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БОГОЉУБ
ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И РАЂА!

Драги моји,
Питају ме добронамерни пријатељи "Зашто се још бавиш политиком?", Шта ће ти то?,
Зар ниси сит политике и онога што ти је урадила?, Зашто не гледаш своја посла, као да
га немаш довољно.........?" Ћутим, размишљам. У праву су. Мој радни дан траје 20 сати, и не
стигнем све да урадим! ИПАК........
Четрдесет година радим. Био сам
капиталиста у комунизму,
капиталиста у социјализму,
капиталиста сам и данас. То ме је
скупо коштало - и у комунизму, и у
социјализму, зачудо и данас.
Убеђивао сам власти да оне морају
да се мењају а не народ.
Након затишја од три деценије, сада
видимо да се Србија мења, граде се
нове зграде, булевари, фабрике…
Актуелна политика је унела нову
енергију и промене које грађани
могу да виде на сваком кораку, а
таквом политиком су постављени
темељи да Србија данас постане
огромно градилиште, а
представници Владе Србије и наши
привредници данас су добродошли
и у Немачкој, Француској, Кини,
Русији...

ЗАЛАЖЕМ СЕ ДА ЕКОНОМИЈА
БУДЕ ИЗНАД ИДЕОЛОГИЈЕ
Мој циљ је да Србија постане, финансијски и берзански центар овог дела Европе. Да се
изградњом јефтиних станова омогући да сви грађани дођу до свог крова над главом, а да се
широм наше плодне Србије засаде шарене плантаже воћа и поврћа и искористи огроман
потенцијал у сектору пољопривреде, неопходно је да се створе услови да млади остану у
земљи. Зато сам и даље у политици, зато се и даље тиме бавим и зато што желим да сви
заједно радимо на томе да СРБИЈА ЈОШ ВИШЕ РАДИ, ГРАДИ И РАЂА!

Ваш Богољуб

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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БОГОЉУБ КАРИЋ: НИКАДА НИСАМ ДОБИО ОРДЕН
ОД СПЦ, AЛИ САМ КАО ВЕРНИК ДОБИО МИЛОСТ
БОЖЈУ И ЉУБАВ
Богољуб Карић демантује наводе из текста „Тајкуни добри, а председник
споран“, објављеног у дневном листу Ало, да га је својевремено Српска
православна црква одликовала орденом Светог Саве I степена.
– Никада нисам добио ниједан орден од
СПЦ за сва доброчинстава која сам чинио
и која и даље чиним, нити ме је икад ико
предложио за одликовање. То што радим,
радим од срца јер сам тако васпитан и као
верник са својом породицом добио сам
навеће признање – божју милост и љубав!
Моја велика радост је што је патријарх
Иринеј одликовао председника Србије
Александра Вучића, који све чини да
државу економски ојача и развије у сваком
погледу. Захваљујући некима из бивше
власти дошли смо били у ситуацију да
нисте у Србији смели рећи да сте Србин, а
сада захваљујући управо председнику
Вучићу то смете поносно изговорити не
само у свој отаџбини већ у свакој земљи на
свету – нагласио је Богољуб Карић.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

5

ИЗВРШНИ ОДБОР
ПОКРЕТА СНАГА СРБИЈЕ-БК ПОРУЧИО
ДАН УОЧИ САСТАНКА
ОПЕРАТИВНОГ
РУКОВОДСТВА
СРПСКЕ НАПРЕДНЕ
СТРАНКЕ, ОДРЖАН ЈЕ
СКУП ПРОШИРЕНОГ
САСТАВА ИЗВРШНОГ
ОДБОРА ГЛАВНОГ
ОДБОРА ПОКРЕТА
СНАГА СРБИЈЕ- БК.
Случајност, али и
добар час, јер ове две
странке су на свим
изборима заједно од
када су са политичке
позорнице Србије
сишле странке које су
владале после Петог
октобра.

ФОТО: ПСС-БК

На оба скупа, бар колико се може сазнати
из медија, разговарало се о путу којим
Србија тренутно корача ка циљу који је од
првог дана исти, јасан и успешан. И то је
оно што намеће питање - хоће ли и даље
ова коалиција заједнички наставити да јача
Србију. Јер, ма колико изгледало

стабилно, тле Европе стално подрхтава под
притиском оних који никако да схвате да се
свет окреће око своје осе, не да се ништа не
би унапређивало, а још мање да би неке
снаге, које су изгубиле своје позиције,
могле да га зауставе.

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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Дакле, свет не мирује.
Нама прете да нас неће
примити у ЕУ ако
останемо пријатељи са
Русиjом и Кином. Наша
опозиција је ових дана
дошла на најбезумнију
идеју да се распусти
Влада која је убедљиво
добила прошле изборе
и да они уђу у Владу.
Драгомир Карић,
заменик председника
ПСС-БК и народни
посланик обраћајући се
присутнима казао је да
је Вучић потпуно у
праву када сматра да
треба да се зна „ко коси,
а ко воду носи“.

ФОТО: ПСС-БК

„У потпуности подржавамо да на
коалиционој листи сви СНС партнери
изађу самостално на изборе и нека се
покажу, па онда нека праве коалицију са
СНС. За протеклих седам година многи су
добили и превише поверења, а упркос
томе су незадовољни, а добили су и места
у законодавној и извршној власти“, каже
Карић.
На питање да ли ће ПСС - БК дати пример
осталима и самостално изаћи на изборе
Карић одговара да ће то учинити са
великим задовољством ако тако
председник одлучи.

“У нашем програму централно место
заузима породица као темељ друштва,
затим привреда, образовање, социјална
политика, спорт. Никога не нападамо, ни
са ким не ратујемо и не улазимо у
конфликт, истакавши да је породица
држава“
ПСС- БК је са своје стране, остајући верни
коалицији у којој су и сада, спреман да то
настави, али верује да би било корисно да
на многим местима иде и самостално, јер
има одличне шансе да на локалним или
парламентарним окушају своју снагу сами
пред бирачким телом, рачунајући управо
на онај део који се
разочарао у странке
којима је на прошлим
дао свој глас.
И јасно се договорили –
истестирати сопствене
снаге, захвалити се
оним општинским
одборима који нису у
стању да имају и листе,
и контролоре, а и
сигурне гласаче.

Чланови председништва покрета ФОТО: ПСС-БК

Дакле,на изборе
под геслом –
заједно смо јачи!

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Јер, само тако, ако свако
у свом крају, у својој
улици, у својој месној
заједници објасни
суштину оног што
Србију очекује, што
може да убрза, а не
успори садашњи ход ка
сарадњи са светом у
целини.
А увек има других који
су мудрији, јачи или
способнији од нас
самих, зар не?
Констатовали су
присутни чланови
ИО ГО предвођени
председницом
Персом Мињовић.

ЧЛАНОВИ ТИМА ПЕРСПЕКТИВНЕ СНАГЕ СРБИЈЕ: МИРЈАНА ТАДИЋ, БИЉАНА ВОЈНОВИЋ И АЛЕКСАНДАР
ПЕТРОВИЋ ФОТО: ПСС-БК

На седници су усвојени закључци и дати
конкретни задаци за наредни период.

ПСС- БК ЈЕ ЈАК ОНОЛИКО
КОЛИКО СУ ОНИ КОЈИ СУ
САДА НА ЧЕЛУ ОПШТИНСКИХ
ИЛИ ОКРУЖНИХ ОДБОРА
СВЕСНИ ДА НИКО НЕЋЕ
НИШТА ДА ИМ ДОНЕСЕ НА
ТАЦНИ!
ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

ПСС – БК ПРОСЛАВИО КРСНУ СЛАВУ
И 15 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
Покрет Снага Србије с лидером
Богољубом Карићем из свих
недаћа изашао је још снажнији

П

окрет Снага Србије – Богољуб Карић
прославио је крсну славу Зачеће
Светог Јована Претече и Крститеља и
15. годишњицу од оснивања.
Свечаности је присуствовало највише
руководство странке, предвођено
народним послаником Драгомир Ј.
Карићем, замеником председника ПСС –
БК, као и бројни чланови, а богослужење и
сечење славског колача обавио је отац
Миле Милијанчевић, свештеник
Вазнесењске цркве у Београду.
"Зачеће је метафора, као што је метафора и
како је господин Драгомир управо сада
сачувао традицију. Пошто није било
могућности да запали шибицом свећу,
упалио је упаљачем папир и пренео
пламен на свећу.

ФОТО: ПСС-БК

Ето колико је мудрости у једној личности
коју је изнедрила права патриотска
породица Карић" – истакао је отац Миле.
Он је у својој беседи рекао да су Карићи
свој посао зачели у радионици у Пећи,
а да је сва даља надоградња зачета
на њиховој мудрости.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
"Погледајте како је њихова мудрост и
довитљивост учинила да створе моћну
компанију којој многи могу да позавиде.
Браћа Карић су се ослањали на Бога, а Бог
им је помогао кад су други пропадали који
нису веровали у Бога. Господ им је
отворио видике и путеве и кад су
покушали да их прогнају – у изгнанству
опет је њихова мудрост и сналажљивост
дошла до изражаја. Нека им Господ тај
таленат, који им је дао, умножи, јер они
тиме што стварају помажу свима. Помажу
запосленим у компанији и њиховим
породицама, помажу државу плаћајући
порез, а никада ни своју цркву нису
заборавили."

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК

Перса Мињовић, председница Извршног
одбора Главног одбора Покрета Снага
Србије – Богољуб Карић, упутила је у свом
говору велике поздраве председнику ПСС
– БК Богољубу Карићу. Она је поздравила и
чланове руководства ПСС – БК,
председнике општинских одбора који су у
централи Покрета присуствовали
обележавању славе, као и оне који славу
ПСС – БК обележавају данас у страначким
просторијама са члановима Покрета у
целој Србији.

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
"Ово је велики дан за све нас у
Покрету Снага Србије – Богољуб
Карић. Честитам свим члановима на
великој истрајности и њиховој вери у
постојаност Покрета имајући у виду
све оно што нас је снашло током
ових 15 година. Верујући у Бога,
верујући у све нас, дочекали смо да
се наш председник Богољуб Карић
врати из изгнанства и да са нама
крене у нове победе. Поздрављамо
нашег лидера Богољуба Карића са
жељом да нам дуго живи и да својим
визијама води нас и све грађане
Србије у бољи живот."
ФОТО: ПСС-БК

На свечаности се окупљенима
обратила и Љубица Вукотић,
генерални директор РТВ
БК Телеком, пожелевши свима срећу
и здравље уз захвалност оснивачу
ПСС – БК Богољубу Карићу за све
што чини за просперитет Србије и
њему афирмацију.

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

ОПШТИНСКИ
ОДБОРИ
ПОКЕТА СНАГА
СРБИЈЕ-БК,
ШИРОМ СРБИЈЕ
СУ ТАКОЂЕ
ОБЕЛЕЖИЛИ
КРСНУ СЛАВУ
ЗАЧЕЋЕ СВЕТОГ
ЈОВАНА
ПРЕТЕЧЕ И
КРСТИТЕЉА
И 15.
ГОДИШЊИЦУ
ОД ОСНИВАЊА.
OПШТИНСКИ ОДБОР ВАЉЕВО

OПШТИНСКИ ОДБОР ЋУПРИЈА

OПШТИНСКИ ОДБОР АРАНЂЕЛОВАЦ

ГРАДСКИ ОДБОР ЧАЧАК

ГРАДСКИ ОДБОР СУБОТИЦА

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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РУСКИ АМБАСАДОР АЛЕКСАНДАР БОЦАН-ХАРЧЕНКО
УГОСТИО НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА ДРАГОМИРА Ј. КАРИЋА

Русија има већину
у скупштини Србије.
Дипломатски изасланик Руске Федерације
у Београду истакао је да су стратешки
односи две државе које негују
председници Александар Вучић и
Владимир Путин на високом нивоу, да има
простора за њихово проширење и да је
веома важно имати пријатеље као што је
породица Карић која воли Србију, зна
Русију и схвата шта је узајамни интерес
Амбасадор Руске Федерације Александар
Боцан-Харченко угостио је народног
посланика Драгомира Ј. Карића и Симона Д.
Карића, одборника у Скупштини Града
Београда.

Браћа Карић су познати у Русији и за развој наших
односа веома важни подвукао је амбасадор Руске
Федерације.

Блиски односи породице Карић с Русијом
трају више од 40 година, још из времена
када су свој приватни бизнис проширили на
Совјетски Савез и када је Михаил Горбачов
на принципима њиховог модела пословања
покренуо чувену перестројку. Овај срдачни
сусрет уприличен у руској амбасади у

Београду доказ је да се те чврсте везе и
надаље развијају и да су својом снагом и
успешношћу велика потпора стратешким
односима између Србије и Руске
Федерације које су успешно поставили и
негују председници Александар Вучић и
Владимир Путин.

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Управо у складу са свим изреченим,
Драгомир Ј. Карић је свом домаћину
даровао књигу симболичног назива „Путин,
снага Русије“, коју је написао са братом
Богољубом Ј. Карићем, чије је поздраве
пренео амбасадору као и поздраве своје
снаје Миланке Карић, народне посланице,
са којом се у Народној скупштини Србије
интензивно залаже за ширење сарадње са
Руском Федерацијом на свим пољима.

14
више могућности у сфери политике, у
економским, културним, хуманитарним
односима…
Браћа Карић су познати у Русији и за развој
наших односа веома су важни такви људи
као што су Карићи који се, још једном
понављам, активно залажу за развој наших
односа. Они воле Србију, они знају Русију и
знају шта је узајамни интерес" – подвукао је
амбасадор Руске Федерације.

ФОТО: ПСС-БК

Упутио је захвалност и своје мајке мати
Ангелине, монахиње у Пећкој патријаршији,
указавши му да је она веома везана за
Русију и да је све потомке одгајала у духу
братске православне повезаности два
народа, српског и руског.
Амбасадор Боцан-Харченко нагласио је да
му је веома драго што његова земља за
пријатеље има једну такву породицу као
што су Карићи и да је захвалан на свему
што они чине да стратешко партнерство
две државе буде употпуњено у свим
сегментима. "Породица Карић даје највећи
могући допринос развоју наших односа,
који су на доста високом нивоу. Али можемо
ићи даље и тражити и користити

Драгомир Ј. Карић се захвалио на
гостопримству и нагласио да дипломатски
односи између две земље сежу много
дубље у прошлост него што се званично
наводи да трају 180 година, рекавши да
постоје писана документа која потврђују да
повезаност два народа датира 1.000 година
уназад.
– Парламентарна група пријатељства са
Русијом при Народној скупштини Србије, у
којој сам заменик председника, најбројнија
је са преко 130 народних посланика. И што је
најважније – чланови су из свих партија!
"Желим да поручим својим руским пријатељима да они у нашем парламенту имају

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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већину и да је свака иницијатива и свака
њихова помоћ увек добродошла" – рекао
је Карић и додао:
"Верујем да ће огромно искуство амбасадора Руске Федерације допринети да
покренемо све процесе зближавања на
пољу економије, културе, спорта, привреде… И што је од круцијалног значаја –
да зауставимо редефинисање историјских
чињеница, јер данас неки покушавају да
поставе искривљену слику ко је дао
највеће жртве у Другом светском рату. Да
није било великог Совјетског Савеза и
наше Југославије, питање је како би се
завршило. У сваком случају, као што је
рекао амбасадор, има много простора за
сарадњу између Србије и Русије и никада
није тако добро, а да не може бити боље!"

ФОТО: ПСС-БК

Драгомир Ј. Карић је свом домаћину даровао књигу симболичног назива „Путин, снага Русије“, коју је написао са
братом Богољубом Ј. Карићем
ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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СРБИЈА МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ
РЕФОРМАМА У КАЗАХСТАНУ

РЕКТОР АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА ПРОФ.ДР. ЈОЗЕФИНА БЕКЕ ТРИВУНАЦ, ОТПРАВНИК ПОСЛОВА У КОНЗУЛАТУ
РЕПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН АСЕН КАШКЕНОВ, НАРОДНИ ПОСЛАНИК ДРАГОМИР Ј. КАРИЋ, СИМОН КАРИЋ
ФОТО: РТВ БК ТЕЛЕКОМ

СРПСКИ СТРУЧЊАЦИ О ПОРУЦИ
ПРЕДСЕДНИКА КАСИМА ЖОМАРТА К.
ТОКАЈЕВА КАЗАХСТАНЦИМА О НАСТАВКУ
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ДРЖАВЕ.
На скупу који је у Београду организовала
амбасада Казахстана и почасни конзул
Казахстана Миланка Карић, учествовали
еминентни експерти за међународне
односе, универзитетски професори и
представници Министарства спољних
послова Србије, истакнута је подршка
најављеним процесима у једној од
најбогатијих земаља у централној Азији, а
народни посланик Драгомир Ј. Карић
нагласио је да можемо пријатељској
држави пружити велику подршку у области
привреде и економије, а посебно
пољопривреде.
Порука коју је новоизабрани председник
Казахстана Касим-Жомарт К. Токајев упутио
,не само свом народу, већ и целокупној
светској заједници представљајући
платформу „Конструктивни друштвени
дијалог – основа стабилности и
просперитета Казахстана“ била је повод да
се у Београду одржи округли сто и дебата
којој су присуствовали еминентни
експерти за међународне односе,

унверзитетски
професори,
представници
Министарства
спољних послова
Србије, као и
народни посланик
Драгомир Ј. Карић.
Догађај је уприличен у просторијама Алфа
БК универзитета у организацији Амбасаде
Републике Казахстан и почасног конзула
Казахстана у Србији народне посланице
Миланке Карић. Отварајући скуп, ректорка
Јозефина Беке Тривунац истакла је да се
порука заснива на пет кључних тачака, које
је потом присутнима детаљно образложио
Асен Кашкенов, отправник послова у
Конзулату Републике Казахстан.
Он је казао да је први циљ стварање
савремене ефикасне државе, други циљ је
обезбеђивање права и безбедности
грађана, трећи је окренут ка развијеној и
инклузивној економији, четврти новој
етапи друштвене модернизације, а пети
јачању региона. Кашкенов је нагласио да
је излагање председника Казахстана
оријентир који ће одредити циљеве и
задатке развоја државе.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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– Председник Касим-Жомарт К. Токајев је
изјавио да ће бити обезбеђена наследност
политичког курса. То значи да ће се све
реформе које се буду у наредном периоду
спроводиле, заснивати на утврђеном курсу
који је доказао своју ефикасност. То је онај
курс који је утврдио и трасирао први
председник Казахстана Нурсултан
Назарбајев са својим тимом – рекао је
Кашкенов учесницима округлог стола.
Подсетимо, током представљања
платформе 2. септембра на заједничком
заседању оба дома Парламента шеф државе
је представио и низ иницијатива које су
усмерене ка повећању ефикасности
државног апарата, подршку
вишепартијском систему и политичкој
конкуренцији. Он је посебно истакао да ће
се политичке реформе реализовати без
„срљања“, доследно, упорно и промишљено,
и нагласио да успешне економске реформе
више нису могуће без модернизације
друштвено-политичког живота.
Заједнички задатак је, подвукао је
председник Токајев, да заживи концепт
„Државе која слуша“, који ће оперативно и
ефикасно да реагује на све конструктивне
захтеве грађана и који ће довести до јачања
грађанског друштва.

СИМОН Д. КАРИЋ, АШЕН КАШКЕНОВ, ДРАГОМИР Ј.
КАРИЋ ФОТО: РТВ БК

БРОЈНИ ГОСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ И ИНОСТРАНСТВА СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ОКРУГЛОМ СТОЛУ ФОТО: РТВ БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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Народни посланик Драгомир Ј.
Карић истакао је да је Казахстан лидер у
централној Азији, баш као што је Србија
лидер у овом делу Европе. Додао је да
су политички односи између првог
председника сувереног Казахстана
Нурсулатана Назарбајева као и његовог
наследника Касима Токајева са бившим
председником Србије Томиславом
Николићем и садашњим Александром
Вучићем на изузетно високом нивоу.
Он је нагласио да Србија може активно
да се ангажује у једном делу реформи
које су прецизиране у платформи.

– Казахстан је држава од 2,7 милиона
квадратних километара и 19 милиона
становника. Значи, врло мали број
становника у односу на огромну територију.
То је земља богата природним ресурсима,
али то богатство је у дубини земље и треба
га освојити. Казахстан је генератор и
покретач Евроазијске економске уније, која
је била идеја председника Нурсулатана
Назарбејава. Споразум који ће Србија
потписати са Евроазијском унијом у октобру
је изузетно важно за нашу земљу, како из
угла безбедности, тако и из угла економије.
Једноставно, ако сте економски јаки ви сте
безбедни – нагласио је Драгоми Ј.
Карић, који са својом породицом више од
40 година успешно послује у Казахстану и
који је по стицању независности Казахстана
након распада СССР проглашен 1992. године
за почасног конзула те земље у Канади где
је интензивно радио на њеној афирмацији.

ФОТО: РТВ БК

Он је додао да се отвара простор за још
интензивнији продор компанија из Србије
на то тржиште.
– У овој посланици председника Токајева
видим велики подстицај да и ми
учествујемо у стратегији развоја Казахстана
у области привреде, економије, финансија, у
пре свега пољопривреде. Ето шансе за
Србију да ради и да гради на тако великом
пространству – рекао је Карић.
На изузетно посећеном округлом столу
своја искуства у сарадњи са Казахстаном и
подршку реформама изнели су бројни
стручњаци, међу којима и генерални
секретар Удружења индустријалаца и
предузетника Србије Велибор Стевић и
докторанткиња Милица Симић, која своју
докторску тезу заснива управо на важности
и принципима Евроазијске уније.

Симон Драгомира Карић
је нагласио да компаније
из Србије, предвођене
БК Теслом, већ реализују
мултифункционални
пословно-стамбени
комплекс од 1,2 милиона
квадратних метара у
главном граду
Казахстана, плод блиске
сарадње председника
Нурсултана Назарбајева
и Александра Вучића,
који је и поставио камен
темељац пре годину дана

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

Асен Кашкенов, отправник послова у Конзулату
Републике Казахстан, представник Министарства
спољних послова и народни посланик Драгомир Ј.
Карић ФОТО: РТВ БК
БРОЈНИ ГОСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ И ИНОСТРАНСТВА СУ ПРИСУСТВОВАЛИ
ОКРУГЛОМ СТОЛУ ФОТО: РТВ БК

НАРОДНИ ПОСЛАНИК ДРАГОМИР Ј. КАРИЋ И ЧЛАНОВИ ТИМА ПЕРСПЕКТИВНЕ СНАГЕ СРБИЈЕ: МИРЈАНА ТАДИЋ, БИЉАНА ВОЈНОВИЋ И АЛЕКСАНДАР
ПЕТРОВИЋ ФОТО: РТВ БК

БРОЈНИ ГОСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ И ИНОСТРАНСТВА СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ОКРУГЛОМ СТОЛУ

ФОТО: РТВ БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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ПРИЈЕМИ НА ВИСОКОМ
НИВОУ У НУР-СУЛТАНУ

Посланица Миланка Карић на састанку сa градоначелником
Народна посланица и почасни конзул
Казахстана Миланка Карић учествовала је
на конгресу почасних конзула у
Казахстану, а на свечаном отварању
учесницима овог значајног догађаја
обратио се министар спољних послова
Казахстана.
Са својим колегама, почасним конзулима
Казахстана из целог света, Миланка Карић
је разговарала о актуелним темама које ће
допринети интензивнијој сарадњи.

Они су јој потврдили долазак у Београд на
141. заседање Интерпланетарне уније, које
ће бити одржано од 13. до 17. октобра, а чији
је домаћин Народна скупштина Србије.
Миланка Карић је присуствовала и
презентацији пројекта елитног стамбенопословног комплекса од милион метара
квадратних новом градоначелнику НурСултана, Алтају Кулгинову, који компанија
„БК Тесла“ гради у главном граду
Казахстана.

ФОТО: БК ГРУПА

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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Први човек престонице једне од
најбогатијих земаља централне Азије није
скривао одушевљење оним што му је
предочено на састанку у градској палати, на
којем су уз истакнуте челнике, пројектанте и
инжењере града Нур-Султана, били Симон
Драгомира Карић, потпредседник за међународне односе БК групе – Дана холдингс,
Маша Карић, потпредседник за маркетинг
БК групе – Дана холдингс, Петар Петров,
архитекта компаније БК Тесла и Владан
Матић, амбасадор Србије у Казахстану.
Казахстански стручњаци импресионирани
су приказаним и српској страни изнели су
низ похвала на рачун пројекта.

ФОТО: БК ГРУПА

ФОТО: БК ГРУПА

Градоначелник Кулгинов казао је да се
створила повољна инвестициона клима и у
потпуности је подржао све оно што
компанија БК Тесла ради у Нур-Султану, јер
га својим грађевинама сврстава међу
најлепше светске метрополе.
– Све што БК Тесла гради засновано је на
најновијим технолошким достигнућима које
примењујемо у изграњи паметних градова,
тако да је стамбено-пословни објект у НурСултану по свим стандардима у самом
светском врху – истакао је Симон Драгомир
Карић, који и руководи обимним радовима.
ФОТО: БК ГРУПА
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ФОТО: БК ГРУПА

БК Тесла је део огромног конгломерата БК
групе, која је две године заредном током
Светског економског форума у Давосу
сврстана међу 100 најбољих компанија на
планети.
Ова посета је важна јер је том приликом
Миланка Карић разменила планове и идеје
за наредни период када ће у Србији бити
отворена прва амбасада Казахстана од
успостављања самосталности те државе
након распада СССР.

ФОТО: БК ГРУПА

ФОТО: БК ГРУПА

ФОТО: БК ГРУПА
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БЕЛОРУСИЈА ЖЕЛИ ДА УВОЗИ ВИНО ИЗ АЛЕКСАНДРОВЦА

АМБАСАДОР БРИЉОВ И ПОСЛАНИК КАРИЋ НА ЖУПСКОЈ БЕРБИ

Уважене госте дочекао председник
општине Мирко Михајловић са
сарадницима. Карић је нагласио да
се на манифестацији показује оно
што Жупа најбоље има већ
вековима, а дипломата из
пријатељске земље није крио
одушевљење јединственом
Фонтаном вина.

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК

Највећа манифестација посвећена вину и
грожђу „Жупска берба“ одржана је у
Александровцу 56. пут, а у њеној лепоти
уживао је и народни посланик Драгомир Ј.
Карић у друштву амбасадора Белорусије
Валерија Бриљова и његове супруге
Марине.
Председник општине је уваженим гостима
показао бројне драгоцености овог догађаја
које га сврставају у ризницу европских
дешавања од великог значаја.

ФОТО: ПСС-БК
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– Данас је најлепши дан у Александровцу.
Овде се практично слио читав жупски крај
да прослави бербу грожђа и да покаже оно
што најбоље има вековима, а то је жупско
вино – нагласио је Драгомир Ј. Карић, којем
су током наздрављања крај, јединствене у
свету, Фонтане вина и шетње Винском
улицом прилазили грађани да се
фотографишу и да поразговарају.
Амбасадор Бриљов није крио
одушевљење:"Ја сам много шта видео у
животу, али никад нисам видео Фонтану
вина. Ми у Белорусији пијемо вино, али не
правимо га од грожђа, Веома смо
заинтересовани да вина са овог подручја
буду пласирана код нас."

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК

Председник општине Михајловић је
народног посланика Драгомира Ј. Карића и
амбасадора Валерија Бриљова упознао са
некима од седамдесетак еминентних
винара од којих су сазнали детаље о
производњи врхунског вина. Госте је
провео и кроз Завичајни музеј у којем им је
археолог Сања Црнобрња Красић
представила скулптуре које датирају четири
хиљаде година пре нове ере и који су сада
апсолутна атракција у свету.
Познато је да је вино пиће богова, а на
Жупској берби свако се проведе боговски.
Загарантовано! И уколико већ нисте,
упишите у ваш календар ову манифестацију
за наредну годину.

ФОТО: ПСС-БК
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ПОСЛОВНИ САВЕТ СРБИЈЕ И ЕГИПТА ПОЧЕО
СА РАДОМ НАКОН 14 ГОДИНА СТАГНАЦИЈЕ
“БК група” игра важну улогу
у привредној сарадњи две
пријатељске државе
Након 14 година од формирања
Пословног савета Србије и
Египта ово важно тело за
сарадњу две државе почело је
са радом, што је озваничено
свечаним пријемом у
резиденцији амбасадора Египта
Амр Алгувејлија.

ФОТО: РТВ-БК

Ручку уприличеном у част делегације
високог нивоа Федерације египатских
комора, предвођене бившим министром
инвестиција Осамом Салехом, председником
Пословног савета са египатске стране и
чланова заједничког српско-египатског
пословног савета, присуствовали су бројни
уважени привредници из целе Србије.

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: РТВ-БК

Са гостима из Египта веома конструктивне
разговоре водила је Љубица Вукотић,
генерална директорка РТВ БК Телеком у име
конгломерата “БК групе”, која послује на
свим меридијанима. Она је лидерима у
економији “државе фараона” представила
врхунске резултате које је групација на челу
са Богољубом Карићем остварила и

подсетила да је две године заредом сврстана
међу 100 најбољих компанија на свету.
Истакла је и велике заслуге народног посланика Драгомира Ј. Карића, који као члан
Парламентарне групе пријатељства са
Египтом у Народној скупштини Србије много
ради на привредном, економском и
културном зближавању пријатељских држава.
Египатски привредници
су претходно имали
састанке са првим
потпредседником Владе и
министром спољних
послова Ивицом Дачићем,
који је уједно председник
Пословног савета Србије
и Египта са српске стране,
министром трговине,
туризма и
телекомуникација,
Расимом Љајићем и
привреде Гораном
Кнежевићем, као и
председником Савеза
економиста Србије
Александром Влаховићем.
Амбасадор Амр Алгувејли је у поздравном
говору, између осталог, рекао да
пријатељство Египта и Србије траје 111 година
и да ће покретање рада Пословног савета
након 14 година стагнације допринети да то
пријатељство траје још 111 година, и много
више.

ДА
РАЂА!
ДА СРБИЈА
СРБИЈАРАДИ,
РАДИ,ГРАДИ
ГРАДИИИДА
ДА
РАЂА!
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БЕЛОРУСКИ МИНИСТАР ТРГОВИНЕ ВЛАДИМИР
КОЛТОВИЧ ПОСЕТИО СРБИЈУ
Пораст економске
сарадње и даље је
недовољан у односу на
потенцијал. Акценат ће
бити, осим на велике
компаније, стављен и
на мала и средња
предузећа, како би се
достигао ниво изузетно
блиских политичких
односа које негују
председници
Александар Вучић и
Александар
Лукашенко.
ФОТО: РТВ-БК

Министар Колтович се у Београду
састао са министром привреде
Гораном Кнежевићем, Николом
Селаковићем, генераним секретаром
председника Републике,
привредницима и почаним конзулима
народним послаником Драгомиром Ј.
Карићем, Драгољубом Швоњом и
Зораном Вуловићем

Размена робе повећана за 130 одсто
Србија и Белорусија ће у наредном
периоду знатно ојачати економску
сарадњу како би она пратила изузетно
блиске политичке односе које су учврстили
председници Александар Вучић и
Александар Лукашенко.

ФОТО: РТВ-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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Ово је закључак који је уследио након
низа састанака које је белоруски
министар за антимонополско
регулисање и трговину Владимир
Колтович имао у Београду са српским
министром привреде Гораном
Кнежевићем, генералним секретаром
председника Републике Николом
Селаковићем, члановима
Међувладине комисије за
трговинско-економску сарадњу,
почасним конзулима Белорусије
народним послаником Драгомиром Ј.
Карићем, Драгољубом Швоњом и
Зораном Вуловићем, и
привредницима који су повезани са
белоруским компанијама.

ФОТО: РТВ-БК

ФОТО: РТВ-БК

– Што се тиче робне размене, она је
повећана у првој половини године за 127,9
одсто. Ставили смо акценат на крупна
предузећа, у Србији се монтирају и аутобуси
и тролејбуси… Међутим, некако смо
запоставили мали и средњи бизнис који се
доста интензивно развија у обе земље.
Ту видимо велики потенцијал – нагласио је
министар Колтович.
Он је рекао да ће акценат бити стављен на
мала и средња предузећа, али да неће бити
запостављене велике инвестиције и

уговори које белоруске компаније имају са
српским фирмама подсетивши да су
Сектору за ванредне ситуација МУП
испоручена возила за противпожарну
заштиту.
Државни секретар у Министарству
привреде Драган Стевановић прецизирао
је да Србија и Белорусија немају ни
политичких ни административних нити
било којих других баријера да економска
сарадња буде продубљена.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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ФОТО: РТВ-БК

– Очигледно је да она не прати јаке и
искрене пријатељске политичке односе.
Пре неколико месеци председник Вучић је
био у Минску као гост председника
Лукашенка и то је дало нови импулс нашим
односима. На састанку са министром
Кнежевићем констатовали смо да морамо
да порадимо много како бисмо имали шта
да представимо обојици председника када
председник Лукашенко буде гост нашем
председнику Вучићу – подвукао је
Стевановић.
Стевановић је рекао да су усаглашени сви
детаљи споразума Србије са Евроазијском
економском унијом, који ће бити потписан
крајем октобра и који ће додатно омугућити
једноставније пласирање робе:
"Размена на годишњем нивоу између
Србије и Белорусије је негде око 150
милиона долара. Чињеница је да је суфицит
на страни Белорусије, али данас смо ту да
видимо шта је то што може нашим
привредницима да олакша да се појаве на
белоруском тржишту."

ФОТО: РТВ-БК

ФОТО: РТВ-БК
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Министра Колтовича и амбасадора
Белорусије Валерија Бриљова примио је и
Никола Селаковић, генерални секретар
председника Александра Вучића. Сусрет је
протекао у конструктивном разговору који
је тематски обухватао, не само развој
економске сарадње, већ и учвршћење
међудржавних пријатељских односа који ће
бити подигнути на још виши ниво када
председник Лукашенко буде допутовао у
најављену посету Србији.

ФОТО: РТВ-БК

Уважени гост из Белорусије је у пратњи
народног посланика Драгомира Ј. Карића,
почасног конзула Белорусије, председника
Парламентарне групе пријатељства са
Белорусијом и овлашћеног представника
Белоруске трговинско-индустријске коморе
у Србији, и Николе Селаковића, обишао
Храм Светог Саве где му је добродошлицу
пожелео владика Стефан. Министар
Колтович се додатно упознао са историјом
српског народа и везама које СПЦ негује с
земљама православног света међу којима
је, свакако, и Белорусија.

ФОТО: РТВ-БК

ФОТО: РТВ-БК
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Белорусија одликовала
Драгомира Ј.Карића
Захвалност за уложене напоре у повезивању два братска народа
Амбасадор Белорусије Велериј Бриљов
уручио је народном посланику Драгомиру Ј.
Карићу, почасном конзулу Белорусије,
председнику Парламентарне групе
пријатељства са Белорусијом у Народној
скупштини Србије и овлашћеном
представнику Белоруске трговинскоиндустријске коморе у Србији, одликовање
своје државе, јубиларну медаљу
установљену поводом 100 година
дипломатске службе Белорусије, за заслуге
у повезивању два народа.
"За мене је ово велика част. И не само за
мене, већ за моју породицу, велику
породицу Карић, за моју маму, мати
Ангелину, за моју супругу која ме већ пола
века прати на овом мом бурном путу, за моја
три сина Сашу, Симона и Југослава и за моју
најлепшу ћерку, моју јединицу Данијелу која
ме је недавно обрадовала сином Максимом,
мојим 13. унучетом – казао је Карић,
примајући на свечаности у почасном
конзулату Белорусије признање за све

досадашње напоре да успостави што јачу
сарадњу између две државе организујући
бројне сусрете привредних делегација,
парламентарних група, културних и
спортских посленика и приредивши низ
гостовања како белоруских уметника у
Србији, тако и српских у Белорусији.

ФОТО: ПСС-БК
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ФОТО: ПСС-БК

Захвалност је Драгомир Ј. Карић упутио не
само амбасадору Валерију Бриљову и
запосленима у амбасади, већ и
Министарству иностраних послова
Белорусије које предводи Владимир
Владимирович Макеј.
"Поносим се овом медаљом и с поносом ћу
да је носим, а наћи ће место и у нашем
музеју" – поручио је Карић.

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК
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НЕРАСКИДИВО ЧЕЛИЧНО
ПРИЈАТЕЉСТВО
Кина нема искренијег
пријатеља од Србије
У Сава центру обележено 70 година од
оснивања Народне Републике Кине, а
свечаности су присуствовали председник
Србије Александар Вучић, премијерка Ана
Брнабић са министрима, народни
посланик Драгомир Ј. Карић, бројни
грађани Србије и представници кинеске
дијаспоре.

поузданијег партнера и искренијег
пријатеља од Србије. Он се посебно
захвалио председнику Си Ђипингу на свему
што је урадио за нашу државу.
" Желим да честитам Сију на вредном раду и
на томе што Кину води у сигурну, светлију
будућност. Хвала му и на пријатељству које
показује према Србији. Преговарамо и
очекујемо долазак великих кинеских
компанија у различитим областима:
енергетике, индустрије, савремених
иновативних технологија, вештачке
интелигенције" – рекао је Вучић.

Прослава обележавања 70 година од
оснивања Народне Републике Кине
уприличена је и у београдском Сава центру,
а позиву амбасадорке Чен Бо одазвали су се
председник Србије Александар Вучић,
премијерка Ана Брнабић са министрима,
народни посланици, бројни грађани Србије
и представници кинеске дијаспоре у
Србији.
Председник Вучић је говорећи на
свечаности истакао да је поносан што смо
важна карика у имплементацији пројекта
„Један појас, један пут“ и да Кина нема

ФОТО: РТВ-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Подсетио је да је председник Си Ђипинг
приликом посете Србији 2016. обећао да ће
помоћи по питању Железаре Смедерево и
да је потом ХБИС буквално спасио
Железару и радна места за 5.000
запослених. Истакао је да је Пупинов мост у
Београду први кинески мост у Европи, да су
кинески партнери радили на аутопуту
„Милош Велики“, да је у току модернизација
железничке пруге Београд – Будимпешта,
да се реализују велике кинеске инвестиције
у Бору, Зрењанину, Лозници, Обреновцу.
Председник Вучић је подсетио да Кина није
током НАТО бомбардовања затворила своју
амбасаду у Београду и нагласио да јуначки,
страдални гест службеника амбасаде Кине
никада нећемо заборавити. Подвукао је да
је Србија захвална Кини на подршци
територијалне целовитости Србије и
решавању косовског питања, те да Кина
може рачунати на подршку Србије у
суочавању са сличним пошастима.
Председник се осврнуо и на пораст броја
кинеских туриста и рекао да је у првих
седам месеци ове године забележено 73.559
долазака у Србију.
Амбасадорка Кине Чен Бо је изразила
уверење да ће под руководством
председника Си Ђинпинга и председника
Александра Вучића кинески и српски

ФОТО: РТВ-БК

народ бити још више уједињен и још се
више међусобно помагати, а свој говор је
завршила речима: „Живело челично
пријатељство наше две земље."

ФОТО: РТВ-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Свечаној академији у Сава центру
претходио је пријем којем је присуствовао и
народни посланик Драгомир Ј. Карић. Он је
у срдачном разговору с амбасадорком Чен
Бо дао пуну подршку пројекту „Један појас,
један пут."
"Компанија „Браћа Карић“ присутна је у
Кини још од 1984. године. Свих ових година
били смо сведоци њеног развоја и подршка
у свему што је водило ка томе да постане
друга светска економска сила. Подсетићу да
је 2004. године, када се Богољуб Карић
кандидовао за председника Србије и када је
освојио око 20 одсто гласова, на оснивачки
скуп наше партије Народна Република Кине
упутила званичну делагацију" – рекао је
Драгомир Ј. Карић и додао:
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"Иницијатива „Један појас, један пут“ не
доноси бољу будућност само кинеском
народу, већ свима који су препознали
важност тог пројекта. Веома ми је драго да
су председници Вучић и Си Ђипинг
учврстили пријатељство две земље, а ја као
народни посланик и цела породица Карић
увек ћемо бити ту да помогнемо у
зближавању српског и кинеског народа."
На обележавању 70 година од оснивања НР
Кине учествовали су Репрезентативни
оркестар Гарде ВС, Пекиншко удружење
музичара и Ансамбл народних игара и
песама Србије „Коло.“

ФОТО: РТВ-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

У СЕ И У СВОЈЕ КЉУСЕ!

ФОТО: ПСС-БК

ЈЕР, ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ СУ ЈАСНИ.
АКО НИШТА ДРУГО, А ОНО КАРИЋЕВО…
Убеђен сам да су Војвођани кренули правим
путем. Пре свега, јер су Суботичани, после
деценије апстиненције, као ПСС- БК ,
самостално изашли на локалне изборе.
Истина само у две месне заједнице . И нису
се преварили. Ушли су у трку у последњи час
и са непотпуним листама у обе месне
заједнице прешли цензус.Чак и без
контролора на изборним местима. Ако
ништа друго, Суботичани су проверили себе
у оном што је најбитније – колико њихови
програмски циљеви и активности наилазе на
одобравање грађана. Конкретно – бирача.
Избори још нису расписани, али је неспорно
да ће почетком идуће године бити редовни
на сви нивоима – од локалних, покрајинских
до републичких. И у праву су они који мисле
да се већ касни са припремама. У чему? Па,
зар није месна заједница место где се људи
најбоље познају, где су им проблеми
најчешће исти и где је најтеже било кога
преварити.
Дакле, прво се вратити оној прастарој:" У се и
у своје кљусе!" Дакле, случајно или не,
свеједно, поред конституисања органа после
избора Покрајинског одбора, сама од себе се
наметнула тема – да ли је ПСС – БК кадар да
сутра изађе и са киме, или сам, на изборе
који нас очекују почетком идуће године.

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Разговор је био спонтан. Али, веома
занимљив. У сваком случају – најбитније је
да су се определили да искористе време и у
првом кораку сами себе измере. Пре свега,
колико је који општински одбор организационо спремна да изнесе на својим
плећима ни мало лак и једноставан посао.
Јер, програмски циљеви су јасни. Ако ништа
друго, а оно Карићево: Србија мора да ради,
гради и рађа – не само да је довољно
широко да се сместе сви најбитнији и
најважнији циљеви у расту једне нове
Србије, већ су и инспиративни у сваком
погледу. И не ограничавају ПСС- БК ни да
иде сам као Покрет, али и да се прикључи
коалицију у којој је био и у ранијим
изборима од када СНС постоји.

Дакле, озбиљни људи, искусни у
политичком раду, али и одавно без
непосредног учешћа у припреми
сопственог чланства када је реч о изборној
технологији, лако су закључили да је први
корак да сами себе измере. У сваком
погледу. Од кандидата, од потребног броја
потписа, од људи у пласирању својих и
локалних програмских циљева, до
потребног броја контролоре на изборним
местима, ако би ишли самостално.
И закључили – то је посао који ће следећих
недеља ангажовати све општинске одборе
у Војводини, јер – било да иду сами или са
неким у коалицији – партнер је вредан
онолико колико је у стању да реално сам
себе измери и да се представи јавности.

ФОТО: ПСС-БК

СВИ ДА СЕ ИЗМЕРЕ НА ИЗБОРИМА
Председник Вучић је у потпуности у праву када је
говорио о коалиционим партнерима, јер је он тај који
сноси највећу одговорност, и испред СНС и испред
грађана. Вероватно да многи партнери на листи
напредњака нису дали очекивани допринос. Најбоље би
било да председник Вучић саопшти свим досадашњим
коалиционим партнерима да сами иду на изборе, да се
свако измери, па тек после гласања да се праве договори
о евентуалној коалицији са напредњацима - каже за
"Новости" Драгомир Карић, заменик председника
Покрета Снага Србије.

ФОТО: АРХИВА

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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ПСС-БК УЖИЦЕ СЕ СВОЈИМ ДЕЛОВАЊЕМ,
РАДОМ И ЗАЛАГАЊЕМ БОРИ ЗА ОСТАНАК
МЛАДИХ У СРБИЈИ! Велики успех за Ужице, као и цео Покрет је
Представници Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК у
саставу председница Извршног одбора
Главног одбора Перса Мињовић,
потпредседник Извршног одбора Главног
одбора Звонко Илинчић, председница
златиборског округа Слађана Милчановић,
председница Градског одбора Ужице
Мирјана Рацић и координатор и
председница омладинске организације
Мирјана Тадић, одржали су састанак
Градског одбора Ужице. Где је речи било о
припремама за Изборну скупштину и
сумирањем досадашњих резултата рада
Градског одбора.

то што се велики број младих људи
учланио у Градски одбор Ужице ПСС-БК, са
жељом да својим знањем и образовањем
дају подршку људима који желе да помогну
Србији.
Мирјана Рацић је поздравила присутне и
нагласила значај доласка младих људи, и да
ће њихово ангажовање допринети раду у
одбору.
Млади су истакли да је разлог учлањења тај
што су у лидеру Богољубу Карићу и ПСС-БК
пронашли своју праву политичку опцију за
побољшавање стандарада у нашој земљи.

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Председница ИО ГО Перса Мињовић
пожелела је добродошлицу младим
кадровима у ПСС-БК и захвалила им се што
су одабрали политичку опцију која се
залаже за промене у Србији, првенствено
на економском плану, која је њима и
најбитнија, да би могли да раде и живе од
свога рада и заснивају своје породице.
Говорила о програму лидера Богољуба
Карића. Потсетила је присутне да су
председника Покрета прогнали из земље
неки људи у власти који су највише били
заинтересовани за своје лично богаћење, а
Србију су и њено становништво довели до
просјачког штапа. За време вишегодишњег
боравка ван земље, Богољуб Карић је успео
да оствари пословне резултате, посебно у
грађевинарству, који су га довели на трон
најуспешнијих људи у Европи и свету, а БК
компаније на позицију највећих компанија.
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То што је остварио у свету, Карић жели да
оствари и у Србији, како у градовима тако и
у селу. Србија треба да постане велико
градилиште, а село место породичних
фабрика. Економија и економска
револуција је наш циљ у Србији. Споменула
је значај је образовања и намеру да се
„Алфа универзитет“ повеже са праксом, о
изградњи иновационих центара и ИТ
технологијама, о потстицању младих на
стварање породица.
Председница Мињовић је истакла да смо ми
Покрет који се својим деловањем, радом и
залагањем бори за останак младих у Србији!
Да је наша визија да постанемо политичка
опција, која ће понудити конкретна решења
и програме за заустављање одлива
младости и памети из Србије.

Млади су истакли да је разлог учлањења тај што су у лидеру Богољубу Карићу и ПСС-БК пронашли своју праву
политичку опцију за побољшавање стандарада у нашој земљи ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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НЕЋЕМО ДОЗВОЛИТИ ДА ПРИБОЈ ОСТАНЕ БЕЗ ЉУДИ,
У ПРИБОЈУ ЋЕ СЕ РАДИТИ, ГРАДИТИ И РАЂАТИ!
Покрет Снага Србије – Богољуб Карић
изабрао руководство у граду на Лиму
Народни посланик Драгомир Ј. Карић са
најближим сарадницима присуствовао
Изборној скупштини Општинског одбора
ПСС – БК и дао пуну подршку новој
председници Мирјани Милосављевић,
члановима ОО и Надзорног одбора ПСС –
БК Прибој. Заменика председника ПСС –
БК претходно су примили председник
општине Прибој Лазар Рвовић и
председник СО Прибој Борис Мрдовић, а
јасне ставове и планове за препород тог
краја изнео је и у емисији ТВ Прибој.

Свечаности у Дому културе присуствовали
су народни посланик Драгомир Ј. Карић,
заменик председника ПСС – БК и почасни
конзул Белорусије, Перса Мињовићпредседница Извршног одбора Главног
одбора ПСС- БК, Звонко Илинчић и Милош
Вучинић- потпредседници ИО ГО ПСС –
БК, Мирјана Тадић- председница
омладине ПСС – БК и Слађана
Милчановић- председница Окружног
одбора ПСС – БК за Златиборски округ.

Задатак да спроведе циљеве које у свом
програму за препород и јачање државе и
локалних заједница има Покрет Снага
Србије – Богољуб Карић у наредном
периоду у Прибоју ће бити задужена нова
председница Општинског одбора Мирјана
Милосављевић.
Она је једногласно изабрана на Изборној
скупштини којој је присуствовало 40
делегата, а том приликом су верификовани
и мандати члановима Општинског и
Надзорног одбора ПСС – БК Прибој.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Пре почетка седнице народног посланика
Драгомира Ј. Карића и најближе
сараднике примили су председник
општине Прибој Лазар Рвовић и
председник СО Прибој Борис Мрдовић.
Карић је похвалио отварање Слободне
зоне Прибој која својим радом представља
егзистенцију за све више породица, и
најавио веће лично ангажовање за
проналажење стратешких партнера за
ФАП и оживљавање, и развој предивне
Прибојске Бање.
Он је своје јасне ставове и ставове ПСС
-БК везане за град на Лиму поновио и у
емисији ТВ Прибој, а потом и на Изборној
скупштини ОО ПСС – БК.
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– Председник општине изразио је велику
жељу и задовољство да се са Покретом
Снага Србије – Богољуб Карић оствари
пуна сарадња каква постоји на
републичком нивоу и многим градовима
попут Београда, Крагујевца, Ниша и Новог
Сада." Ми смо са СНС коалициони
партнери и зато не могу да прихватим да у
појединим градовима и варошицама наши
људи не сарађују са њима, посебно ако
председник Александар Вучић каже да је
ПСС – БК стратешки партнер" – рекао је
Драгомир Ј. Карић обраћајући се
присутнима на Изборној скупштини ОО
Прибој, којој су као гости присуствовали
представници СНС, СПС и СДА.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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Он је додао да ће на пролеће бити
одржани парламентарни и локални
избори и да то не треба да забрињава–
Богољуб Карић је пре три месеца у Минску
предложио председнику Србије
Александру Вучићу, уједно и председнику
СНС, да је најбоље, пошто има много
незадовољних у коалицији који мисле да
заслужују много више него што имају, а
заправо су многи добили много више него
што заслужују, да је најбоље да свако изађе
сам на изборе. Покрет Снага Србије –
Богољуб Карић се не плаши и ми смо
спремни да изађемо, ако треба, и сами на
изборе.

Драгомир Ј. Карић је нагласио да ће сви
чланови породице Карић на челу с
Богољубом и Миланком увек радити на
афирмацији Србије и српских економски,
привредних, културних потенцијала, а пре
свега људских потенцијала јер су људи
највећи капитал Србије.
"Разговарао сам са Николом Селаковићем,
генералним секретаром председника
Србије. Веома озбиљно се ради на
проналажењу стратешког партне-ра за
Прибој. Није то никаква фраза. Ви знате да
је војска ушла у ФАП. То је

одлично. Војска треба да се покрене, али је
стабилна. Измениће се врло брзо
структура у ФАП и то треба да се деси што
пре док су стручни људи још у фабрици и
док нису напустили Прибој" – поручио је
народни посланик Карић јасно стављајући
свима до знања да ће ПСС – БК учинити
све да Прибој оживи и да се у њему све
више ради, гради и рађа.
Нова председница ОО ПСС – БК Мирјана
Милосављевић указала је да њен, некада
веома цењен, индустријски град остаје без
најважнијег ресурса без којег ништа не
може да се уради – остаје без људи.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

"Прошло је време кад су сви гледали у
државу и општину и чекали да им она све
обезбеди. Морамо ствар узети у своје руке,
морамо задржати омладину, оживети села,
ујединити мале предузетнике у задруге и
заједничким снагама наступити на
тржишту. Не постоји тржиште које нам наш
Богољуб не можете отворити!" – нагласила
је Милосављевићева и додала:
"Питају ме зашто Богољуб Карић, зато
што Богољуб поседује одговорност,
знање и способност!"
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Она је подвукла да је са сарадницима
преузела обавезу да пронађе локацију за
Тесла града, стамбено-пословног
комплекса који ће бити грађен
најсавременијом смарт технологијом уз
употребу иновативних материјала. Управо
је Тесла град, који је планиран да има три
милиона квадрата, од којих два милиона у
Београду, важан сегмент у визији
Богољуба Карића за бољи живот грађана
Србије. Цена станова неће прелазити 500
евра по квадрату у престоници, а још
јефтинија ће бити у остатку земље.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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На ову тему окупљенима у Дому културе
говорио је и Драгомир Ј. Карић:" Самом
промоцијом пројекта Тесла града пре две
године председнику Вучићу, председници
Владе и челницима Града Београда,
Богољуб Карић је учинио много. Било је
међу народом доста скептика који су
говорили: „Ма шта 500 евра! Нема шансе!“
"Касније је председник Вучић на
телевизији рекао да ће држава правити
станове који ће коштати 500 евра по
квадрату и, ево, већ је почела реализација.
Шта смо тиме добили? Па, Богољуб је
сваком оном ко купује стан најмање 500
евра по квадрату оставио у џепу, јер тај не
плаћа 1.000 евра или више квадратни
метар! А Србији је тиме Богољуб већ
уштедео милијарду евра!" – рекао је Карић
и додао:
– Покрет Снага Србије – Богољуб Карић
има лидера који зна шта је бизнис, а
Србија има председника Александра
Вучића који подржава предузетничке
способности сваког у Србији.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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Карић са сарадницима посетио ПСС-БК Барајево
Народни посланик Драгомир Ј. Карић,
заменик председника Покрета Снага Србије
– Богољуб Карић, са најближим
сарадницима посетио ОО ПСС – БК
Барајево.
Уприличено је дружење са бројним
члановима којем су присуствовали и Перса
Мињовић, председница Извршног одбора
Главног одбора ПСС – БК, потпредседници
ИО ГО ПСС – БК Милош Вучинић и Звонко
Илинчић, члан Председништва ПСС -БК
Мирко Стаменковић и председница
омладине ПСС – БК Мирјана Тадић.

Радимо за добробит
свих грађана Србије

Сусрет је био повод да се се представи
висок квалитет у раду странке, као и да се
разговара о изборима који ће бити одржани
на пролеће и на којима ће се доказати да је
Покрет Снага Србије – Богољуб Карић
веома важан чинилац у политичком животу
Србије.
Председник Општинског одбора ПСС – БК у
Барајеву Радисав Минић је указао на све
значајне карактеристике у организацји и
деловању ОО, а народни посланик
Драгомир Ј. Карић је истакао задовољство
њиховим функционисањем и поручио да ће
Покрет Снага Србије – Богољуб Карић
учинити све да допринесе да у сваком делу
земље стигну значајне инвестиције које ће
живот грађанима Србије учинити
квалитетнијим.

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

Средиште свих активности ПСС БК у Ћуприји и
Јагодини, усмерено је на предстојеће изборе
Представници Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК
посетили су општински одбор у Ћуприји и
Јагодини. Том приликом одржани су
састанци у вези са радом и предстојећим
изборима.
У Ћуприји је састанак отворио в.д.
председника ОО ПСС БК Ћуприја Небојша
Милановић, поздравивши госте из
Београда, госпођу Персу Мињовићпредседника ИО ГО ПСС БК,
потпредседника ИО ГО господина Илинчић
Звонка, Мирјану Тадић- председника
омладинске оганизације и председника
округа и члана ИО господина Горана
Савовића, и уједно се захвалио свим
присутним члановима одбора.
Средиште свих активности ОО ПСС БК
Ћуприја, као и у Јагодини, усмерено је на
предстојеће изборе, прелиминарне
припреме пре, за време и после избора.

ФОТО: ПСС-БК

Одређени су кандидати за посланичку,
одборничку листу и чланови изборног
штаба, као и контролори на бирачким
местима.

ФОТО: ПСС-БК

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
На састанку јe присуствовао велики број
младих људи, који су изразили жељу за
радом, и у наредном периоду радиће на
формирању Клуба младих и Изборне
скупштине.
Председница ИО ГО ПСС-БК Перса
Мињовић је у врло елоквентном и
надахнутом излагању, изложила програм и
историјат ПСС-БК, дајући присутнима низ
корисних информација о деловању ПСС БК
и њиховог оснивача господина Богољуба

ФОТО: ПСС-БК

Карића, осврнувши се на његову харизму,
марљивост, истрајност и приврженост
породици, вери и отаџбини.
Посебно је нагласила да ће ПСС- БК на
предстојеће изборе изаћи самостално или у
коалицији, у зависности од мишљења самих
чланова са терена, односно од процене
самих људи на локалу, подсећајући на
изборе у Суботици, где је „култ“ Богољуба
Карића итекако актуелан. На крају излагања
је поздравила све присутне и одговарала на
питања присутних.

ФОТО: ПСС-БК

ФОТО: ПСС-БК
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СТУДЕНТИ ИЗ РУСИЈЕ, КИНЕ, ЈАПАНА, КАЗАХСТАНА
И БЕЛОРУСИЈЕ ЋЕ СЕ УСАВРШАВАТИ У СРБИЈИ
НАРОДНИ ПОСЛАНИК
ДРАГОМИР Ј. КАРИЋ
ПОВЕЗУЈЕ ФАКУЛТЕТЕ
Карић се на Филолошком
факултету БУ састао са
деканом проф. др
Љиљаном Марковићуправником Центра за
студије Азије, и Љубицом
Васић- научним
сарадником Центра, и
пренео им жељу
истоветних факултета из
земаља на "Путу свиле" да
сарађују са нашом висикошколском установом.
Договорено је да се ускоро
започне са реализацијом
тог пројекта, који
подрзаумева размену
студената и гостовања
професора.
Народни посланик
Драгомир Ј. Карић посетио
је Центар за студије Азије
при Филолошком факултету
Универзитета у Београду.

Народни посланик Драгомир Ј. Карић са деканом проф. др Љиљаном
Марковић, управником Центра за студије Азије, и Љубицом Васић,
научним сарадником Центра

Тамо су му дочек приредиле проф. др
Љиљана Марковић- декан те високошколске установе и управник Центра, и Љубица
Васић- научни сарадник у Центру и
директор пројекта „Словенске земље на
Путу свиле“. Тема њиховог сусрета био је
предлог Драгомира Ј. Карића да се развије
сарадња београдског Филолошког
факултета са истоветним факултетима
највећих универзитета из Русије,
Белорусије, Казахстана, Кине и Јапана.
Народни посланик је својим домаћинима
пренео да у академским институцијама
поменутих држава влада велико
интересовање да се њихови студенти
усавршавају на српском факултету. То би
омогућило интензивну размену студената и
бројна гостовања наших професора тамо,
али и њихових код нас.

– Велико ми је задовољство да радим на
афирмацији српског школства и
зближавању наших цењених образовних
установа с квалитетним институцијама у
свету. Повезивање Филолошког факултета
са факултетима из Европе и Азије ће
допринети да они који се баве изучавањем
језика стичу знање на најбољи могући
начин – нагласио је Драгомир Ј. Карић и
додао:

"Идеја коју сам предочио наишла је
на одличан пријем, посебно имајући
у виду да је проф. др Љиљана
Марковић јапанолог. Ова сарадња
која би ускоро требало да почне са
реализацијом умногоме ће учврстити
пријатељске везе Србије са земљама
на Пута свиле."

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТА И
"ПРИМА ПРЕВОДИ"
Професорка, преводилац и доцент на
Факултету за стране језике Алфа БК
универзитета, Тијана Парезановић и "Прима
Преводи" вас позивају на конференцију
''Преводи без граница.''
Конференција ће се одржати 18. октобра 2019. године у
Београду, на Алфа БК универзитету.
Осим што се бави преводилачком индустријом која има
велики потенцијал за запошљавање и иновативност, јер
између осталог отвара могућност развоја ИТ индустрије,
(нпр. у смислу пројектовања адекватног софтвера који
ће бити конкурентан на европском тржишту)
конференција промовише:
предузетнички дух
иновативне технологије
неопходност сарадње академије и привреде,односно
јачање везе између тржишта и образовања
развој МСП
континуирани професионални развој

УПИС ЈЕ У ТОКУ!

ФИНАНСИЈЕ,
БАНКАРСТВО И РЕВИЗИЈА

ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

МАТЕМАТИКА И
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

Конференција је, између осталог, хуманитарног
карактера - све котизације/ и прикупљени новац од
продатих улазница иде на рачун колегинице Марије
Милошевић, која је пре пар година преживела тешку
саобраћајну несрећу. Поред свог тешког физичког стања
због повређене кичмене мождине, Марија се храбро
бори за свој живот и професију преводиоца, коју обавља
уз помоћ посебног "speech recognition" софтвера.
Придружите нам се 18. октобра 2019.године, да
хуманошћу и знањем срушимо све границе.

ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 3,
НОВИ БЕОГРАД
011/26-74-164
063/31-31-53
www.alfa.edu.rs

info@alfa.edu.rs

КОНСУЛТАТИВНИ
ЦЕНТРИ У СРБИЈИ
КРУШЕВАЦ
КРАЉЕВО
НИШ
НОВИ ПАЗАР
ЗУБИН ПОТОК

069/11-19-977
060/31-74-170
069/11-14-422
063/11-17-755
065/82-84-069

Више на : www.primaprevodisrb.com

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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ДАНА
ХОЛДИНГС

ФОТО: АРХИВА

БОГОЉУБ Ј. КАРИЋ
ПРЕДСЕДНИК БК ДАНА ХОЛДИНГС ГРУПЕ

Дана Холдингс представља групу водећих и
потпуно интегрисаних компанија на
подручју инвестиција и изградње
некретнина. Обављамо инвестиционе,
грађевинске и погонске активности
стамбених, индустријских, малопродајних,
образовних и мултифункционалних
објеката, као и јавно-приватно партнерство
у земљама са тржиштима у настајању.
Почетком 80-их били смо једна од првих
страних компанија која је препознала
потенцијал ових тржишта и утврдила
присуство на њима. За то време наша
матична компанија „BK Group“ успешно је
завршила више од 1. 000 пројеката укупне
површине више од 10 милиона квадратних
метара. Данас имамо у изградњи 7 милиона
м2 нових пројеката. Тренутно више од 30.
000 људи у 12 земаља ради у оквиру
међународног конгломерата БК Групе.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!
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ФОТО: КВАРТ - "MAYAK MINSKA" • ИЗВОР: INSTAGRAM

ДАНА ХОЛДИНГС У БРОЈЕВИМА
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ЗАВРШЕНИХ ПРОЈЕКАТА
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ФОТО: КВАРТ - "MAYAK MINSKA" • ИЗВОР: INSTAGRAM

Потпуно нови међународни, финансијски,
пословни, забавни и стамбени комплекс,
смештен у срцу белоруске престонице. Који
ће у Минску привлаче домаће и стране
инвеститоре, предузетнике, становнике и
туристе. "Мinsk World" комплекс ће ојачати
растућу улогу Белорусије, као моста између
Европе и динамично растућих економија
Русије, источних и азијских земаља. Делује
као катализатор за одрживу компанију,
појачавајући глобалну улогу Републике
Белорусије. Одрживи раст и све већи
напредак леже у средишту наше визије за
"Мinsk World."
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Комплекс се састоји од 24 стамбена насеља
која су именована у част различитих
земаља, људи и достигнућа. Први кварт се
зове Емирати, за који смо инспирацију
пронашли у прогресивној архитектури
Дубаија и Абу Дабија.
Зелени живот "Minsk Worlda" се одражава у
градском парку који ће бити у средишту
пројекта. Систем пешачких зона и огромне
зелене површине повезаће парк са новим
градским окружењем где се савремени и
историјски дизајн спајају у једно.
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Прометне улице и стамбене четврти имаће
на располагагању високо развијену и
комплетну инфраструктуру укључујући
социјалне, културне и едукативне објекте,
као и градски превоз укључујући у нову
линију метроа."Мinsk World" са својим
модерним булеварима који се простиру дуж
стамбених подручја заједно са тротоарима,
бицилкистичким стазама као и опремљеним
игралиштима иде ка томе да постане
одлично место за становање, шетње и
рекреацију како за станаре комплекса тако
и за посетиоце Минска.

ФОТО: КВАРТ - "ЕМИРАТИ" • ИЗВОР: INSTAGRAM

ФОТО: МЕЂУНАРОДНИ ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР ИЗВОР: АРХИВА

ФОТО: КВАРТ - "ЕМИРАТИ" • ИЗВОР: INSTAGRAM
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МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ЧИСТИМ
ЕНЕРГЕТСКИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА
Међународни форум о чистим енергетским технологијама,
одржаће се по 13. пут, 29. и 30. октобра
(у Конгресном центру Мастер Новосадског сајма)
под називом
“ЕНЕРГЕТСКА ДИГИТАЛНА ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ” у
организацији Института за европске послове (ИНЕА) из
Диселдорфа и Факултета техничких наука из Новог Сада.
Током два дана одржавања форума акценат ће бити стављен на
конкретне енергетске процесе, њихово унапређење и
заједничке циљеве у овој области до 2020. године.
КООРГАНИЗАТОРИ ФОРУМА

ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ

Додатне информације о Форуму можете добити на:
www.dept.uns.ac.rs, телефон +381/(0)21-4852-400,
EMAIL djakovic@uns.ac.rs

БК ТЕСЛА НОВОСТИ
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ОДРАСТАЊЕ У ДОБА ТЕХНОЛОГИЈЕ:
ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ЈЕ ИЗГУБИЛА ПРАВО НА ЗАБОРАВ
Фотографије из детињства они старији од
друштвених мрежа чувају у албумима или,
евентуално, имају по који снимак забележен
на ВХС касети, и то ако су родитељи били
довољно одговорни да слике сачувају.
Данас је, међутим, потпуно уобичајено да се,
кад дете први пут седне на ношу, то обзнани
на Инстаграму и ова платформа постала је
нешто попут дигиталног албума за
фотографије, ту се складиште слике и
снимци деце и ту су доступни свима. Људи
се сада деле на оне који на друштвеним
мрежама бележе свакодневни живот, а он
уме да не буде тако сладак и естетизован и
очаравајућ и изоловане тренутке који
утеловљују тежњу ка гламурозном животу и
илузију да нам је сваки дан ко на сунцем
окупаном Балију.
Потпуно је, такође, уобичајено да нека слика
само исплива из резервоара прошлости кад
проводимо сате у копању по стримовима
фотографија. Фејсбук је покренут 2004.
године, а до 2015. људи су, пише Кејт Ејкхорн
у “Крај заборављања: Одрастање са
друштвеним мрежама”, делили тридесет
милиона фотографија по сату на Снепчету.
Сваки Британац је на годишњем нивоу на
интернету објављивао две стотине
фотографија своје деце. За оне који су
одрасли са друштвеним мрежама – односно
свакога млађег од 25 година, детињство које
је некада било једна велика мистерија на
потезу између измаштаног и онога о чему су
нам говорили и што су нам препричавали
(а ми онда мислили како се стварно тих
ствари сећамо, толико живо), сада је лако
доступно. Према Ејкхорновој, та чињеница
извесно ће имати дубок ефекат на развој
личности и идентитета.

ПОТЕНЦИЈАЛНА ОПАСНОСТ ВИШЕ
НИЈЕ ДА ЋЕ НЕЧИЈЕ ДЕТИЊСТВО
НЕСТАТИ, ВЕЋ МОГУЋНОСТ ВЕЧНОГ
ДЕТИЊСТВА, ОНОГ КОЈЕ СЕ НИКАДА
НЕЋЕ ЗАВРШИТИ

Са једне стране, деца и тинејџери
успоставили су ниво контроле који никада
раније нису имали.

ФОТО: ПРОФИМЕДИА

Одрасли су у прошлости наметали деци
идеализоване представе о невиности и
чистоти. Одрасли су, такође, били ти који
пишу књиге, шкљоцају скупоценим фотоапаратима и сликају, све како би одали
некакав омаж детињству, како би га
забележили, уместо да у њему учествују.
Јефтине инстант фотографије шездесетих
година омогућиле су деци да и сама
поседују средства производње, а са
доласком интернета код малих капиталиста
се развио невиђени степен одлучности и
самосталности.
“Ако су некада одрасли конструисали
представе о детињству и потом их
сервирали деци, попут пажљиво сложеног
породичног албума, то више није случај”,
пише Ејкхорнова. “Млади људи данас
стварају слике које циркулишу без мешања
одраслих.”
Нова технологија – нарочито смартфон
допушта нам да стварамо наративе својих
живота, да сами бирамо чега ћемо се сећати
и шта ће постати део нашег личног митоса.
“Много пре него што су деца могла да
стварају, мењају и управљају представама о
својим животима у пракси, она су то чинила
на менталној равни”, пише Ејкхорнова.
Фројд је такве представе називао, у
перспективи иронично, “screen memories” и
сматрао је да се њима користимо како
бисмо ублажили или неутралисали болна
искуства. Људи су одувек настојали да
пронађу што безболнији начин да
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се носе са сећањима. Друштвене мреже нам
омогућавају да то вештије радимо.
Са друге стране, пише Кејт Ејкхорн, исте
платформе спречавају оне који желе да
раскину са прошлошћу да у потпуности
успеју у својој намери. Нико не може да до
краја контролише представе о себи у онлајн
свету, нити садржаје који се деле; пријатељи
и породица такође исписују сопствене
животне хронике чији смо и сами део,
обично без нашег пристанка. Одрастање на
интернету могло би да нашкоди нашој
способности да мењамо сећања, да исечемо
оно што мора бити одстрањено и да
наставимо даље “Потенцијална опасност
више није да ће нечије детињство нестати,
већ могућност вечног детињства, оног које
се никада неће завршити”, пише Ејкхорнова.
Заменили смо сећања за екране.
ЕКРАНИ СЕ НЕ БАВЕ БОЛОМ. ИМА,
ИСТИНА, ПОНЕКОГ УПЛАКАНОГ ДЕТЕТА
НА ИНСТАГРАМУ. ИМА ОНИХ КОЈИ СУ
НА ИНСТАГРАМУ ОБЈАВИЛИ СНИМКЕ СА
СВОЈИХ РОЂЕНДАНСКИХ ПРОСЛАВА ИЗ ДЕТИЊСТВА. А ИПАК, НА ЊИМА НИКАДА НИЈЕ
ЗАБЕЛЕЖЕНА КУКЊАВА И ФРКА И ЖУРБА

Ово је нарочито важан аспект проблема за
оне који настоје да формирају нови
идентитет. Људи који мењају пол, на
пример, интернет су испрва перципирали
као безбедно место на којем могу да
истраже свој идентитет на начин на који то
није било могуће у материјалном животу.
Интернет је сада первазиван и врло често је
(пре)тешко избећи остатке старог
идентитета. Ејкхорнова је као пример
навела једног свог студента, Кевина,
филмског критичара из малог града у
савезној држави Њујорк; он није успевао да
избегне да га познаници из средње школе
тагују на фотографијама чак ни када је
деактивирао све налоге на друштвеним
мрежама и отворио нове под псеудонимом.
“Претпостављам да морам да живим са
старим Кевином и свим тим људима од
којих је он покушавао да побегне”, рекао јој
је. Неки тренуци су трауматични не зато што
се у датом часу бележе, већ зато што не
постоји могућност да икада буду уклоњени.
Такве ситуације – када гола фотка или
увредљиви твит униште нечији јавни живот –
покривају бројни аналитичари, научници и
истраживачи, али је нарочит проблем био
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феномен виралности који на почетку није
носио позитивну конотацију. Ејкхорнова
наводи пример канадског тинејџера који је
2002. године постао популаран на интернету
пошто је снимак који је његов друг из школе
објавио на интернету видело десетине
милиона људи. Злостављали су га у школи и
на крају је завршио у психијатријској
установи, а 2013. је коначно јавно говорио о
свом искуству и намери да изврши
самоубиство. Експериментисање у
адолесцентском узрасту позитивно утиче на
развој индивидуалности. У том периоду
пролазимо кроз оно што је психоаналитичар
Ерик Ериксон називао психосоцијалним
“мораторијумом” – фазом развоја у којој
покушавамо да успоставимо равнотежу
између “моралности којој смо научени као
деца и етике коју ћемо развити као одрасли
људи”. Мораторијум је етапа психосоцијалног развоја која се темељи на принципу
покушаја и погрешака, фаза у којој друштво
адолесцентима допушта да ризикују без
страха од последица у нади да ће пронаћи
“правог себе – лични смисао за сврху и
значење живота”. Интернет, наравно,
узурпира приватност у овој фази; грешке
добијају монументалне размере и трајно се
бележе у неким нашим досијеима. Колеге и
послодавци сада нам чешљају профиле на
друштвеним мрежама како би утврдили
какви смо људи. Шта мислите, како је живети
акутно свестан такве претње? Шта када
читава генерација никада не добије прилику
да слободно експериментише и изнова
створи себе?
Насупрот чељустима компанија које се
хране личним подацима налази се малтене
универзално људско право које смо некада
— како смо само били несмотрени –
узимали здраво за готово: да заборавимо.
Право да, напослетку, будемо заборављени.
Можда је то, како се понегде сугерише,
амерички приступ, али је могућност да се
одвојимо од прошлог себе – да пређемо у
ново тело или личност – демократски идеал.
Такође имамо право да останемо онакви
какви смо сада. Са друге стране, сећање
може бити и облик политичке репрезентације коју су омогућиле управо друштвене
мреже. Ејкхорнова то илуструје на примеру
миграната – породице оних који су избегли
сада могу да непрекидно буду у додиру са
својим синовима; групе успевају да очувају
своју историју док прелазе континенте.
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Подразумева се, нису све фотографије
документарног карактера. Највећи део
фотографија објављених на интернету има за
циљ дељење искуства, не стварање сећања.
Социолог компаније Снап Инк. у чијем се
поседству налази Снепчет, у књизи
“Друштвена фотографија” наводи да су
селфији “слике мене у датом простору и
времену” и “визуелни приказ идеје о мени”.
Они су јединице комуникације, више
емотикони него портрети, оскудевају у
контексту и отуда није нарочито важно хоће
ли постојати и за двадесет година. Управо ова
идеја налази се иза концепта “нестајућих”
фотографија попут "story-ja" на Инстаграму.
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Рециклажа једне конзерве
штеди довољно енергије за покретање
телевизора у трајању од три сата, или за уштеду
два литра бензина.

Тинејџери су данас налик киборзима, а
телефони им служе као механичке очи уз
помоћ којих интерпретирају своје искуство.
Фотографије “балсамују” своје субјекте,
облажу их “непомичном тугом која убија оно
што настоји да сачува из страха да ће оно
нестати”. Ризик који носи непрекидно
документовање догађаја је отуђеност: осећај
да наша тела генеришу непомичност,
уместо покрета.
Било би, заиста, запањујуће када бисмо
успели да видимо болне тренутке из
прошлости, оне о којима контемплирамо
годинама, мртве и балсамоване. Невоља је,
ипак, у томе што најмучнија искуства и
сећања нису забележена на фотографијама,
видео-снимцима или у твитовима. Екрани
се не баве болом. Има, истина, понеког
уплаканог детета на Инстаграму. Има оних
који су на Инстаграму објавили снимке са
својих рођенданских прослава из
детињства. А ипак, на њима никада није
забележена кукњава и фрка и журба да ли
ће торта бити спремна на време, оно дете
што се угрувало са љуљашке, ништа од тога
– све што се свету нуди на снимку је
тријумф, крајњи исход кад је све у
савршеном реду и кад сви стоје срећни и
аплаудирају и певају.

На хиљаде морских створења умире грешком
гутајући пластичне кесе које личе на медузе.

Енергија уштеђена
од рециклаже једне
стаклене флаше
узрокује 20 одсто
мање загађености
ваздуха и 50 одсто
мање загађења воде

Сећања нам се враћају спонтано. Или се не
врате никада, а и за то постоји ваљан разлог.
Нечега и не желимо да се сећамо и у
аналогном добу имали смо право да
заборавимо. Друштвене мреже су нам то
право по свој прилици ускратиле.
ЧЛАНАК ПРЕУЗЕТ СА:
www.nedeljnik.rs

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

УПИС ЈЕ
У ТОКУ

Алфа БК Универзитет

ПРИДРУЖИ СЕ НАЈБОЉИМА
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 3
НОВИ БЕОГРАД

+381 (0) 11 26 74 164
info@alfa.edu.com
www.alfa.edu.rs

