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Чувајте своје мајке,
оне су ваши анђели!

раги наши пријатељи, на овај
– Док будеш живео на свету…
начин моја Миланка, моја браКако се зове мој Анђео?
Тај Анђео има разна имена, али за тебе
ћа и сестра, моја велика породица и ја желимо да вам се од свег
ће бити „МАМА“!
срца захвалимо на десетинама хиљада
порука, коментара и телеграма које сте
нам упутили поводом упокојења наше
мајке - мати Ангелине.
Велико вам хвала што сте са нама
испратили нашу мати Ангелину, која
је сахрањена у Пећкој патријаршији.
Свима вам, без обзира где се налазите, од Аустралије, Америке, Уједињених
Арапских Емирата, велике Кине или
велике Русије, Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и свих других земља,
упућујемо велику захваласност за све
што сте нама заједно преживаљавали
свих ових деценија.
Испратили смо мати Ангелину на
вечни пут, а док је Његова светост патријарх српски Иринеј у манастиру Ваведење држао опелео, добили смо вест
да нам се родила унука Ева, да су наш
син Небојша и снаја Ксенија у Белорусији добили ћерку. Тако да живот се
продужава… А сада у јануару, здравља
Упокојила се наша МАМА Даница,
Боже, у Уједињеним Арапски Емирамати,
матушка, мајчица Ангелина –
тима, пошто се наша деца рађају широм
наш
Анђео!
Иако је превалила читав
планете, чекамо да од наше најмлађе
век,
она
за
нас,
моју браћу и нашу
ћерке Дане и зета Николе роди један
сестру,
није
до
својих
последњих дана
нови Богољуб.
била
немоћна
старица,
већ непресуДраги наши пријатељи, постоји
шан извор љубави, нежности и подрприча да се дете дан пре рођења
шке, наше божанство чији нам је само
обратило Богу:
поглед, осмех и пољубац давао и даје
Зашто идем у тај свет? Шта
снагу да се боримо са свим недаћама у
треба да радим?
животу, знајући да нисмо сами и да нас
- Кад се појавиш на свету, добићеш
сам Бог, кроз њу, нашу матушку, гледа!
одговор. Даћу ти Анђела који ће ти све
објаснити и бити увек уз тебе!
И сигуран сам, драги моји, да и ви
Хоћу ли га разумети? Ја не знам
препознајете у овим речима ваше
његов језик!
мајке, ваше анђеле чуваре, послате од
– Анђео ће те научити да говориш…
Бога. На тој анђеоској љубави, на том
А шта треба да радим и како да се
несебичном и безрезервном
понашам у животу? Како ћу знати шта
жртвовању себе, на тој духовној и
је добро, а шта зло?
моралној снази које свака мајка даје
– Анђео ће те научити…
свом детету и почива овај свет. Не
А како ћу да се браним од
каже се узалуд да
опасности, болести, глади?
– Анђео ће те бранити…
А ако ми треба твоја помоћ?
РУКА КОЈА ЉУЉА
Свом анђелу се јави!
КОЛЕВКУ – УПРАВЉА
Докле ће тај Анђео да ме прати?

•

•
•
•
•
•
•

ОВИМ СВЕТОМ!

У ово време, у којем смо сведоци да
се улога породице све више нарушава и
самим тим и људско друштво све више
разара, управо је здрава, чврста,
традиционална, мајчинском љубављу и
бригом натопљена породица, једина
нада да ће добро победити зло и да ће
љубав победити мржњу.
Цела животна прича наше мајке,
матушке Ангелине, и историја наше
велике, сложне породице, која није
увек била лака ни једноставна, убеђује
ме да без породице, без љубави,
васпитања и традиције ни човек не
може да буде Човек, да људи не могу да
буду Људи.
Мајке не очекују захвалност ни награду за то што раде за своје најмилије.
Захвалност и награда за њихов труд су
њихова срећна, успешна и сложна
деца. Али, управо зато – не заборављајте своје родитеље, не заборављајте
своје Мајке! Волите их и пазите док су
живе, чувајте успомену на њих када их
више не буде на свету!
Као што ће ваш Анђео чувар да вас
чува и прати док постојите на овом
свету!
Њен благи поглед и моје речи да
ћемо моја мајчице и ми бити на нашој
слави Светога Јована заједно, она
јасно изговори:

„ДЕТЕ МОЈЕ ЈА ИДЕМ У
СУСРЕТ ХРИСТОВОМ
РОЂЕЊУ“
Свима вама се, драги пријатељи, још
једном захваљујемо, а православним
верницима честитамо Христово
рођење уз традиционални поздрав:

„ХРИСТОС СЕ РОДИ,
ВОСИТИНУ СЕ РОДИ“.
Ваши Миланка и Богољуб
са многобројном
породицом Карић.

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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У Русији уручена престижна награда Фонда Светог Андреја Првозваног

БОГОЉУБ КАРИЋ КАО ПУТИН

одликован орденом од дијаманата и злата
На свечаности у Кремљу српски бизнисмен је говором на ноге подигао 6.000
људи, а у његову част попаљена су сва светла у дворани. Након церемоније
један од хероја Совјетског Савеза му је честитао рекавши:
„Ово што сте учинили је историја, Кремљ је устао!“
Богољубу Карићу је на велелепној
свечаности у Кремљу уручена престижна
међународна награда „Вера и верност“ и
орден Светог Андреја Првозваног украшен
златом и дијамантима.
Ово значајно признање по 27. пут доделио
је Фонд Светог Андреја Првозваног,
најстарија хуманитарна фондација у Русији,
која ради под покровитељством
председника Русије Владимира Путина.
Богољуб Карић се тако придружио плејади
истакнутих личности које су претходних
година били лауреати, међу који су
председник Путин, председник Белорусије
Александар Лукашенко, министар
иностраних послова Русије Сергеј Лавров,
патријарси московски и целе Русије
Алексије II и Кирил,

патријарх српски господин Павле, прва
жена космонаут Валентина Терешкова и
олимпијски шампион Александар Карелин.
У образложењу је наведено да је Богољуб
Карић добротвор, бизнисмен, задужбинар,
оснивач компаније БК група и да је својим
радом дао изузетан допринос јачању
пријатељства између руског и српског
народа.
Публика у препуној дворани је потом
упозната са историјатом породице Карић,
уз акценат да је Богољуб Карић, као
најмлађи син Данице и Јанићија,
седамдесетих година прошлог века са
браћом и сестром ушао у историју као
пионир приватног бизниса у
социјалистичкој Југославији.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА

„Стварају компаније – прву приватну банку у
источној Европи, прво приватно осигуравајуће
друштво у Југославији, први приватни
универзи-тет у источној Европи, први интернет
провајдер, прву приватну телевизију у
Југославији, прву и највећу мобилну компанију
у Југославији, а прва приватна фондација после
Другог светског рата у Југославији била је Карић
фондација. Данас је грађевинска компанија
коју предводи Богољуб Карић „Дана Холдингс“
светски бренд и једна је од највећих компанија
на свету. У Русији су Богољуб Карић и његова
браћа градили школе, болнице, путеве,
мостове и реконструисали историјске и
културне споменике. У најтежим временима,
када је почео распад
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Совјетског Савеза, Богољуб Карић је помагао
манастире у многим руским градовима,
пружао материјалну помоћ за изградњу
комплекса херојима битке за Курск – Храм на
пољу Прохоров. У Тоболску је, уз помоћ
Богољуба Карића, реконструисана Саборна
црква, Тоболски Кремљ и Гувернерова кућа, у
којој је породица последњег руског цара
Николаја II живела у егзилу девет месеци.
Поседујући јединствену личност, неисцрпну
вољу и енергију, Богољуб Карић је симбол
успеха, изграђеног на јакој породичној
кохезији, поштовању православне вере, и
поверењу. Мото да је породица најсигурније
место остаће порука његовог животног
искуства и успеха“, наведено је у образложењу.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Награду су му уручили Владимир Јакуњин,
председник Надзорног савета Фонда Светог
Андреја Првозваног, Олег Атков, председник
Комитета за доделу награде, пилот-космонаут и
херој Совјетског Савеза, и митрополит Омски и
Таврически Владимир.
Рекавши да је орден огромна част за њега и за
целу породицу, Богољуб Карић је истакао да су
учени од оца и мајке, која данас носи име мати
Ангелина и која је монахиња у Пећкој
патријаршији, да живе у црквеном духу и да
помажу манастире. Подсетио је да је у
Стаљиново време разрушено и оскрнављено
више хиљада цркава у Совјетском Савезу и да
је многе од њих породица Карић обновила,
захваливши се се Фонду Светог Андреја
Првозваног и свима у Русији што то није
заборављено. Богољуб Карић је нагласио да БК
група послује већ 50 година и да су на позив
председника Михаила Горбачова основали
прву експерименталну југословенско-совјетску
компанију у СССР, прву приватну банку и
осигуравајуће друштво, прву приватну
грађевинску компанију, која је међу бројним
монументалним грађевинама изградила и
главни трезор централне банке Руске
Федерације, а у партнерству са Универзитетом
Ломоносов отворили су и први приватни
универзитет за менаџмент. По моделу
пословања породице Карић започета је и
чувена совјетска „перестројка“.
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– Преносим вам свима поздраве моје мати
Ангелине. Она пуни 100 година. Само две речи
су важне – вера и верност. Све зависи од душе
и бога. Ја знам Русију из времена Совјетског
Савеза, знам Русију за време и после Јељцина,
али знам и Русију садашњу Путинову, Русију
коју данас уважава цео свет – истакао је, између
осталог, Карић и говором на ноге подигао 6.000
људи добивши буран вишеминутни аплауз, а
сва светла у дворани су попаљена у његову
част.

Након церемоније један од хероја
Совјетског Савеза му је пришао, честитао и
рекао:

ОВО ШТО СТЕ
УЧИНИЛИ ЈЕ ИСТОРИЈА,
КРЕМЉ ЈЕ УСТАО!

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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У част лауреату из Србије на сцени је изведено
српско коло, а у филму о активностима Фонда
Светог Андреја Првозваног акценат је стављен
и на Форум „Светост материнства“, који је
почетком новембра успешно одржан у
Београду у сарадњи са Карић фондацијом, а
који су подржали председник Русије Владимир
Путин, председник Србије Александар Вучић и
председник Белорусије Александар Лукашенко.
На церемонији у московском Кремљу подршку
Богољубу Карићу дали су чланови породице и
пријатељи. Награду „Вера и верност“ ове
године добили су и Рустам Миниханов,
председник Републике Татарстан, генералпуковник Владимир Шаманов, херој Русије и
председник Одбора за одбрану Државне думе
Савезне скупштине Руске Федерације, Ина
Чурикова, народни уметник СССР, епископ
Тројицки Панкратије, викар патријарха
московског и целе Русије, Николај Дроздов
Николај, совјетски и руски зоолог, Игор
Шпицберг, шеф Центра за рехабилитацију деце
са инвалидитетом „Наш сунчани свет“ и Галина
Јаковљева, председник добротворног фонда
„Љубазност“.

На церемонији у московском Кремљу подршку Богољубу Карићу дали су чланови породице и пријатељи.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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Карићи у врху светске пословне елите у Давосу

НОВОИЗГРАЂЕНИ КВАРТ "EMIRATES" У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА "МINSК WORLD"

БК ГРУПА МЕЂУ СТО КОМПАНИЈА НА
СВЕТСКОМ ЕКОНОМСКОМ ФОРУМУ
“Дана Холдингс” је по
трећи пут сврстана међу
100 најбољих компанија
на свету. Посебно
признање припало је
највећем грађевинском
подухвату у Европи
“Minsk World”, који БК
група реализује на три и
по милиона квадратних
метара, а Небојша
Карић проглашен је за
најбољег извршног
директора на свету у
области грађевинске
индустрије.

БК група задржала је чврсто позицију у самом врху
најбољих, док су на листи место изгубиле чувене
компаније као што су "Alibaba, Amazon, Bauer,
Mastercard, Varta и IBM".
Трећу годину заредом компанија Дана Холдингс, која
послује у оквиру БК групе, проглашена је за једну од 100
најбољих компанија на свету!
Овим значајним признањем, које додељује престижни
британски магазин “World Finance” још једном је
потврђен изузетно висок квалитет пословања, а награду
је током трајања Светског економског форума у Давосу,
који окупља светску политичку и пословну елиту, у име
БК групе, чији је председник Богољуб Ј. Карић, примио
Драгомир Ј. Карић.
Тако је на 50. јубиларном самиту, на којем су, између
осталих, учествовали Доналд Трамп, председник САД,
Ангела Меркел, немачка канцеларка, Александар Вучић,
председник Србије, и Антонио Гутерес, генерални
секретар УН, име Дана Холдингса поново уврштено
међу највећа и најзначајнија планетарна имена у свету
бизниса, међу којима су се овога пута нашли и
"Samsung, Apple, Rio Tinto, Hitachi, Nike и Nordex".

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
– Као и увек Карићи су присутни тамо где су
најбољи. Наши велики пројекти широм
света изазвали су велику пажњу највећих
бизнисмена и председника држава. Србија
је, смем слободно да кажем, данас тигар у
југоисточној Европи на челу са председником Александром Вучићем и корпорацијама попут БК групе, чији је оснивач и
утемељивач Богољуб Карић и где већ раде
и најмлађе генерације Карића. У изградњи
се руководимо високим стандардима и
иновативном технологијом, односно свиме
што је неопходно за живот и стварање
једног модерног човека не за 21. век већ за
22. век! – истакао је Драгомир Ј. Карић.
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Током трајања Светског економског форума.
Драгомир и Симон Карић, потпредседник
за међународне односе БК групе – Дана
Холдингс, су имали низ састанака са
најутицајнијим личностима из света
бизниса као и сусрете са светским
државницима.
Била је то прилика да се размене искуства
модерног пословања као и да се разговара
о будућим великим подухватима за које је
БК група убедљиво један од најпоузданијих
партнера на глобалном нивоу.

Симон Карић примио је награду којом је Небојша Карић проглашен за најбољег CEO,
односно најбољег извршног директора на свету у области грађевинске индустрије.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
– Посебно задовољство ми причињава то што
су у Давосу представници великих
корпорација у разговору са нама изразили
велику спремност да инвестирају у нашој
Србији чиме Србија постаје незаобилазан
центар за развој високих технологија –
подвукао је Драгомир Ј. Карић.
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Посетиле су га бројне угледне личности
међу којима и председник Србије
Александар Вучић са српски члан
Председништва БиХ Милорад Додик.

БК група је по избору светских стручњака
награђена и за “Највећи мултифункционални
комплекс”.
“Мinsk World” је највећи грађевински подухват
у Европи од три и по милиона квадратних
метара и представља “град у граду”, а
предвиђено је да у њему живи и ради 400.000
људи. Својим становницима, захваљујући
најновијим високо-технолошком
достигнућима, пружа све услове за удобан и
активан живот – од модерног смештаја до
школа, вртића, клиника, забавних и спортских
центара, уз пажљиво очување животне
средине.

СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС"МINSK LIGHTHOUSE"

СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС"ВИВАЛДИ"

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС"ЧАЈКОВСКИ"

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Симон Карић примио је награду којом је
Небојша Карић проглашен за најбољег
ЦЕО, односно најбољег извршног
директора на свету у области грађевинске
индустрије. Све ове велике награде
добијене на најважнијем светском
економском самиту потврђују изванредне
успехе БК групе, коју су пре педесет година
у Пећи основали браћа Богољуб, Драгомир,
Сретен и Зоран са сестром Оливером.
У земљама бившег СССР присутни су више
од четири деценије као прва приватна
компанија основана у Совјетском Савезу, а
по моделу њиховог пословања тадашњи
председник Михаил Горбачов покренуо је
чувену “перестројку”.

11
Данас БК група својим пословним
ангажманима и деловањем представља
покретач развоја како у источној Европи
тако и у централној Азији. У свом
портфолију има уписане милионе
изграђених квадратних метара стамбеног и
пословног простора, болница, бизнисцентара, председничких резиденција,
државних трезора, тридесетак цивилних и
војних аеродрома, а тренутно широм
планете гради нових 10 милиона
квадратних метара најпрестижнијих
објеката. Њихов лого је симбол квалитета у
свим државама у којима послују.

ВЕЛИКИ ИНТЕРВЈУ
СА НЕБОЈШОМ
КАРИЋЕМ ЧУВЕНИ
“WORLD FINANCE”
ЈЕ НАСЛОВИО:
“ДАНА ХОЛДИНГС
ГРАДИ БОЉУ
БУДУЋНОСТ ЗА
ИСТОЧНУ ЕВРОПУ
СА СВОЈИМ
КОНЦЕПТОМ ГРАД У
ГРАДУ”. КАРИЋ ЈЕ У
РАЗГОВОРУ ЗА
БРИТАНСКИ
МАГАЗИН ИСТАКАО
ЈЕ ДА ЈЕ “ДАНА
ХОЛДИНГС ПРИМЕР
СНАЖНИХ
ПОРОДИЧНИХ
ОДНОСА КОЈИ СЕ
УСПЕШНО КОРИСТЕ
У СИСТЕМУ
УПРАВЉАЊА
ПРЕДУЗЕЋЕМ”.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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ФОТО: РТВ БК ТЕЛЕКОМ

ВЕЛИКЕ СУБВЕНЦИЈЕ ДРЖАВЕ
ЗА КУПОВИНУ БЕЛОРУСКИХ ТРАКТОРА
Државно-привредна делегација
Белорусије, коју предводи председник
Александар Лукашенко, наставила је
званичну посету Србији учешћем на
Пословном форуму Србија – Белорусија и
билатералним састанцима са српским
привредницима у Палати „Србија“, а
свечани дочек приредио је председник
Србије Александар Вучић.
Састанцима председника Лукашанка са
српским званичницима присуствовао је и
амбасадор Белорусије Валериј Бриљов, као
и народни посланик Драгомир Ј. Карић,
овлашћени представник Белоруске
трговинско-индустријске коморе у Србији,
почасни конзул Белорусије, председник
Парламентарне групе пријатељства са
Белорусијом у Народној скупштини Србије,
и потпредседник Удружења индустријалаца
и предузетника Србије, чији је оснивач и
председник Богољуб Карић.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР УИПС ВЕЛИБОР СТЕВИЋ
ФОТО: РТВ БК ТЕЛЕКОМ

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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ФОТО: РТВ БК ТЕЛЕКОМ

У пленарном делу форума учесницима су се
обратили Бранислав Недимовић, министар
пољопривреде, Владимир Колтович,
белоруски министар антимонополског
регулисања и трговине, и Владимир
Улахович, председавајући Белоруске
трговинско-индустријске коморе.
– Очигледно је да је интересовање за
бизнис између Белорусије и Србије на
високом нивоу, али кад погледамо цифре то
уопште није тако. У пољопривреди и
прехрамбеном сектору размена је свега 20
милиона долара. Скоро ништа! Са
белоруским колегом сам разговарао и
просто је невероватно колико потенцијала
има, а колико то нисмо користили.

Договорили смо се око регулисања статуса
извоза меса и месних прерађевина како
бисмо имали бољи третман. Наравно, да би
трговина била успешна мора бити
двосмерна.
Ми у српској кондиторској производњи
имамо невероватну потражњу за маслацом
и млеком у праху, а ја не знам никог бољег
од Белоруса који умеју да то одраде
како треба.
Крајем децембра ћемо предложити да
Србија према Белорусији у потпуности
укине царинске стопе како би ти производи
могли да стигну до српске кондиторске
индустрије. – рекао је министар Недимовић.

ФОТО: РТВ БК ТЕЛЕКОМ

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
Он је додао да ће пољопривредне машине
белоруских компанија које се склапају у
Србији српски пољопривредници моћи да
купе по веома повољним условима,
односно да ће имати 50 одсто субвенција у
односу на вредност трактора.
Осим високих државних функционера
белоруску делегацију чине и представници
више од двадесет компанија из различитих
сектора индустрије, којима је циљ да
успоставе блиску сарадњу са српским
фирмама.
Привредници из Белорусије су истакли да
је Србија поуздан партнер у многим
областима, посебно у грађевинарству, а као
пример истичу БК групу, која је сврстана
две године заредом међу 100 најбољих
компанија на свету и која деценијама
успешно гради од Аустрије и Немачке,
преко Белорусије, Русије, Казахстана и
осталих земаља бившег Совјетског Савеза,
па до Уједињених Арапских Емирата и
Кине, с посебним акцентом на „Минск Свет“,
највећи грађевински подухват у Европи.
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Велибор Стевић, генерални секретар
Удружења индустријалаца и предузетника
Србије, потписао је са председником
Белоруске трговинско-индустријске коморе
Владимиром Улаховичем Меморандум о
међусобном разумевању између Белоруске
трговинско-индустријске коморе и
Удружења индустријалаца и предузетника
Србије.
– Указано ми је историјско поверење од
стране Богољуба Карића, председника
нашег Удружења, и заменика председника
Драгомира Карића, да са господином
Улаховичем потпишем Меморандум.
Постигли смо договор о проширењу
сарадње у области извоза и увоза, размене
послових информација и других активности
у сфери трговинских и економских односа
на добробит грађана Белорусије и Србије,
као и пружању помоћи, у складу са
могућностима, у организацији сајамскоизложбених манифестација
– нагласио је Стевић.

ПРЕДСТАВНИЦИ УДРУЖЕЊА ИНДУСТРИЈАЛАЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА СРБИЈЕ
ФОТО: РТВ БК ТЕЛЕКОМ

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
У Београду на пословном форуму
учествовали су и чланови Белоруске
трговинско-привредне коморе, чији је
приоритет успостављање контаката са
потенцијалним пословним партнерима у
циљу проширења сарадње на нивоу
привредних комора и регионалних
канцеларија.
Међу делегацијама више од двадесет
компанија у Србији, између осталих, бораве
представници концерна „Белнефтехим“,
који је се баве производњом и пласманом
нафте и нафтних деривата, „Минског
тракторног завода“, једног од највећих
светских произвођача трактора и
пољопривредних машина, „Белшина“,
фирме која се сврстава међу највеће
произвођаче у области индустрије гума са
више од 300 типова и величина пнеуматика,
„Белаза“, највећег светског произвођача
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дампера и транспортне опреме у области
рударства и грађевинске индустрије и
„Завода горного воска“, великог
произвођача различитих врста воска,
парафина, производа за подмазивање и
хлађење.
Своју област деловања су представили
Белоруско оптичко механичко удружење,
лидер у области производње оптичкоелектронских инструмената, „Млечни свет“,
произвођачи свих врста млачних
производа, као и „Безбедни путеви
Белорусије“, који су развили
софистицирану ИТ технологију за
безбедност саобраћаја и путева.
С друге стране, на пословном форуму је
учествовало седамдесетак компанија и
установа из Србије, међу којима БК група,
РТВ БК Телеком и Алфа БК универзитет.

ФОТО: РТВ БК ТЕЛЕКОМ

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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У ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ РЕПУБЛИЦИ КОРЕЈИ
ГОЈКОВИЋ, КАРИЋ И МРДАКОВИЋ
Председница Народне
скупштине Републике
Србије Маја Гојковић, је
са делегацијом народних
посланика међу којима је
био и Драгомир Ј. Карић
боравила у званичној
посети Републици Кореји
на позив председника
Народне скупштине
Републике Кореје Хи
Санг Муна.
Гојковић се током посете
састала са Хи Санг Муном,
са којим је разговарала о
унапређењу парламентарних односа, као и
укупних билатералних односа две земље, и
могућностима даљег развоја економске
сарадње. Председници два парламента
потписли су Меморандум о разумевању
између Народне скупштине Републике
Србије и Народне скупштине Републике
Кореје у циљу развоја блиских и
пријатељских односа и интензивирања
сарадње на највишем парламентарном
нивоу, између парламентарних одбора и
група, делегација у међународним
организацијама, као и између стручних
служби два парламента.

Гојковић је током посете обишла и „ЛС
групу“, а о економској сарадњи и
инвестицијама ове компанија разговарала
је са председником „ЛС групе“
Кристофером Куом, као и са председником
Извршног одбора компаније „Јура“ Охм Дае
Јелом, а обишла је и компанију „Хјундаји“.
Делегација Народне скупштине у којој су и
народни поланици Драгомир Ј. Карић и др
Љубица Мрдаковић борави у посети
Републици Кореји у години у којој се
обележава 30. годишњица од
успостављања дипломатских односа.

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА
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СТАРИ ГРАД ОБЕЛЕЖИО УСПЕШАН РАД И ИЗАБРАО НОВЕ ОРГАНЕ

НОВИ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА ПСС-БК СТАРИ ГРАД, ГОСПОДИН ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ
ФОТО: ПСС-БК

Општински одбор Покрета снага Србије БК
Старом граду Београду је на одржаној
Скупштини обележио петнаест година свог
успешног рада и извршио избор
председника и нових органа своје
организације.
Овом скупу су председавале омладинке
Индира и Сабина Богућанин, а друштво им
је правио и адвокат Драган Половина.
Уз присуство бројних делегата и гостију из
других општинских организација Покрета у
Београду за председника је изабран
Предраг Петровић и 13 чланова
Општинског одбора и три члана Надзорног
одбора.

Позитивно је оцењен Извештај о раду који
је поднео досадашњи председник
Владимир Роловић, а поздрављен је и план
који је поднео новоизабрани председник
Петровић. Скупштини се обратила госпођа
Перса Мињовић, председница Извршног
одбора Главног одбора. Изразила је
задовољство у односу на рад општинске
организације и обавестила присутне о
даљим задацима, о активностима пред
локалне изборе, као и о значајним
догађајима везано за рад руговодства и
органа Покрета. Скупштини су
присуствовали координатор за Београд
Душанка Новаковић и Мира Тадић,
председница омладинске организације
Покрета и други сарадници.

ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ ЈЕ ПОДРЖАО ВЕЛИКИ БРОЈ ДЕЛЕГАТА И ГОСТИЈУ ИЗ ДРУГИХ ОПШТИНСКИХ ОДБОРА
ФОТО: ПСС-БК
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Изабрано руководство ПСС - БК Земун

НАРОДНИ ПОСЛАНИК ДРАГОМИР Ј. КАРИЋ СА НОВОИЗАБРАНИМ ЧЛАНОВИМА
ОПШИНСКОГ ОДБОРА ПСС-БК ЗЕМУН /ФОТО: ПСС-БК

ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК МОЖЕ МНОГО ДА УЧИНИ
ЗА ЕКОНОМСКИ НАПРЕДАК СРБИЈЕ
У дупке пуној скупштинској сали
Градске општине Земун за
председника земунског Општинског
одбора Покрета Снага Србије – БК
једногласно је изабран новинар Милош
Живановић, док ће функцију
потпредседника обављати Ненад
Ивковић, дипломирани економиста.
Новоизабраним члановима страначких
органа на локалном нивоу честитао је
народни посланик Драгомир Ј. Карић,
заменик председника ПСС – БК.

свих осталих земаља света, и да Покрет Снага
Србије – БК може боље него многи други који су
данас на политичкој сцени да помогне да се та
његова позиција што боље реализује за
добробит Србије.
Изборној скупштини ОО ПСС – БК Земун
присуствовали су и Перса Мињовић,
председник Извршног одбора Главног одбора
ПСС – БК, и Милош Вучинић, потпредседник ИО
ГО ПСС – БК.

Општински одбор је дао пуну подршку
руководству ПСС – БК да одлучи да ли ће
Покрет самостално ићи на предстојеће
изборе или у коалицији и са ким. Такође,
дата је сагласност и да руководство може
да одлучи са којим ће групама грађана,
организацијама и покретима на локалу, а
који нуде сарадњу ПСС – БК, да уђе у
коалицију.
На скупу у Земуну је наглашено да је
председник Србије Александар Вучић
отворио многа врата у области економије
која су деценијама била закључана,
почевши од Кине, Русије и Америке, па до

ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И ДА РАЂА!

BK Tesla d.o.o.

OBJEKAT ZA
IZDAVANJE
FOR LEASE

KONTAKT
INFORMACIJE
U ponudi je izuzetan poslovni prostor
za iznajmljivanje, lokacijski smešten
u samom centru grada
E-mail: office@bktesla.rs
Phone: +381(0)11 4141 050

