
Саопштење Културно-просветне заједнице Београда 

Свет на длану – Србија у срцу

Асоцијација београдских стваралаца, уметника, интелектуалаца, просветних и 
културних радника, Културно-просветна заједница Београда је на седници свога 
Председништва 4. маја 2004. године једногласно донела одлуку да подржи 
кандидатуру господина Богољуба Карића, председника “БК Групе” за 
председника Србије. 

Неизмерно је много разлога мотивисало ову угледну институцију да се на овај 
начин укључи у политичку трку за избор председника Републике. Тежак, рекло 

би се, политички, економски, па чак и егзистенцијални полож ај у којем су се нашли Србија, 
српски народ и сви грађани Србије, безперспективност и безизгледност наше будућности с једне 
стране, а с друге, страначка подељеност, егоизам, личне сујете и неспособност такозване 
“политичке елите”, условили су народну апатију и незаинтересованост за сопствену судбину 
која се стицајем околности нашла у рукама људи, најблаже речено, малих могућности, мада све 
више преовладава уверење да је овде реч о сорти надобудних политичких аматера који су 
наметнути или подметнути од неких моћника земље и иностранства. Поред материјалног 
стандарда, привреде и економије у целини, на удару постојеће политичке олигархије нашао се, 
пре свега, духовни стандард народа, његове традиционалне установе, уметничка удружења и 
културно- уметничко стваралаштво у контекстима савременог живота и света. 

Међутим, мислећим слојевима грађанства је веома добро познато да се господин Богољуб Карић 
са себи својственим жаром, великим креативним и радним потенцијалом и својим 
институцијама “Групе БК” супроставио даљем пропадању земље, систематском разарању њених 
потенцијала и саме структуре духовног ткива народа. Овај вредни човек је својим неуморним 
радом ушао у многе привредне токове моћног и богатог света где је стекао висок углед 
привредника и поштовање светских економиста, пре свега због своје креативне продорности, 
економске конзистентности и виских моралних особина које се иначе у пословном свету 
изузетно цене и уважавају. Домаћој и светској јавности је веома добро познато да су Богољуб 
Карић и његова породица и поред повремених али неправедних и зато окрутних политичких 
прогона које су против њих организовали моћници са капиталом сумњиве провенијенције, 
успели да у својим погонима запосле хиљаде стручњака, уметника, универзитетских професора, 
инжењера, банкара и других експерата и специјалиста чије су породице збринуте од компаније 
која послује беспрекорно и без иједне мрље у својој дугогодишњој пракси. Овај часни човек и 
његова супруга Миланка су и поред велике радне енергије и пословне заузетости успели да 
посвете довољно пажње својој деци (имају их четворо) и да кроз традиционално васпитање 
породице Карић уграде у њих скромност, моралне и радне врлине. 

Заједно са три брата и сестром оснивач је породичне фабрике “Браћа Карић” у Пећи 1971. 
године која је прва приватна фабрика не само у бившој СФРЈ већ и у источној Европи. 

За више од три деценије развио је велику компанију која послује у разним областима: 
телекомуникацији, грађевинарству, финансијама, образовању, медијима, трговини, агро-
бизнису... 

Оснивач је првог приватног универзитета у нашој земљи 1994. године. Универзитет “Браћа 
Карић” има пет факултета и више института. Такође је основао први приватни универзитет у 
Руској федерацији са шест факултета. 



Оснивач је Карић фондације, прве приватне фондације у земљи после Другог светског рата која 
улаже огромна средства у хуманитарне акције, развој образовања, подршку младим талентима. 

Један је од оснивача и председник Удружења индустријалаца и предузетника Србије и Црне Горе 
које окупља преко осам хиљада компанија, фирми и појединаца. Сан сваког нашег угледног 
научника, интелектуалца, ствараоца духовних и материјалних вредности је да добије веома 
угледну награду за стваралаш тво Фондације Карић која достојно и достојанствено стимулише 
стварање дела непролазне вредности. 

Сама одлука господина Богољуба Карића, иако својеврсна лична жртва, дала је озбиљност 
овогодишњим председнич ким изборима у Србији и наду да ће се ускоро, можда 13. јуна ове 
године, окончати политичка агонија, економска и свеукупна пропаст Србије, српског народа и 
грађана Србије. По нашем мишљењу ова одлука има историјски карактер и значај између 
осталог и због тога што је овде реч о човеку успеха, не само код нас, него и у свету, о симболу 
српског успеха који има снаге да подигне наду и ниво аспирације читавог народа који данас 
живи најгоре у целом свету. У свету који нас стрпљиво чека да му се придружимо. Јер једини је 
Богољуб Карић међу свим кандидатима који на длану носи свет, а Србију у срцу. 
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