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Карић Фондација, 
која се већ више 
од 30 година бави 
хуманитарним 
радом, по 17. 
пут доделила је 
престижне Награде 
„Браћа Карић“.

Карић Фондација се 
после дуже паузе 
појавила на 59. по 
реду Међународном 
сајму књига у 
Београду, који је под 
слоганом „Време је 
за књигу”.

И ове године 
Карић фондација и 
новооснована Фондација 
„Уметност. Слобода. 
Снага” обрадовали су 
децу новогодишњим
пакетићима и 
поклонима. 
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Драги наши пријатељи,
 
Како се година ближи крају сабирам утиске, нова сазнања и одлуке. Захвална 

сам, али чини ми се понекад, искрено, веома уморна. Размишљања у данашње 
време не доносе много доброг, све више увиђам да је много лакше ако се опустим 
и почнем испочетка. 

Уместо да стално покушавате да „средите ствари“, да разумете „зашто, 
„када“, „како“, и гомила питања која се множе у вашем уму, покушајте све то да 
заборавите и вратите се на почетак. Основа свега: будите захвални, окрените се око 
себе и погледајте ста све већ имате у животу, шта вас чини срећним, задовољним, 
вољеним. Фокусирајте се тада на све то што ВЕЋ имате, уживајте у томе и верујте у 
Божију безграничну љубав и милост.

Будите захвални на новом дану, на откуцајима срца, на здрављу, на људима у 
вашем животу, на небу, на укусима и мирисима, опустите се и уживајте у свему што 
вам живот донесе. Обратите пажњу на ситнице које чине живот!!!

Понекад је довољно да седите у тишини и слушате себе како дишете, будите 
захвални на сваком удисају и издисају. Јер сви смо ту с разлогом, само се опустите!

Сваки нови изазов рађа нову идеју, само будите креативни дозволите себи да у 
Новој години ваше мисли креирају ваш живот, волите и поштујте себе и све што у 
овом тренутку имате сасвим је довољно да будете срећни.

Срећна вам Нова година!!!

Даница Б. Карић
Председница Карић фондације

Још много различитих упутстава за срећан и испуњен 
живот можете наћи на www.srecnaplaneta.rs
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Додела награде Браћа Карић за 2014. годину

Карић Фондација, која се већ више од 30 
година бави хуманитарним радом, по 17. пут 
доделила је престижне Награде „Браћа Карић“. 
Свечаност је одржана на Великој сцени Народног 
позоришта у Београду, а и ове године лауреати су 
најеминентније личности, које су својим радом, 
иновацијама и личним залагањем, задужиле 
човечанство и време којем припадамо. Присутне 
је поздравила почасни председник Карић 
фондације г-ђа Миланка Карић, напомињући да се 
овогодишња церемонија доделе награда „Браћа 
Карић“ посвећује обележавању стогодишњице од 
избијања Великог рата и свим херојима тог доба.
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„Ове године обележавамо 100 година од 
почетка Првог светског рата, Великог рата, у коме су 
Србија и српски народ прошли голготу. Претрпели 
тешке губитке. Територијално и демографски били 
угрожени, али сачували своју државу и доживели 
велику славу! Дуж албанских гудура и Јонског мора, 
на острвима Крфу и Виду, остале су расејане кости 
храбрих српских ратника. После два светска рата, у 
временском распону од 100 година, српски народ 
враћа се својој вери, традицији, културној баштини 
и својој славној историји. Дубоко се клањамо 
сенима наших храбрих и славних предака. Вечну 
захвалност и памћење дугујемо братском грчком 
народу и савезницима, који су нам пружили руку 
пријатељства онда када су опстанак нације и државе 
били у питању“, рекла је Миланка Карић, наводећи 
да свечаном тренутку доделе награда Фондације 
којом руководи, присуствују по 17. пут. „Признање 
и похвала туђег постигнућа нашу награду чине 
посебном и узвишеном, а њен значај и потреба 
да постоји, сваке године бивају све већи и већи. 
Као и претходних година и вечерас, моје мисли 
су усмерене ка мом Богољубу који нас, нажалост 
и овога пута, поздравља из далека. Поздравимо и 
ми њега! Одувек је сматрао да „онолико колико је 
јака породица - толико је јака и држава“. Поносан 
је на велику породицу наших лауреата која је 
битно оснажила Србију. Неизмерно сам срећна 
што смо, пре три године, са радошћу и поверењем, 
руковођење Карић фондацијом и организацију 
награде, поверили нашој најмлађој ћерки Даници. 
Наша Дана ту лепу али одговорну функцију обавља с 
љубављу, савесно, одговорно и посвећено“, истакла 
је Карићева, уз жељу лауреатима да њихова срца 
испуне радост и љубав, као што њих, као осниваче 
награде „Браћа Карић“, испуњава осећање поноса 
на још једну плејаду величанствених људи, чија 
постигнућа задужују човечанство!
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Овогодишњи добитници награде су:

- За хуманост, јачање демократије, мира, 
сарадње и пријатељства међу народима - 
председник Руске Федерације Владимир 
Владимирович Путин - За јачање пријатељских 
и братских везе између Србије и Азербејџана 
- потпредседник Владе Азербејџана Ељчин 
Иљјас Ефендијев - У области публицистике и 
издаваштва - за јачање културних и духовних 
веза између два братска словенска народа 
- Академик Иван Алексиевич Чарота - У 
области економије и привреде, за изванредна 
достигнућа у медијској сфери, телевизијској и 
филмској продукцији у читавој Европи - Жељко 
Митровић - За изузетан допринос филмској 
уметности, у области културе и уметности - 
Драган Бјелогрлић - За изузетне резултате у 
светском спорту - Дејан Петковић Рамбо.

Област: Култура и уметност
Dragan Bjelogrlić
за изузетан допринос филмској уметности

Област: Спорт
Dejan Petkovi} Rambo
за изузетне резултате у светском спорту

Област: Економија и привреда
Žeqko Mitrović
за остварење врхунских резултата
у електронским медијима у Србији и региону

Област: култура и уметност
Eqčin Iqjas Efendijev
за допринос књижевности и јачање пријатељских и
братских веза између Србије и Азербејџана

За хуманост, јачање демократије, мира, сарадње
и пријатељства међу народима
Vladimir Vladimirovič Putin

Област: Публицистика и издаваштво
Akademik Ivan Aleksievič Čarota
за јачање културних и духовних веза
између два братска словенска народа



Карић Фондација од свог оснивања а у оквиру својих циљева подржава и чува српску изворну културу. Једна 
од манифестација која је прерасла у нацинални бренд а коју наша Фондација подржава од свог оснивања је 
Сабор трубача у Гучи на коме учествују најбољи оркестри и трубачи.

Препознајући значај овог сабора Карић Фонација је давне 1997. године, као дар овом међународном музичком 
такмичењу поклонила и у центру Драгачева поставила споменик „Драгачевском трубачу” који је израдио 
академски вајар Велимир Каравелић.

Данас је тај споменик главно обележје и симбол надалеко познатог музичког празновања и сусрета разних, 
уметника, музичких талената, нација и култура.

Ове године по оцени стручног жирија Саша Крстић, трубач из Загужања победник је овогодишњег 54. 
Драгачевског сабора трубача у Гучи. Драгомир Ј. Карић традиционално је у име дародавца Карић фондације 
уручио најбољем трубачу, шеснаесту по реду, позлаћену статуету „Драгачевски победник”. Ова статуета реплика 
је споменика и додељује се од 1998. године као чувар српске баштине за будућност.

Карић фондација даровала најбољег трубача статуетом „Драгачевски победник”
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Акција хуманитарног давања крви, у организацији Карић Фондације, Алфа Универзитета и 
Института за трансфузију крви Србије успешно је одржана 31. 11. 2014. у Универзитету

Сада већ, традиционалној акцији давања крви, одазвао се велики број студената и професора Алфа 
универзитета, спортиста као и грађана. Овим се, као што је навела и председница Карић фондације, Даница Б. 
Карић, показује лична и друштвена одговорност, али и хуманост. Из Института су поручили, да је веома важно, да 
се што више младих подстакне да буду даваоци крви.

Акцији су се прикључили и запослени са универзитета, који су такође апеловали на све који могу да покажу 
хуманост и помогну онима којима је то потребно. Ово је само једна у низу хуманитарних акција коју спроводи 
Карић Фондација, а ова на универзитету проглашена је врло успешном. Јединице крви прикупљене на Алфи, 
сигурни смо, спасиће некима живот.

Поводом дана обележавања почетка пробоја Солунског фронта и 98. 
годишњице искрцавања 152.000 Срба на Крф, 01. 10. 2014 . одржано је 
опело и комеморација на острву Видо.

На поклон уснулим Србима у плавој гробници, настављајући традицију 
своје породице и Фондације чији је оснивач, присуствовала је и Миланка 
Карић која је овим поводом изјавила: “Фондација је пуних 14 година 
додељивала доживотне пензије свим преживелим Солунцима. Карић 
Фондација бавиће се многим активностима везано за културни део 
обележавања стогодишњице великог отаџбинског рата. Карић фондација 
ће учинити све да вечно живе сви они који су за Србију дали своје животе”.

Миланка Карић на обележавању почетка пробоја Солунског фронта
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Карић Фондација на 59. Међународном сајму књига у Београду

Карић Фондација се после дуже паузе појавила на 
59. по реду Међународном сајму књига у Београду, 
који је под слоганом „Време је за књигу” одржан од 
26. октобра до 2. новембра.

Овогодишња издавачка делатност Карић Фондације 
приредила је, поред осталих, и три издања која се 
уклапају у програм сајма а поводом обележавања 100 
годишњице од почетка Првог светског рата. - Судбина 
најмлађег каплара - Сурови марш смрти - Хероине 
великог рата Аутора Светлане Миловановић Остала 
издања којима се Карић Фондација представила на 
овогодишњем сајму књига била су ретроспектива 
издаваштва и издања монографије „Награда Браћа 
Карић”. На штанду Карић Фондације представљено је 
и издање „Срећна Планета - Кувар рецепти за живот” 
чији је аутор Даница Б. Карић. Ово издање осмишљено 
је као пакет рецепата за живот који је обојен здравом 
храном, добром музиком и афирмацијама које 
подстичу читаоца да посматрају живот на позитиван 
начин. Учествовање на сајму књига И презентација 
рада Карић Фондације подстиче на још успешнији 
наставак пројеката који су у развоју а тичу се очувања 
националне културне баштине.
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„Карићи су Пећанци и они осећају значај Пећке 
Патријаршије. Чинили су, чине и очекујемо да и 
убудуће чине нешто што ће омогућити овој светињи 
да живи пуњим животом”, навео је патријарх српски 
господин Иринеј. Обележавању крсне славе Пећке 
патријаршије присуствовао је и градоначелник 
Пећи Газменд Мухаџери. „Ово је светиња која 
припада свима који хоће да верују, поштују културу 
и међусобно се цене. Што се више будемо дружили 
свима ће бити боље. Треба да будемо оптимисти, 
јер је песимизам одавно напустио ове крајеве”, 
истакао је Драгомир Ј. Карић.

Светом архијерејском Литургијом, коју је у храму Светог 
Спаса служио Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј уз 
саслужење Епископа Рашко-призренског Теодосија у Пећкој 
Патријаршији свечано је прослављена манастирска слава 
Покров Пресвете Богородице. Прослави је присуствовало 
око хиљаду верника из више крајева Србије, Црне Горе и 
Македоније. Домаћин славе и ове године била је породица 
Карић, Миланка и њен супруг Богољуб Карић. По благослову 
патријарха Иринеја следеће године домаћини славе биће 
Марјана и Зоран Карић. „Покушала сам да будем добра 
домаћица и надам се да сам успела у томе. Богољуб вас све 
поздравља и жели све најбоље. Велико ми је задовољство 
и чини ме срећном чињеница да могу да наздравим са вама 
за све нас и у његово име. Хоћу да пожелим да дуго година 
славимо овако заједно, а даће Бог да буду боље прилике и 
да буде боље него што је данас. Док год постоји ова света 
земља на Космету, постојимо и ми! Њој увек треба да се 
враћамо и да у њу долазимо. Живели!”, истакла је Миланка 
Карић наздрављајући присутним гостима.

Својим анђеоским појањем Свету Архијерејску 
литургију увеличао је црквени хор из Новог Сада и 
богослови Призренске богословије. После освећења и 
сечења славског колача Његова Светост Патријарх српски 
Г. Иринеј честитао је славу игуманији манастира мати 
Февронији и њеним сестрама, домаћинима, члановима 
породице Карић, као и свим присутнима који су се и ове 
године окупили да обележе празник Покрова Пресвете 
Богородице у Патријаршијском манастиру.

У Пећкој Патријаршији свечано је прослављена манастирска слава
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Децу из Прихватилишта Београд, и ове године Карић фондација и новооснована Фондација „Уметност. 
Слобода. Снага” обрадовали су новогодишњим пакетићима и поклонима. Слаткиши, прехрамбени производи, 
средства за хигијену, дидактичка средства и друштвене игре, измамили су осмехе овој деци, док су радознало 
отварала своје пакетиће, које им је у име обе фондације уручила председница Даница Карић.

Као и претходних година, фондације су се потрудиле да децу из ове установе, која нажалост немају прилику 
да осете топлину породичног дома, орасположе пред новогодишње празнике. Малишане су највише усрећили 
новогодишњи украси и слаткиши, а председница фондација Даница Карић, истакла је да је сарадња са 
Прихватилиштем из године у годину све боља и да се увек радује дружењу са децом и запосленима из ове установе.

Након отварања пакетића, малишани су уз новогодишње песме, смех и причу, провели дивно поподне, 
а руководилац Прихватилишта Данијела Стајковић захвалила је запосленима фондације на још једном 
доброчинству, који већ неколико година осим поклона, у ову установу доносе радост и дивну атмосферу.

Уз апел да грађани коју су у могућности да на било који начин помогну деци из Прихватилишта, Фондација 
„Уметност. Слобода, Снага”, која је и основана ради ових малишана, приходом од продаје књиге „Срећна планета 
- рецепти за живот” Данице Карић, омогућиће корисницима ове установе разне спортске, уметничке активности, 
излете, едукативне радионице.

Донација за децу из Прихватилишта Београд
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Ковин је град и седиште истоимене општине, 
налази се у јужном Банату, у Војводини. Име Ковин 
први пут се појављује у записима још 876. године, 
Средњовековни Ковин подигнут је на левој обали 
Дунава, на вештачком узвишењу, ради одбране јужне 
границе угарске државе. Тврђава је срушена 1739. 
године, њен јужни део имао је основу неправилног 
троугаоног облика, а северни правоугаоног. Остаци 
тврђаве, и то њеног јужног дела, од 1995. године 
воде се као споменик културе од великог значаја 
у Србији. У Ковину се налазе: - Црква Св. Стефана 
Дечанског која је управо њему посвећена. Изградња 
ове цркве започета је 2004. године. - Румунска 
православна црква посвећена је Светом Илији, а 
саграђена је 1904. године. 

Храм св. архангела Михаила и Гаврила саграђен 
је 1780. године. - Католичка црква свете Терезе од 
Авиле датира из прве половине 19. века. Манастир 
Баваниште припада Српској православној цркви 
и налази се на путу Ковин – Панчево. Посвећен 
је рођењу Пресвете Богородице, а верује се да је 
саграђен крајем 16. века. Манастир је разорен и 
спаљен 1716. године, а са његовом обновом почело 
је тек 1996. Звонара је озидана 2005. године, као и 
велика и мала капија, а ради се и на живопису који ће 
бити у целој цркви. Сваког дана, а посебно недељом 
и празницима у манастир долази пуно народа, који 
се ту моли и узима свету водицу. У манастиру су се 
дашавала многа чуда-исцељења.

Ковин - Манастир Баваниште Неки од најлепших
природних тунела на свету

Нека од најлепшим места на свету 
искључиво су дело природе. Пирода нам 
дарује невероватно лепе креације у којима 
можемо да уживамо И дивимо им се.

- Тунел Вистерија – Јапан
Крајем априла и почетком маја Каваци 

Фуџи башта у Јапану постаје магична земља 
вилењака. Вистерија је лоза пузавица чији 
је сродник грашак, а током овог периода 
у години она је у пуном цвату и ствара ову 
предивну надстрешницу која изгледа као 
сцена из бајке.

- Тунел бамбуса – Кјото
Овај елегантни природни тунел формирале 

су хиљаде биљака бамбуса, а пролази кроз 
Небески храм или како га зову Тенруџи. 
Занимљив је податак да је остатак храма 
изгорео и обновљен је, а да је тунел остао 
нетакнут.

- Надстрешница од златних ланаца – Велика 
Британија

Боднант башта једна је од најспектакул-
aрнијих башти у Британији, а посебна 
атракција је тунел који покрива лук сачињен 
од златно жутих цветова. Дугачак је 55 метара, 
у пролеће процвета и предивно изгледа.

- Ако си се упутио према циљу, и путем 
почео да застајкујеш и камењем гађаш 
сваког пса која на тебе лаје, никада нећеш 
стићи на циљ
- Не можемо да утичемо на то с које
ће стране ветар дувати али можемо
да подесимо једра.
- Нико се није вратио да живи у
прошлости зато не мисли на
прошлост гледај само у будућност.
- Мудар човек чита и мудре књиге
и самога себе.
           Фјодор Михаилович Достојевски


