих ових година дружења и рада
имам осећај да ће његов одлазак оставити
једну празнину. Као човек који често
посећује Русију имаћу прилике да се виђамо
и да размењујемо искуства. Имајући у виду
да је он човек у пуној снази, пре свега
менталној, и са великим дипломатским
искуством, то ће бити заиста драгоцено, а ја
ћу несебично делити све савете великог
српског пријатеља Александра Чепурина –
подвукао је Карић.
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Он се посебно осврнуо на улогу Наталије
Чепурин, амбасадорове супруге, упореди-
вши њену приврженост мужу и породици са
традиционалним вредностима које негује
фамилија Карић.
 
– Изузетно активно је учествовала у
стварању доброг имиџа Руске Федерације
као до сада ниједна супруга ниједног
амбасадора Русије и несебично је помагала
свом мужу. Желим да их њихова ћерка Маша
са мужем Филипом ускоро обрадује и да
постану бака и дека и осете каква је то
радост. На многаја љета да живи наше
пријатељство. Недостајаће нам – рекао је
Драгомир Ј. Карић.
 

ПРИПРЕМЕ ЗА ФОРУМ
“СВЕТОСТ МАТЕРИНСТВА” 
 
ЗА СРБИЈУ СУ СПАС ВЕЛИКЕ
ПОРОДИЦЕ С МНОГО ДЕЦЕ
 
 
У борби против беле куге држава која мора
да стимулише младе парове да ступају у брак
и да рађају како не бисмо нестали као нација,
сагласни су представници Карић фондације
и руског Фонда Светог Андреја Првозваног
који организују велики међународни скуп у
Београду.
 
Београд ће почетком новембра угостити
учеснике међународног Форума “Светост
материнства” на којем ће бити изнети
предлози и презентована решења која су се
показала као најбоља у борби против једне од
највећих пошасти данашњице – беле куге.
 
Циљ је да се конкретним примерима
подстакну млади парови да оснивају
породице и да им се, пре свега од стране
државе, пружи материјална сигурност да
остваре најважније – да се рађа што више
деце. О томе колико је поражавајућа
демографска слика у Србији, о претњи да
ћемо нестати као нација, о томе да су нам
села опустела, а да је у многим градовима
ситуација критична, да нас кудикамо више
умире него што на свет долази, недавно је
говорио и председник Александар Вучић.
 
И баш у настојању да се не оствари најцрњи
сценарио, организује се Форум “Светост
материнства” који у свом називу симболизује
управо оно за шта се Карић фондација
деценијама залаже. Стога је одржан радни
састанак којем присуствовали народна
посланица Миланка Карић, оснивач Карић
фондације, народни посланик Драгомир Ј.
Карић и представници Фонда Свети Андреј
Првозвани из Русије. Прецизирани су детаљи
новембарског окупљања када ће у српску
престоницу доћи 500 чланова делегација из
шездесетак земаља, како би разменили
искуства у борби против беле куге. Њихов
боравак биће умногоме значајан и за развој
туризма у Београду.

ФОТО: БК ТВ

ФОТО: БК ТВ

 



 
Да Србија ради, да гради и да рађа!

 
– Сарадња Карић фондације са Фондом
Свети Андреј Првозвани траје дуго. Ово је
седми Форум који организујемо заједно, а
први у Србији. 
 
Наша иницијатива је била да буде одржан у
Београду, што су они здушно прихватили, јер
је нама Србима заиста један од највећих
проблема управо бела куга. Једноставно,
нестаћемо као нација ако се овај тред
негативног природног прираштаја настави. У
Карић фондацији постоји Центар за очување
српске породице и ми се боримо већ 40
година, а и својим примером показујемо да је
то нешто што је најбитније за нацију. Верујем
да ће Форум “Светост материнства” у
новембру имати велики ефекат пре свега на
државне органе да помогну младима да се
одлуче да стварају породице и да рађају децу
– поручила је Миланка Карић.
 
Владимир Бушујев, директор Фонда Светог
Андреја Првозваног, истакао је да је у Русији
актуелан тренд стварања великих породица.

 
Председник Фонда Светог Андреја
Првозваног Владимир Јакуњин упутио је
велику захвалност Карић фондацији на
изузетном доприносу очувању духовних,
културних и породичних вредности и
огромном ангажовању у унапређењу
популационе политике, и дао пуну подршку
организацији Форума у Београду који ће
бити посвећен само једној теми – како
породицу учинити модерном са много деце
и срећном.
 
– Знамо да су и у Србији не тако давно
постојале велике и сложне породице.
Желели бисмо да понудимо неколико опција
за решавање проблема како би рађање деце
постало не само значајно, већ би, не плашим
се рећи, постало и модерно имати велику
породицу. За младе је то веома важно. Раније
се у Русији мало говорило о породици, а
сада се веома много прича. Породица треба
да буде срећна и велика и ка томе би требала
бити усмерена државна политика – нагласио
је Бушујев.
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Ј О Ш  Д В Е  М Е С Н Е  З А Ј Е Д Н И Ц Е
 Последњих месеци у Покрету СНАГА
СРБИЈЕ – БК у свим крајевима се
интензивно ради на формирању месних
одбора у месним заједницама. Очигледно да
је сазрело време на само да се покаже снага
ПСС-БК, која је тренутно у сенци великог
коалиционог савеза, већ и растом бројем
чланова се природно осећа потреба да се и
у месним заједницама организују одбори
ПСС- БК.
 
Многи,с правом, ИО тумаче да код чланства
расте интересовање да се са осталима
„измере“ на локланим изборима, што ни на
који начин не слаби, већ напротив јача
постојеће коалиције.
 
У Зрењанину је захваљујући активностима
председника Градског одбора Горана
Јовановића и потпредседника Радета
Стајића, крајем прошле недеље формиране
два месна одбора у месним заједницама
Болица Берберски и за преседницу
изабрана Татијана Кнежевић, а у Елемиру је
председница МО Маја Тркова.

Састанку су присутвовали председница
Извршног одбора Главног одбора Перса
Мињовић, члан Председништва Мирко
Стаменковић и потпредседник ИО ГО
Звонко Илинчић
 
 

Л О К А Л Н А  Д Е Ш А В А Њ А

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК
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Пред пуном трибином поштоваоца рагбија,
одржана је важна утакмица за пласман у
финале „Rugby Europe International
Championship“ у којој су репрезентативци
Србије и   Словеније доказали своју снагу и
спортски дух. Обојени бојама наше заставе,
уз јаку жељу за победом, репрезентација
наше државе је сломила дух Словенцима,
задала тешку борбу из које је изашла као
победник и пласирала се у финале против
репрезентације Андоре, где ће их победа на
Пиринејима пласирати у виши ранг
такмичења.
 

ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ- БК 
У СЛУЖБИ МЛАДИХ НАДА СПОРТА
 
Покрет Снага Србије- БК ГО Панчево 22. маја је допунио
своју ризницу захвалницом од стране рагби клуба
„Борац“ из Старчева коју је у име играча и организатора
доделио председник клуба господин Радивоје Тасковић
на име доприноса у развоју и афирмацији клуба.
 

Покрет Снага Србије- БК Панчево је на челу
са садашњим председником Јужнобанатског
округа Ђорђетом Стојковићем изашао у
сусрет и са својим сарадницима Димић
Рашом и Срђаном Гајићем из ГО Панчево и
Иваном Бајером из Старчева обезбедио
новчана средства којима је том приликом
обезбеђено 150 сендвича за најмлађе
учеснике, 120 мајица које су поред натписа
„СРБИЈА“ имале и лого ПОКРЕТ СНАГА
СРБИЈЕ- БК ПАНЧЕВО као и сокове и воду за
учеснике. 
 

Завршни турнир Купа Србије у конкуренцији
петлића и пионира је био предигра важне
утакмице за наш тим. На турниру је
учествовало шест клубова са преко двесто
младих нада овог спорта који су показали
своје знање и умеће на терену и освојили
много медаља и пехара. Организатори
турнира Купа Србије су се обратили за
помоћ у реализацији турнира, у којем је за
наше младе спортисте требало обезбедити
мајице, храну и пиће.

Овом приликом организатори турнира на
челу са председником рагби клуба „Борац“
из Старчева- Радивојем Тасковићем и
Радивојем Ћосићем, испред техничког
организатора турнира, били су веома
захвални из разлога што им је једна
политичка партија изашла у сусрет и
помогла без условљавања, а самим тим и
доказала да заједничким снагама Србија увек
може да победи.

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК
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МЛАДИ ЛИДЕРИ НА ДЕЛУ Српска малина на тржишту
Руске Федерације
 

 
У Бранковини, знаменитом и живописном селу
поред Ваљева по 57. пут одржана је
традиционална манифестација „Дан малине“
која слави „црвено“ злато – малину, воће по
коме је Србија позната.
 
У организацији пољопривредне саветодавне
стручне службе, одборника Скупштине града
Ваљева, одржан је састанак са произвођачима
малине.
 
Договорена је сарадња са Удружењем
индустријалаца и предузетника Србије у
пружању помоћи пољопривредницима да своје  
производе продају у Руској Федерацији.
 
Како је нагласио генерални секретар
Удружења индустријалаца и предузетника
Србије господин Велибор Стевић, циљ је да се
српски привредници а нарочито пољопри-
вредници повежу кроз неку врсту земљора-
дничке задруге  као што је то пре било и на тај
начин преговарају са крајњим купцима у Руској
федерацији.

ФОТО: PRINTSCREEN

 
Члан  Покрета СНАГА СРБИЈЕ - БК  и
председник месне заједнице села Вражогрнац 
које је удаљено 7 км од Зајечара, Слободан
Илић, је након потписивања петиције мештана
села договорио сарадњу   са стучним лицима
из општине града Зајечара, државних
предузећа и   Делта аграра договорио сарадњу
значајних пројеката за насеље.
 
Наиме реч је о санацији мрежа одводних вода
које мештанима насеља причињавају штету
како у самом насељу тако и на њивама.. По
речима Слободана Илића. Након обилсака
терена и анализе стања   сачињен је план
пројекта уз сарадњу са инжењером за бујичне
воде из предузећа „ Србија вода, геометра и
директором Делта аграра плантажа које су
такође погођене поплавама и обезбеђен је
багер који ће продубити канал и и ојачати
бедем на каналу и тако спречити даља
изливања вода.
 
Чланови ПСС-БК из МЗ "Вражогрнац"    су
самоиницијативно присупили и уређивању
центра насеља у виду прања главног трга и 
кошења траве, Такође на иницијативу
господина Илића договорено је   са људима из
општине Зајечар уређивање аутобуског
стајалиша села Вражогрнац као и увођење
видео наџора у центру села за које се мештани
надају да ће радови ускоро почети.
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Упис пoчињe 09.07.2019 и трaje дo 19.07.2019. гoдинe.

 
Рaнг листa ћe се формирати 05.07.2019., а кoнaчнa рaнг листa кандидата бићe
истaкнутa у студeнтскoj служби 08.07.2019. године.

Пoлaгaњe приjeмнoг испита за упис у школску 2019/20 годину oдржaће се
04.07.2019. године у 11 чaсoвa у прoстoриjaмa Aлфa БК Унивeрзитeтa, 
Палмира Тољатија 3, Нови Београд.

Пријемни испит
 
Драги будући студенти,
 

Одабир факултета, једна је од најважнијих животних
одлука, које одређују вашу будућност. 
Зато она мора бити сигурна и поуздана.
 

www.alfa.edu.rsinfo@alfa.edu.rs

Е Д У К А Ц И Ј А
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САРАДЊА АЛФА БК
УНИВЕРЗИТЕТА СА
СРОДНИМ
УНИВЕРЗИТЕТИМА У
ИНОСТРАНСТВУ 
 

ПУТОВАЊЕ У РУСИЈУ

РАЗМЕНА СТУДЕНАТА            

 
Сарадња између Удружења индустријалаца и
предузентника Србије, чији је оснивач и
председник Богољу Карић, и Алфа БК
универзитета све је интензивнија што је
резлатат недавно потписаног споразума о
стратешкој сарадњи.
 
Циљ је да студенти теоретско знање стечено
на факултету употпуне кроз праксу у
познатим српским компанијама, а посебно у
онима које припадају једној од најбољих
светских пословних групација “БК & Дана
холдингс”.
 
Најбољима међу њима је указана прилика да
прошире своје образовање у Међународној
летњој школи за младе која ће се од 17. до 30.
јула одржати на Тамбовском државном
универзитету у Русији. Авионске карте су им
уручили генерални секретар Удружења
индустријалаца и предузетника Србије
Велибор Стевић и ректорка Алфа БК
универзитета Јозефина Беке Тривунац. 
 
Један од приоритета Алфа БК универзитета
је успостваљање још јаче сарадње са
универзитетима у иностранству. Одлазак
студената у Русију је управо део реализације
тог пројекта.

Уговорена сарадња у
компанији “Вода Вода” ,  
хотелу “Мажестик” 
и консалтинг кући БДС
 
 
Реализација споразума о сарадњи који је
потписан између Алфа БК универзитета и
Удружења индустријалаца и предузетника
Србије, чији је оснивач и председник Богољуб
Карић, све је интензивнија, а томе у прилог
иде и стављање парафа на почетак праксе за
студенте у компанији “Вода Вода”, хотелу
“Мажестик” и консалтинг кући БДС.
 
Студенти Алфа БК универзитета у претходном
периоду су се упознали са могућностима да
знање стечено на факултету употпуне у више
српских компанија, превасходно онима које
послују у склопу БК групе.
 

Овај споразум је осим врхунске праксе
обезебедио и да најбољи студенти Алфа БК
универзитета буду полазници Међународне
летње школе за младе од 17. до 30. јула на
Тамбовском државном универзитету у Русији.

ПРАКСА ЗА СТУДЕНТЕ 
АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА

ФОТО: БК ТВ
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Ш E С Т E  С Т У Д E Н Т С К E  
С П O Р Т С К E  И Г Р E  
Учествовали су студенти из Београда, Краљева, Новог
Пазара, Ниша , Зубиног потока и града домаћина.

У организациији Алфа БК универзитета, 8. и 9. jунa 2019. гoдинe
у Крушевцу су организоване

Циљ Шeстих студeнтских спoртских игaрa
свaкaкo дa je биo прoмoциja спoртскoг и
тaкмичaрскoг духa студeнaтa AЛФA БК
Унивeрзитeтa, aли и прoпaгирaњe спoртскoг
aктивизмa, рaзвиjaњe пoзитивнoг тaмичa-
рског духa мeђу студeнтскoм пoпулaциjoм,
кao и спoртскo дружeњe кaкo нa тeрeну тaкo
и вaн њeгa.
 
Спoртoви у кojимa су сe студeнти нaдмeтaли
били су oдбojкa, рукoмeт, кoшaркa,   фудбaл,
бaцaњe кaмeнa с рaмeнa, стoни тeнис, скoк у
дaљ, шaх...

Oвoгoдишњe Спoртскe игрe студeнaтa
oбoгaћeнe су учeшћeм учeникa  Срeдњe
eкoнoмскe шкoлe из Крушeвцa, кojи су
oдигрaли рeвиjaлну утaкмицу и њoм oтвo-
рили спoртскe дaнe нaших AЛФA БК студe-
ната.  У склoпу oвe мaнифeстaциje билa je
oргaнизoвaнa и aкциja дaривaњa крeвeтa зa
дeчaкa кoмe je диjaгнoстификoвaн Дaунoв
синдрoм, кao и aкциja сaкупљaњa плaсти-
чних чeпoвa зa бoцe, чимe je нaш Унивeрзи-
тет пoмoгao удружeњe „Чeп зa хeндикeп“,
чиjи je и пaртнeр.
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Пo зaвршeтку утaкмицa пoбeдницимa су
свeчaнo уручили нaгрaдe и зaхвaлницe
рeктoркa AЛФA БК Унивeрзитeтa,  прoф. др
Joзeфинa Бeкe Tривунaц, прoрeктoркa зa
нaстaву,  прoф. др Mиљaнa Бaрjaктa-
ровић,  прoф. др Срђaн Joвкoвић  и прeдсe-
дник oргaнизaциoнoг oдбoрa Спoртских
игaрa AЛФA БК унивeрзитeтa, прoф. др Рaнкo
Maриjaнoвић, кojи je прeдaвши зaстaву и
прeнoсни пeхaр Студeнтских спoртских
игaрa, зaтвoриo oвoгoдишњe Шeстe студe-
нтске спoртскe игрe.
 
 
ФУДБAЛ
I мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Бeoгрaд
II мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Зубин Пoтoк
III мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Крушeвaц
 
 
КOШAРКA
I мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Крушeвaц 
II мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Зубин Пoтoк
III мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Нoви Пaзaр
 
 
OБOJКA ЖEНE
I мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Крушeвaц
II мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Нoви Пaзaр
 
 
ATЛETИКA
I мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Зубин Пoтoк
II мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Бeoгрaд
III мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Крушeвaц
 
 
СTOНИ TEНИС
I мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Ниш
II мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Крaљeвo
III мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Бeoгрaд
 
 
ШAХ
I мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Крaљeвo
II мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Зубин Пoтoк
III мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Крушeвaц
 
 
УКУПAН ПЛAСMAН
I мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Зубин Пoтoк
II мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт Бeoгрaд
III мeстo Aлфa БК Унивeрзитeт дeлe
Крушeвaц – Ниш

 



 

Б К  Т Е С Л А  
НОВОСТИ

Да Србија ради, да гради и да рађа!

 
ГДЕ НА ЛЕТОВАЊЕ У СРБИЈИ?
Ово су најпривлачније домаће туристичке дестинације
 Иако је сезона летовања почела, знатан је број оних који још нису преломили
куда отићи на одмор.
 
Према броју остварених ноћења, највише се
одседало у Врњачкој Бањи. Иза ње на листи
најтраженијих места следе Златибор,
Копаоник, Београд, Тара и Сокобања, а исте
локације и за прва четири месеца ове године
нашла су се међу водећима.
 
- Током лета у Србији се одржава велики
број музичких, гастрономских и винских
манифестација, као и сплаварење и
рафтинзи који привлаче велики број
домаћих туриста. У летњем периоду,
атрактивна су и места која нуде садржаје на
води и поред ње, као што су Белоцркванска
језера, Власинско језеро, Сребрно језеро,
Борско језеро, дестинације поред Дунава,
Саве, Дрине и других река у Србији -
поручују у Туристичкој организацији Србије.
 
Златибор важи за једно од места за које је
потребан дубљи џеп - ноћење у луксузнијем
хотелу стаје и до 100 евра, док је на
Копаонику боравак у хотелу око 50 евра, а на
Тари смештај у хотелу са полупансионом
може се добити већ за 20 евра.
 

Вредна помена је и Пролом бања, која је
протеклих година постала све посећенија, а
где за свега 500 динара можете пронаћи
пристојан смештај у једном од бројних
приватних апартмана, хотелски смештај се
креће до 30 евра.
 
Вредна помена је и Пролом бања, која је
протеклих година постала све посећенија, а
где за свега 500 динара можете пронаћи
пристојан смештај у једном од бројних
приватних апартмана, хотелски смештај се
креће до 30 евра.
 
Треба напоменути да се туристи све више
окрећу активном одмору који нуди еко и
етно туризам.
 

Све је више младих парова који траже
шуму, тишину, здраву домаћу храну и
чист ваздух и воду. Најчешће се
одлучују за војвођанске салаше,
Лопатницу, Рудно, Горњи Милановац,
околину Ваљева и Тару
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СОКО БАЊА

ДРИНА

ВРЊАЧКА БАЊА ЂЕРДАПСКА КЛИСУРА
 
- Из године у годину број посетилаца се
удвостручује, а све је више младих парова
који траже шуму, тишину, здраву домаћу
храну и чист ваздух и воду. Најчешће се
одлучују за одлазак на војвођанске салаше,
Лопатницу, Рудно, Горњи Милановац,
околину Ваљева и Таре - каже Горан
Вукићевић из удружења "Котур" са понудама
етно-аранжмана.
 
Подаци Републичког завода за статистику
показују да домаћи туристи још увек
предњаче у односу на иностране - прошле
године забележено је 2.750.000 гостију, од
чега је домаћих било 54 одсто.
 

 
Они су највише боравили у бањским (38
одсто) и планинским (34 одсто) местима.
 
- Ваучери су веома поспешили туризам у
Србији, наставља се раст у последњих
неколико година, и све више грађана
резервише аранжмане за локације у Србији
преко агенције. Тиме добијају јефтинију
услугу за 5.000 динара, али и осигурање. Ове
године биће туриста из Грчке, Турске и са
Блиског истока. Очекујемо пораст од око 20
одсто, иако чешће долазе у Србију само на
излет - каже Александар Сеничић, директор
Националане асоцијације туристичких
агенција Србије YUТА.
 

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО БОРСКО ЈЕЗЕРО ЗЛАТИБОР
 *ЧЛАНАК ПРЕУЗЕТ СА : "blic.rs"
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ПРВА ИНФОРМАЦИЈА О СКУПУ И ПОЗИВ ЗА
УЧЕШЋЕ ИНФОРМАЦИЈА О СКУПУ И ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ
 
Налазимо се у тринаестој години рада
Међународног форума о чистим енерге-
тским технологијама (Форум), који ће се ове
године одржати 24-25. септембра под
називом „ЕНЕРГЕТСКА ДИГИТАЛНА
ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ“. Након три године
доделе признања „ТOP ENERGY“ за
најуспешније изведене пројекте у области
енергетике у Србији и Југоисточној Европи,
обавезни смо да и ове године истакнемо
најбоље дигитално интегрисане и реализо-
ване пројекте и омогућимо постизање вишег
квалитета догађаја и шири обухват његовог
програмског концепта.
 
Дужи период Република Србија улаже
посебне напоре у процесу унапређења со-
пствене енергетске безбедности и изградње
инфраструктура, које треба да задовоље ра-
стуће потребе за енергијом. Готово иденти-
чни процеси се дешавају и у земљама
региона Југоисточне Европе, потврђујући још
једном чињеницу да нико на овом простору
не може дозволити своју паси-вност, нити да
постане изоловано енерге-тско острво
острво. Отварање процеса опште
националне дигиталаизације у Репу-блици
Србији, намеће нам обавезу да ослонцем на
домаће и регионалне пројекте, као и кроз
синергију дугорочних заједничких интереса
у постизању енергетске безбе-дности као
основе одрживог развоја, ставимо у први
план остварење најважнијег принципа
одрживог развоја – енергија и
дигитализација за све!
 
Опредељење Програмског одбора XIII
Форума, да се у тринаестој години његовог
постојања и деловања под покровитељством
Скупштине Аутономне покрајине Војводине
и са коорганизаторима Покрајинским секре-
таријатом за енергетику, грађевинарство и
саобраћај и Привредном комором Војводине,
овогодишњи фокус Републике Србије и
земаља региона испољи на што је могуће
примењивијој   идентификацији конкретних
процеса и пројеката и  њиховог  енергетског 

ПОШТОВАНЕ ДАМЕ И ГОСПОДО, ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ,
 

унапређења кроз примену нових дигиталних
кроз примену нових дигиталних технологија
и решења, као начином за постизање
постављених заједничких европских циљева.
До сада смо дограђивали планове енерге-
тског развоја на хоризонту до 2020. године,
која је већ пред нама, а сада ћемо покушати
да ставимо сопствене потенцијале у конте-
кст предвиђања стратешких циљева до 2050.
године. ЕУ енергетска мапа пута 2050, нуди
врло иновативан приступ у постизању
коначних циљева и поглед из будућности у
садашњост, са намером да се сагледају
потребе промена економског и друштвеног
система које ће нас одвести до жељених
циљева. Такав приступ захтева врло дина-
мичне и флексибилне енергетске политике,
као и друге политике спрегнуте са њом, свих
оних који желе да припадају корпусу
успешних нација будућности, али и посебно
добро контролисане механизме наџора ре-
ализације тих политика. Дигитализација
данас омогућује промену процедуре реали-
зације свих политика и остваривање њиховог
поузданог и ефикасног надзора. Све су то
предуслови динамичке промене политика и
стварање новог квалитета који се огледа у
сталним променама и прилагођавањима
окружењу.
 
Наша је заједничка визија да овогодишњи
дводневни рад Форума, кредибилитетом
будућих презентованих концепата, техно-
лошких решења и научних радова, треба да
подстакне креативније и конкретније ко-
ришћење расположивих потенцијала у
чистој енергији на овим просторима, дода-
тно покрене сарадњу и развој енергетике и
дигитализације у земљама региона и усме-
равање наше будућности ка високим
циљевима ЕУ енергетске мапе пута 2050.
 
Први дан Форума биће, поред пленарне
седнице на којој ће се обратити највиши
званичници државе домаћина и угледни
гости из иностранства, посвећен разматрању
и актуелизацији потребних активности у
процесу остваривања усвојене енергетске
стратегије под називом „ЕНЕРГЕТСКА
ДИГИТАЛНА ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ“, као и
постигнутих резултата у односу на поста-
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вљене циљеве енергетске политике, нацио-
налне дигитализације и одрживог развоја
Републике Србије, као и најаве великих
националних пројекта који ће нас квалифи-
ковати за бољу и паметнију будућност.
 
Саставни део треће и четврте индустријске
револуције, коју живимо, су паметни градови
и дигиталне инфраструктуре. Међутим,
трансформација и дигитализација градова је
врло спора јер је процес промена врло
сложен, а највећа препрека су људи који су
по природи ствари неспремни за промене.
Позитивне промене у неким великим
градовима дају за право веровању да су такве
позитивне промене могуће и економски
оправдане и да је могуће градове и зграде
посматрати, не као потрошаче енергије, већ
и као произвођаче. На примеру пројеката у
реализацији једне од 100 најуспешнијих
светских компанија на "WORLD FINANCE"
листи ДАНА ХОЛДИНГС комапанија, биће
представљени евроазијски мега пројекти,
који у себи садрже све елементе најновијих
дигиталних технолошких достигнућа и
испуњавају све критеријуме које захтевају
паметни градови. У том пројекту и презе-
нтацији чији је коаутор компанија БК ТЕСЛА
д.о.о. Србија, као партнери учествују и
најпознатије светске компаније.
 
Такође, приликом свечаног отварања
Форума биће додељена признања „TOP
ENERGY 2019“, за најуспешније реализоване
пројекте из области енергетике у Србији и
земљама Југоисточне Европе у протеклој
години. Истовремено, биће сагледана
искуства земаља региона и ЕУ, кроз учешће
референтних представника држава учесница
и европских регија и презентацијама радова
по позиву, на теме "НОВЕ ДИГИТАЛНЕ ТЕ-
ХНОЛОГИЈЕ" и " УПРАВЉАЊЕ  ПАМЕТНИМ
УРБАНИМ СИСТЕМИМА И ДИГИТАЛНИМ
ИНФРАСТРУКТУРАМА"

С поштовањем,
 
Др Тихомир Симић            Иво Вајгл                   
                                                                                          
Председавајући                   Копредседавајући 
Форума                                   Форума

У свим радним сесијама, након презентација,
биће отворене панел дискусије, које у
коначном заједничком закључку треба да
понуде јасне поруке о могућем динамични-
јем одрживом развоју енергетског сектора у
Србији и региону до 2050. године.
 
Други дан Форума, уз копокровитељство
Привредне коморе Војводине, посебно ће
бити усмерен на разматрање остварених
пословних пројеката из земље и иностра-
нства, кроз тематске сесије „РЕАЛИЗОВАНИ
ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ, ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ И УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ“ и 
„ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНО ПАРТНЕ-
РСТВО – ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ
ТЕХНОЛОГИЈА И МОГУЋНОСТИ
САРАДЊЕ“. И другог дана Форума ће
детаљно бити предствљен пројекат "МINSK
WORLD".
 
Позивамо Вас, да учествујете на овогоди-
шњем XIII Форуму „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА ЗА
ПАМЕТНУ БУДУЋНОСТ“ и дате свој
допринос у креирању визије енергетске
будућности, као и реализацији пословних
пројеката и јачању међусобних односа и
енергетске безбедности Републике Србије и
земаља Југоисточне Европе.
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ФОТО: АРХИВА
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СРПСКИ СПОРТИСТИ ПОСТАВИЛИ ВРЕМЕНСКУ КАПСУЛУ
У МИНСКУ / ОСТАВИЛИ ПОРУКУ ЗА БУДУЋЕ ШАМПИОНЕ
 

 
Репрезентативци Србије који учествују на II Европским играма у Белорусији
присуствовали церемонији почетка изградње стамбене четврти Шампиони у
склопу "Minsk World-a", највећег грађевинског подухвата у Европи који
реализује БК група.
 
У мулитифунксионалном комплексу "МINSK
WORLD", највећем грађевинском подухвату у
Европи од три милиона квадратних метара,
који с изузетним успехом реализује БК група,
током одржавања II Европских игара почела
је изградња зграде у чије је темеље, уз
присуство српских реперезентативаца,
спуштена временска капсула за будуће
нараштаје. Сходно великом спортском
такмичењу које се одржава у Белорусији та
четврт је названа “Шампиони”.
 

 
– У поруци потомцима који ће живети у
комплексу "МINSK WORLD" пожелели смо да
буду срећни и успешни. Уверени смо да ће у
четврти Шампиона расти нови шампиони и
то не само у спорту, већ у свим сферама
живота – рекао је Вибор Мулић, председник
Савета директора “Дана Холднигса” и додао
да су обезбеђени посебни услови за
куповину станова за спортисте који су
постигли успехе на светским такмичењима.
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У име српских репрезентативаца капусулу је
поставио Дамир Микец, освајач сребрне
медаље у стрељаштву на II Европским
играма.
 
– Веома нам је драго да компанија из Србије
гради овде тако велики и леп комплекс!
Трнула је кожа док сам држао капсулу са два
грба – Белорусије и Србије! – рекао је Микец.
 
Драган Доневић, селектор стрељачке
репрезентације Србије, са тренерима
Јеленом Аруновић и Гораном Микецом,
такође није крио одушевљење оним што су
видели: – Изузетно нам је драго што смо
могли да се упознамо са радом компаније БК
група и да се уверимо да поред спортиста за 
 

Србију медаље освајају и српске компаније
које раде у иностранству. БК група је светски
шампион у инвестицијама и градњи, вратила
је Србији оно место које је јој је некад
припадало и сврстала се у 100 највећих
компанија на свету. Посетили смо највеће
стамбено градилиште у Европи где БК група
тренутно гради три милиона квадрата
стамбено-пословног простора са школама,
факултетима, дечјим вртићима, спортским
теренима, медицинским цетрима у центру
Минска. То је град у граду у којем ће радити
и живети 400.000 хиљада становника, што је
величина Новог Београда. Сви станови су
опремљени најновијом смарт технологијом –
казао је Доневић.
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КАКО ДЕМОГРАФИЈА МЕЊА НАЧИН НА КОЈИ КУПУЈЕМО:
МИ ТУ ОПАДАМО КАО ПОТРОШАЧКА ПОПУЛАЦИЈА И
ПОСТАЈЕМО СВЕ МАЊЕ ВИДЉИВИ
 
 
Када је једна од највећих и најугледнијих
светских консултантских кућа стигла у
Србију, једно од првих питања клијента
којима су се бавили било је због чега опада
продаја пива код нас. Па ми бар имамо
пивопије. Одговор је био, бар после њиховог
истраживања, врло прост: у Србији стално
опада број становника, популација је све
старија, и за ово поднебље је пре ракија
(евентуално вино) него пиво. Имамо пиво,
али имамо све мање оних који су циљна
група. Урбана легенда или не, поклапа се с
агресивним рекламама, али и с подацима
које су недавно потегли и председник, али и
демографи: Србија се налази у самом врху у
групи земаља са најстаријом старосном
структуром становништва, и недовољним
бројем рођених беба (а све већим
морталитетом).
 
Пре само три године, код нас је у матичне
књиге рођених уписано најмање деце од
почетка 20. века. Можда је то и било разлог
за незграпно (и нетачно) објашњење да у
“Србији никад мање становника” није било.
Пројекција УН показује да ће број становника
у Србији опадати, и да ће до 2100. бити мало
више од пет милиона (5,46, рачунајући и
Косово). Али није то само проблем Србије.
Извештај Уједињених нација показао је да се
животни век становника Земље продужио,
али у половини земаља на свету и даље се не
рађа довољно беба да би та друштва расла.
 
Популација ће, додуше, расти, највише у
Африци и Азији, док ће у Европи драматично
опадати. Биће то проблем целе наше регије,
и земаља бивше СФРЈ, чак Албаније,
Мађарске, Бугарске…
  
ЗБОГ ЧЕГА ОНДА ФРКА (У СРБИЈИ)?
  
Подаци кажу да на сваких петнаест минута
један становник Србије “одлази”: било због
морталитета или због исељавања, како
објашњава др Владимир Никитовић, виши
научни сарадник из Центра за демографска
истраживања. То је, међутим, процес који је
много сложенији од ове две ставке и кренуо 

 
је давно. Др Никитовић за Недељник
објашњава да је то глобални процес почео с
индустријализацијом, када породици више
није било потребно “толико руку”, а онда
настављен у 20. веку (и због ратова,
миграција…).
  
ПРОЦЕНЕ СУ ДА СУ, КАДА ЗЕМЉА ПАДНЕ
ИСПОД СТОПЕ 1,5 И ТО ПОТРАЈЕ, ВРЛО
МАЛЕ ШАНСЕ ДА ПОПУЛАЦИЈА ОПСТАНЕ
 
Он објашњава да је код нас стопа пала испод
просека (просте репродукције) релативно
рано, уопште у односу на западне земље, из
више разлога, а један од њих је убрзана
индустријализација, када су жене ушле
равноправно на тржиште рада и
еманциповале се, као и због раније
легализације абортуса. Интересантно је да су
остале земље доживеле нагли пад тек после
пада Берлинског зида, и да се с тим посебно
суочила Немачка, пре свега Источна.
 
“Постоје неке сличности свих социјалисти-
чких земаља”, каже др Никитовић, додајући
да се цео источни блок суочава са истим
проблемом. “Процене су да су, када земља
падне испод стопе 1,5 и то потраје, врло мале
шансе да популација опстане.”

 



 
Да Србија ради, да гради и да рађа!

Др Горан Пенев, демограф са Института
друштвених наука, потврђује да је
демографска криза у Србији дугорочна и
врло комплексна. “Што се тиче фертилитета,
најпре треба истаћи да у Србији дуже од
шест деценија, или тачније од 1956. године
рађања нису довољна ни за замену
генерација. Од почетка двехиљадитих свака
нова генерација је приближно за 30%
малобројнија од генерације њихових
родитеља. Према прелиминарним подацима
Републичког завода за статистику, прошле
године број живорођене деце сведен је на
испод 64.000. То је најмањи број живорођења
у последњих 120 година, или тачније од 1900.
године, што уједно значи мање рођених беба
него било које ратне године у 20. веку”,
додаје. “Истовремено, РЗС нас редовно
обавештава да живимо све дуже. Тако је за
2017. израчуната рекордна дужина
очекиваног трајања живота од 73 године за
мушко и 78 година за женско становништво.
Међутим, таква, релативно повољна кретања
у домену смртности становништва нису
била праћена смањењем броја умрлих.
Посматрано на годишњем нивоу, број
умрлих у последњих двадесетак година
креће се у интервалу од 100.000-107.000
лица.”
 
Др Пенев каже да процене рађене за период
након 2011. године не узимају у обзир спољне
миграције, што значи да је становништво још
малобројније од процењеног, односно да
није веће од 6,7 милиона.
 
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ РОЂЕНО ЈЕ МАЊЕ БЕБА
НЕГО БИЛО КОЈЕ РАТНЕ ГОДИНЕ У 20. ВЕКУ
 
“То је приближно броју становника који је на
овом подручју живео пре скоро 60 година.
Међутим, за разлику од Србије с почетка
шездесетих, ова данашња је изразито
демографски стара. У 2017. години број
старијих од 65 година за 40% је већи од броја
млађих од 15 година. Старосна пирамида је
потпуно поремећена, са врло суженом базом
и најширим горњим делом, управо код
генерација које пуне 65 година.”
 
Владимир Гречић, професор Економског фа-
култета у пензији, објашњава да се Србија са
растућом тенденцијом депопулације суочава
више од четврт века, али и са слабим 

привредним перформансама и скромним
економским развојем. Како се удео
становништва Србије старосног доба 65 и
више година повећао са 11,45% у 1991. години
на 19,63% у 2017. години, а с друге стране,
удео младих (0-14 година старости), у истом
периоду, смањио се од 19,01% на 14,37%,
коефицијент зависности старих се повећао
са 16,8 на 29,8 у напред наведеном периоду,
наводи професор.
 
“То сугерише закључак да је старење
становништва, дефакто, доминантан
демографски процес у Србији који намеће
потребу да креатори јавних политика дају
одговор на питања економске и социјалне
одрживости. Питање пензија и реформе
пензионог система се намеће као
незаобилазна тема. Смештај старих је, без
сумње, важно питање. Уз то, питање
неформалних неговатеља добија на значају у
контексту продужетка животног века, с
једне, и недовољног рађања и одласка
младих у иностранство, с друге стране”,
каже професор Гречић, додајући да су
питања делатности за старе – сервиси и
друге форме активности врло запостављене.
 
Др Пенев каже да пројекције УН да ће доћи
до смањења броја становника највећег броја
земаља Европе, укључујући и све балканске
земље – што значи и Албанију, и није
превелико изненађење.
 
“Уколико се остваре хипотезе на којима су
засноване пројекције УН, у Европи би само
неколико земаља у 2061. имало већи број
становника него данас. То су, пре свих,
Француска, Велика Британија, Ирска и све
скандинавске земље. Ради се о најбогатијим
европским државама, које имају позитиван
миграциони салдо и предњаче у погледу
нивоа фертилитета, па самим тим имају и
повољнију старосну структуру. У том смислу,
резултати пројекција не представљају неко
посебно изненађење.”
 
Биће то разлог и промене у потрошачкој
политици земаља, и др Никитовић
објашњава да су “бебибумери” у развијеним
земљама и даље најплатежнија популација и
главна циљна група јер су у добу када купују
куће, аутомобиле и сл., док су они до 35 тек у
стицању капитала, и најчешће у кредитима. 

 



 
Да Србија ради, да гради и да рађа!

“МИ ТУ ОПАДАМО КАО ПОТРОШАЧКА
ПОПУЛАЦИЈА И ПОСТАЈЕМО СВЕ МАЊЕ
ВИДЉИВИ.”
 
 Истраживање на којем је радио показује да
ће Србија, уколико уђе у ЕУ до 2035, остати
без више од 300.000 становника (што
директно, што индиректно).
 
Др Никитовић каже да су и Косово и
Албанија већ пали на просек од двоје деце и
да то може да траје тридесетак година, али
да се због тога очекује негативан пад.
 
“То су све мале популације, оне су нама
битне као окружење, али на глобалном
нивоу су занемарљиве. Овај регион ће бити
занимљив за усељавање, и зато је битно да
постоји јасна стратегија, јер када се стекну
услови, и економски и институционални,
боље је бити спреман јер ћете другачије
имати стихијско решење.”
 
Др Пенев каже да је за демографски
опоравак Србије неопходно истовремено
деловати у више праваца.

Најпре у смеру повећања нивоа фертили-
тета, затим ка интензивнијем смањењу
морталитета по старости, успоравању
исељавања и убрзању досељавања.
 
“И док су побољшање здравственог стања
народа и смањење смртности, барем
декларативно, прихваћени као општедру-
штвени циљеви, политике у погледу
подстицања рађања или управљања мигра-
цијама су за многе контроверзне. 
 
Бројна истраживања показују да су и код
младих генерација вредности родитељства
задржале високо место. 
 
Међутим, све је већа економска, социјална и
психолошка цена родитељства, која за бројне
младе парове представља битно ограничење
за реализацију њихових ставова о жељеном и
идеалном броју деце.”
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