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реч уредника

Поштовани читаоци,

Пролеће које је за нама обележено је многим пословним активностима, лепим догађањима, пређеним километрима широм Европе, новим путницима и новим аутобусима. 
Урадили смо усаглашавање нормативних аката са новим Законом о привредним друштвима, које је усвојила Скупштина акционара СП „Ласта“. Конституисали смо нове органе управљања Друштвом и изабрали руководство. Наши аутобуси су кренули на море, ка Хрватском и Црногорском приморју на редовним и сезонским линијама. Следећи потребе  наших путника увели смо и нове сезонске линије у земљи и региону. Наша туристичка агенција реализовала је низ успешних школских екскурзија и атрактивних туристичких путовања. Остварили смо и значајан број километара у ванлинијском саобраћају и омогућили превоз многих културних, хуманитарних и спортских манифестација. Још једном смо показали на делу, да смо друштвено одговорно предузеће када је у питању помоћ онима, којима је најпотребнија.Дали смо подршку и српској Академији наука и уметности, учешћем у реализацији значајне изложбе великог српског сликара. 

Свечано смо обележили Ластину славу и одржали традиционалне Радничке спортске игре, а уједно и прославили Ластин јубилеј 65 година постојања. 
Наши гости били су српски ватерполисти са својим стручним штабом, пре одласка на припреме за Олимпијске игре. Били смо и домаћини Скупштине Србијетранспорта, коју чини неколико превозничких кућа из Србије. 
Свим нашим путницима и корисницима услуга желимо успешно лето, срећан одмор и, наравно,              

Путујте са Ластом !

С поштовањем,
Горан Топаловић, 
Главни и одговорни уредник
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усвајање сета извештаја којима се сво-
де рачуни пословања у 2011. години, 
као и мишљењa независног ревизора  
и усвајање нормативних аката усагла-
шених са новим Законом о привред-
ним друштвима, биле су најважније 
тачке поновљене годишње Скупштине 
акционара, одржане 16. маја у Ласти-
ном аутоцентру у Београду. 

Секретар Друштва, Јованка Глишић 
поздравила је све присутне: овлашћене 
представнике мањинског пакета акција, 
председнике и чланове Надзорног одбо-
ра, председнике и чланове управног одбо-
ра, независног ревизора, представнике 
репрезентативних синдиката и пословод-
ство предузећа.
Представници Републике Србије, која је 
већински власник  акција друштва, нису 
присуствовали седници, али постојао је 
неопходан кворум за рад. за ову седни-
цу Скупштине акционара, предложена је 
и изабрана да председава Скупштином, 
Снежана Пејић руководилац правних и 
кадровских послова.
због ступања на снагу новог закона о при-
вредним друштвима, морало се присту-
пити усвајању Статута, Пословника о раду 
Скупштине и оснивачког акта. Секретар 
Друштва, у свом излагању информисала 
је све присутне о томе, да је у претходном 
периоду урађено усклађивање оснивач-
ког акта са новим законским одредбама. 
„оснивачки акт, за разлику од претход-
ног је конститутивни акт, код Акционар-
ског друштва не мења се, оверава се и 
региструје. Све оно што је претходно регу-
лисано нашим оснивачким актом и што је 
неопходно за функционисање Друштва, 
уређује се Статутом. Статут је обавезан акт 
Акционарског друштва и може се мењати 
и то одлуком Скупштине.“- рекла је између 
осталог, Јованка Глишић, реферишући ову 
тачку дневног реда. 
Најзначајнија тачка дневног реда, била је 
„Пословање СП Ласта у претходној годи-
ни“.Извештај о пословању Предузећа са 
освртом на завршни рачун и консолидо-
вани финансијски извештај изложио је 

Велибор Совровић, генерални дирек-
тор СП „Ласта“. 
„Консолидовани финансијски приход 
Ласте, Ластре, Ласте Монтенегро, „отисак 
путовања“ и „Ласта- Бања Лука“, у 2011. 
години износио је 9.962.213.000 динара. 
Матично предузеће остварило је при-
ход од 10.490.274.000 динара, расходе од 
10.313.678.000 динара и остварило нето 
добит од 173.315.000 динара.“ – рекао 
је у свом излагању директор Совровић. 
обраћајући се акционарима и њиховим 
пуномоћницима истакао је све проблеме 
који су утицали на пословање за протеклу 
годину, детаљно образлажући све сегмен-
те пословања, где и како је дошло до пада 
или стагнације у пословању.Посебан осврт 
дао је на проблем наплате потраживања 

од локалних самоуправа и других корис-
ника Ластине услуге,али и најавио проме-
ну политике наплате потраживања код 
дугорочних дужника.
осврнуо се и на инвестициона улагања и 
нагласио да је Ласта, упркос тешкој годи-
ни, наставила континуитет набавке нових 
аутобуса (101 аутобус), инвестиција у 
грађевинске објекте, опрему и текуће 
одржавање објеката, ремонта аутобуса и 
осталих набавки. 
Када је у питању пословање Ластиних огра-
нака друштва у региону, истакао је значај 
њиховог присуства и пословања, а посеб-
но нагласио значај отварања огранка Ласте- 
Монтенегро са којом је Ласта  партнер  на 
међународним линијама, иако је 100% 
у њеном власништву. Како је Совровић  

актуеЛноXV Седница Скупштина акционара Сп ЛаСта

СтабиЛно поСЛовање 
упркоС тешкоћама 
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„у складу са Новим законом о привред-
ним друштвима на Скупштини акциона-
ра усвојен је Нови статут друштва. Статут 
је обавезан акт Акционарског друштва и 
може се мењати одлуком Скупштине. По 
новом закону Ласта је јавно акционарско 
друштво,  које се определило за дводом-
но управљање а органи друштва су: Скуп-
штина, Надзорни одбор, Извршни одбор 
директора и Генерални директор друшт-
ва. Скупштину као највиши орган чине сви 
акционари друштва, а право да учествује 
у раду Скупштине има акционар који 
поседује 0,1% укупног броја акција или 

да учествује у раду преко заједничког 
пуномоћника. Скупштина је задржала над-
лежности које је имала и по старом закону. 
Надлежност управног одбора подељена 
је на Надзорни одбор и Извршни одбор 
директора. Надзорни одбор надзире рад 
извршних директора и не може бити запо-
слено лице у друштву. Може образовати 
комисије које му помажу у раду, а обавез-
но образује три комисије које су дефи-
нисане у Статуту. закон је прописао да 
јавно акционарско друштво мора имати 
најмање три извршна директора који чине 

Извршни одбор. основна надлежност им 
је вођење послова и заступање друшт-
ва. С обзиром на постојање Извршног 
одбора као органа управљања, Друшт-
во мора имати и Генералног директора, 
који координира рад извршних дирек-
тора и организује рад Друштва. Новина 
у закону је и надзор пословања Друшт-
ва, јер поред спољњег надзора, уведен 
је и унутрашњи надзор. Најмање једно 
лице у унутрашњем надзору мора има-
ти професионално звање овлашћени 
интерни ревизор. Лице које руководи 
унутрашњим надзором мора испуњавати 
услове стручног знања и искуства и дужно 
је да о спроведеном надзору пословања 
редовно извештава Комисију за ревизију 
која такође мора да има у свом саставу 
овлашћеног ревизора. 
Пословником о раду Скупштине бли-
же се уређује начин рада и одлучивања 
Скупштине у складу са законом и Стату-
том, у њему нема неких великих измена 
у односу на претходни Пословник. Нови 
закон, за разлику од претходног, није 
регулисао, које одлуке се доносе тајним 
гласањем. Све одлуке могу да се донесу 
јавним гласањем уколико Статутом или 
Пословником није предвиђен тајни начин 
гласања, или ако Скупштина на седници 
донесе одлуку да се о појединим тачкама 
гласа тајно.“ Б. Пејовић

у управног згради Ластиног аутоцен-
тра у Београду, 23. Маја одржана је 
прва конститутивна седница Надзорног 
одбора СП „Ласта“. ова седнице садржа-
вала је 6 тачака дневног реда, које су се 
односиле, пре свега, на конституисање 
новог органа управљања у Ласти, 
усвајање пословника о његовом раду, 
именовању извршних директора који 
чине Извршни одбор друштва, као и 
именовање Генералног директора.  
Такође, расправљало се и о предлози-
ма за образовање комисија за ревизију, 
именовање, накнаде и комисије за 
набавку и праћење основних средста-
ва. Пошто је претходно на Скупштини 
акционара именован састав Надзорног 
одбора, на овој седници верификоване 
су функције чланова Надзорног одбора. 
за председника Надзорног одбора СП 
„Ласта“ изабрана је др оливера Медар 
а чланови Надзорног одбора су: др Бог-
дан Попара, др Марина Кутин, др Бојан 
Бојанић, др. сци. мед Драган Тавчиов-
ски,  др Душан Младеновић и Марко 
Стефановић. 
Генерални директор СП „Ласта“, Вели-
бор Совровић, образложио је свој 
предлог о саставу Извршног одбо-
ра предузећа. Према његовом пред-
логу, Извршни одбор треба да има 
одређена овлашћења али и одго-

ворности. Извршни одбор директо-
ра чине: Велибор Совровић, генерал-
ни директор,  Драган Белић, заме-
ник генералног директора, Милан 
урошевић, пом. ген. директора за 
финансије и Маринко љумовић, пом. 
ген. директора за саобраћај, зоран 
Милић, извршни директор за логи-
стику, Снежана Перовић, пом. ген. 
директора за планирање и развој, Вла-
димир Винш, извршни директор за 

технологију, квалитет и људске ресур-
се, Ненад Јевтић, извршни директор 
за инвестиције и Владан Максимовић, 
директор-координатор за приградски 
и градски саобраћај. Мандат Извршног 
одбора директора траје четири годи-
не. На предлог Надзорног одбора иза-
бран је Велибор Совровић за генерал-
ног директора Друштва на период од 
четири године. 

Б. Пејовић

актуеЛноноВи Статут Сп „ЛаСта“ 

ДвоДомно 
управљање Друштвом

СП „Ласта“ је ускладила свој Оснивачки 
акт Друштва са одредбама Новог закона 
о привредним друштвима који је ступио 
на снагу у децембру 2011. године а његова 
примена је почела од 1. фебруара 2012. 
године. Основна обележја Новог закона 
су усаглашавање са законодавством 
Европске Уније,  уск лађивање са 
законом тржишта капитала, детаљније и 
јасније утврђивање појединих питања, 
успостављање концепта једнодомног 
и дводомног система управљања. 
Акционарска друштва у обавези су да 
своја акта ускладе са Законом до краја јуна 
2012. године. Које су то новине Закона о 
привредним друштвима и Новом статуту 
друштва, питали смо Јованку Глишић, 
Секретара Друштва.

Јованка Глишић

прВа Седница надЗорног одБора Сп ЛаСта

шеСт Доктора наука 
у наДзорном оДбору

aктуеЛно

образложио, то се одразило и на боље и 
квалитетније функционисање редовних и 
сезонских линија ка Црној Гори.
На  крају свог исцрпног излагања, 
Совровић је рекао да се нада повољнијој 
клими за пословање у 2012-ој години и  да 
ће ова година бити стабилнија. у даљем 
обраћању присутнима, рекао је: „Сасвим 
сигурно је, да ће Ласта остати поуздана, 
сигурна и квалитетна, каква је била и у 
претходних 65 година, а  у наредном пери-
оду радиће као да има 20 или 30 година.“ 
На овој седници, Скупштина акционара 
усвојила је извештај независног ревизо-
ра. По анализи ревизорске куће Еуроау-
дит сви извештаји истинито и објективно 
показују позицију и резултате предузећа 
у складу са рачуноводственим прописима 

Републике Србије. 
Извештај о раду управног одбора, под-
нела је оливера Медар, председник  
уо. одржано је 8 редовних седница уо 
и одређен број седница телефонским 
путем, на којима су доношене одлуке бит-
не за текуће пословање Ласте. Изрази-
ла је и своје очекивање да ће резулта-
ти пословања у овој години, бити ако 
не бољи, макар слични резултатима 
пословања у претходном периоду. 
Марко Стефановић, председник Надзор-
ног одбора, поднео је извештај о раду овог 
органа и рекао да је велики број одлука 
донешен  већином гласова и да су члано-
ви Надзорног одбора увидом у завршне 
рачуне Ласте Београд и Ластре Лазаревац 
дали позитивно мишљење о организацији 

и вођењу пословања.
После поднетих извештаја приступило 
се гласању, који су добили једногласну 
подршку свих присутних акционара и 
пуномоћника. 
Скупштина је настављена са тачкама днев-
ног реда где је вршено именовање чла-
нова Надзорног одбора, избор ревизо-
ра и избор члана Комисије за ревизију. 
Ревизорска кућа „ЕуРоАуДИТ“ д.о.о. 
Предузеће за ревизију, рачуноводствени и 
финансијски консалтинг, вршиће ревизију 
финансијских извештаја СП „Ласта“ у 
наредном периоду. Др Дејан Јакшић, иза-
бран је у Комисији за ревизију, да буде 
овлашћени ревизор. 

Текст: Б. Пејовић, Фото: М. Субошић

инВеСтиције
ПоЧЕЛА РЕКоНСТРуКЦИЈА оБЈЕКТА  у љуБоВИЈИ

Служба  инвестиција започела је радове  прве фазе 
реконструкције и доградње Ластиног пословног објекта 
у љубовији, са његовом  пренаменом у хотел.  у току су  
грађевинско- занатски радови. Извођач радова је“ Комфор-
Градња“ из Београда, надзор радова обавља“ Слога-Тренд“ 
из Лознице, пројектну документацију урадио је пројектни 
биро „Т. АРХ.СТуДИо“ из Београда. Пре почетка радова 
формирана је Комисија која ће пратити целокупан процес 
реконструкције,  извођачких  радова и набавке материјала. 
Председник Комисије је Драган Ракић, а чланови су: Дамјан 
Нисић и Небојша Ракоњац, који је дао и идејно решење за 
екстеријер и ентеријер  реконструисаног објекта.  Б.П.



ВеСти

МанифеСтације
 екоЛошки феСтиВаЛ на ади Хуји 

Шести еколошки фестивал „Супернатурал“ 
који слави Дан планете земље, 22 април, 
ове године одржан је на Ади Хуји.На фести-
валу су одржана предавања домаћих и стра-
них стручњака из области заштите воде, 
биолошке разноврсности, менаџмента 
отпада, али и упутства о роњењу. Предста-
виле су се организације из области зашти-
те животне средине: Светски фонд за при-
роду, Факултет за примењену екологију 
ФуТуРА, Рикен-фонд за рециклажу лимен-
ки и Центар за промовисање, развој и при-
мену обновљених извора енергије.  На 
фестивалу је учествовало око 7.000 људи. 
Главни циљ био је промоција Аде Хује и 
њена ревитализација у наредним година-
ма. СП Ласта је пружила подршку овом ску-
пу организујући целодневни превоз учес-
ника отвореним аутобусом.

М. С.

Међународни конгреС Euro 
MaintEncE
ЛаСта доМаЋин преСтиЖног Скупа 

у организацији Машинског факлул-
тета и Института за истраживање и 
пројектовање у привреди (ИИПП), у 
периоду од 14. до 16. маја 2012. године у 
Београду, у Сава Центру, одржан је Euro 
Maintenence међународни конгрес из 
области одржавања. Предавачи су били 
признати домаћи и страни стручњаци из 
ове области.
у оквиру конгреса, СП Ласта је била 
домаћин радионице и практичне 
презентације процеса одржавања. Гости 
су спроведени кроз Аутоцентар, где им 
је детаљно објашњено како функциони-
шу процеси одржавања и где су на лицу 
места присуствовали свим овим про-
цесима. Поред тога, кроз  занимљиве 

power point презентације,  били су 
упознати како са функционисањем  и 
информацијама о читавом систему СП 
Ласта, тако и са више детаља о самим про-
цесима одржавања. уз пригодан коктел, 
задовољни гости отишли су из Ласте, са 
жељом да се занимљива посета понови 
у скоријој будућности.
организацију радионице и посете СП 
Ласта предводио је директор плана, 
анализе и контроле пословања, Радми-
ло Петровић са тимом кога су чинили: 
руководилац плана и анализе, Јелена 
Јовановић,  руководилац Техничког 
одржавања у Аутоцентру Београд, Алек-
сандар живановић, ПР менаџер Мар-
ко Богдановић, Младен Лазаревић, шеф 
саобраћаја „По Младеновац” и Алексан-
дар Рогић шеф техничког одржавања. 
 М. Богдановић

туриЗаМ
проМоција аранЖМана За оХрид 

Туристичка агенција СП Ласта и агенција 
Арка из Скопља крајем априла промови-
сали су аранжмана за летовање у охриду. 
Промоција је била намењена новинарима 
из Србије, који су се, у оквиру тродневног 
боравка, упознали са смештајним  капаци-
тетима и квалитетом  угоститељске услу-
ге, коју ће Ластина агенција имати  у пону-
ди овога лета. Поред тога, било је организо-
вано туристичко разгледање града, у окви-
ру кога су посећене највеће знаменитости, 
црква Свете Софије, црква Св. Климента и 
манастир Св. Наум. М. С.

8  9

акутеЛно
шеСта Скупштина акционара 
СрБијатранСпорта

Шеста редовна седница Скупштине 
акционара Пословног удружења друм-
ског саобраћаја Србијатранспорт- Бео-

град одржана је 22. маја у Аутоцентру СП 
Ласта Београд. Скупштини су присуство-
вали Милорад Илић, помоћник министра 
за друмски транспорт у Министарству за 
инфраструктуру и енергетику, представ-
ници Агенције за безбедност саобраћаја, 
Привредне коморе Србије, транспор-
тних пословних удружења, као и акцио-
нари БАС-а, Веолије Литас,  Ступ Вршца, 
Бечеј превоза, Пегаза, Аутосаобраћаја из 
Крагујевца, Аутопревоза Чачак, Генерали-
транспорта из Новог Сада, Суботицатран-
са, ЈП Врбас и Еуролајнс Параћин. Добро-
дошлицу  им је пожелео Горан Алексић, 
генерални директор Србијатранспорта, 

као и Велибор Совровић, генерални дирек-
тор СП Ласта, који се присутнима обра-
тио речима: „ Изузетно је задовољство 
поздравити данашњи скуп кога чине 
најеминентнији људи из саобраћајне 
делатности. На месту генералног дирек-
тора СП Ласта сам 12 година. До сада смо 
организовали велики број стручних скупо-
ва са учешћем  веома цењених стручњака,  
како из земље тако и из иностранства,  али 
ниједан скуп није био тако комплексан као 
данашњи, јер у њему учествују стручњаци 

из најзначајнијих институција и предузећа 
из саобраћајне делатности.“   
На дневном реду Скупштине било је 
13 тачака, од којих је највећи број био 
посвећен пословању у протеклој години 
и усклађивању рада са новим законом о 
привредним друштвима. Све одлуке су 
усвојене једногласно. у одбор директора 
из СП Ласта именован је Владимир Винш, 
извршни директор за технологију, квали-
тет и људске ресурсе, а из СП Ластре Горан 
Марић, директор саобраћаја.   М.С.
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На XV градском такмичењу возача и аутомеханичара, 02. 
јуна у погону Карабурма ГСП Београд, дарко иванковић, 
аутомеханичар СП Ласта Београд освојио је прво место. 
Дарко је и овога пута показао да му у вештини и брзини 

склапања делова нема премца. До сада је учествовао на шест 
градских такмичења, четири пута освојио је прво место и два 
пута друго.
Најбољи резултат у екипи СП Ластра имала је јелена 
Маринковић, која је освојила прво место у појединачном 
такмичењу „Б“ категорије. Ластрина женска екипа је, такође, 
освојила треће место у екипном такмичењу ове категорије.
Највећи број пехара освојио је домаћин, ГСП Београд, чак 
15 и свој тријумф прославио у обиљу доброг расположења 
у Дому гарде.
На овогодишњем такмичењу најбољих возача и 
аутомеханичара учесници су били: ГСП Београд, Београд пут, 
ЈКП Градска чистоћа, СП Ласта, СП Ластра, Војска Републике 
Србије и ПТТ Србије. Ласта је наступила са једном екипом у 
Б и једном екипом у Д категорији, као и СП Ластра.Домаћин, 
Милетa Радојевић, генерални директор ГСП Београд заједно 
са својим сарадницима обезбедио је изванредну атмосфера 
и максимум поштовања за све учеснике. Такмичење је 
организовало удружење возача и аутомеханичара Београда, 
које дуги низ година успешно води Војислав Ћоровић, 
председник уо Скупштине удружења возача Београда, а 
покровитељ била Скупштина Града.  

М. Субошић

ВеСти

Спорт
 трка уЗ аВаЛСки тораЊ

Трећа трка уз Авалски торањ организова-
на је 28. априла, уз учешће 50 такмичара у 
мушкој и женској и конкуренцији ветере-
на. Победник трке у мушкој конкуренцији 
био је атлетичар Александар Крстић 
(Црвена звезда) који је 553 степенице од 
приземља до видиковца претрчао за 3 
минута и 28 секунди. Друго место заузео 
је прошлогодишњи победник Кристијан 
Стошић (Младост из ужица) са заостаком 
мањим од једне секунде, а треће Слобо-
дан Маринковић из Панчева. Победница у 
женској конкуренцији била је атлетичарка 
Санела Стојковић. Као и претходних годи-
на, спонзор манифестације била је Ласта, 
која је обезбедила бесплатан превоз свим 
учесницима.  М. . С.
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поЗориште ЗВеЗдариште
деСет ЗВеЗданиХ година

Десети, јубиларни фестивал Позориште звездариште одржан је oд 20 до 24. априла, 
свечаније него икад, са пуно дивних представа  за малишане из основних школа и 
предшколских установа са територије града Београда. На фестивалу су учествовала 
33 позоришта из Србије са 42 представе, као и позоришта из Босне и Херцеговине, 
Бугарске, Грчке, Румуније, Словеније и Хрватске. у оквиру програма изведене су пред-
ставе: ушећерена пепељуга, Пинокио, Вештичија папазјанија, Том Сојер и Ђавоља 
посла...промовисана је књига Позориште, организован рођендан Код змајице и  ради-
онице за мале позоришне ствараоце, на тргу испред уК Вук Караџић. Превоз свих 
малишана поверен је СП Ласта које је дневно ангажовало и до 7 аутобуса (По Ласта 
Градски саобраћај и По Авала).   М.С.

приЗнаЊа
пЛакета радио 202

Поводом дугогодишње и успешне 
сарадње, медијска кућа Радио 202 доде-
лила је СП Ласти плакету, 26. маја. Плакета 
је додељена на дан када су новинари 202 
организовали излет на Сребрно језеро. 
Екипа  Двестадвојке је брзо, сигурно и 
удобно стигла до одредишта, што је пот-
врдило  професионално уверење  иску-
сних асова ове медијске куће,  да је Ласта 
најбољи аутопревозник на нашим просто-
рима. На излетничком дружењу новинари 
су уживали у лепотама Сребрног језера, 
пловили Дунавом, обилазили културтно-
историјске локалитете, шеталишта и друга 
атрактивна места којима обилује овај тури-
стички комплекс.  
 М.С.

куЛтура
„куМоВи“ на даниМа Сатире у ЗагреБу

Тридесетшести, традиционални фестивал Сатиричког казалишта 
„Керемпух“одржан је у загребу, од 01. до 16. јуна. И ове године фестивал је 
окупио најбоља комедиографска и сатирична дела позоришне продукције.
На фестивалу је учествовала звездара театар са представом „Кумови“. Пред-
ставу ће оцењивати трочлани жири у саставу: Дора Руждајк Подолски (позо-
ришни редитељ), Вилим Матула (глумац) и Бојана Радовић (уредница рубри-
ке Култура у „Вечерњем листу“).
Текст и режију представе „Кумови“ потписује Душан Ковачевић, а у представи 
играју: Предраг Мики Манојловић, Даница Максимовић, Бранимир Брстина, 
Милица Михајловић и Радослав Миленковић.
Прича се одиграва током једног поподнева, у дому мање више обичног пара 
(Предраг Мики Манојловић и Даница Максимовић). Политичка ситуација се 
ниједном речју не спомиње, али то поподне је препуно завијајућих сирена, што 
полицијских, што прве помоћи, седатива и алкохола, пронађених пиштоља и 
дроге, слабих живаца, полицајаца и шпијуна.
звездара театар је у загреб путовала Ластиним аутобусом, и као много пута  
до сада, са путовања  вратила се задовољна безбедном, удобном и сигур-
ном вожњом.  М. С.

Спорт
ЗЛатни ВатерпоЛиСти у ЛаСти

Трофејна ватерполо репрезентација Србије, предвођена комплетним стручним штабом: 
Дејаном удовичићем, селектором репрезентације, Марком Стефановићем, генералним 
секретаром Ватерполо савеза Србије, Дарком удовичићем, спортским директором, Нена-
дом Манојловићем, председником Стручног савета ВСС и тренерима, посетила је СП 
Ласту 5. јуна. Добродошлицу европским шампионима и вицешампионима света поже-
лели су Велибор Совровић, генерални директор СП Ласта и председник Ватерполо саве-
за Србије, као и Драган Белић, заменик генералног директора СП Ласта. Сусрет ватерпо-
листа са менаџментом и запосленим СП Ласта био је веома срдачан, у знаку пријатељства 
и успешне сарадње коју Ласта и Ватерполо савез Србије имају дуги низ година. Честитке 
за низ трофеја и одличне резултате на спортским борилиштима широм света, упућене су 
капитену Вањи удовичићу, Слободану Сору, чије ће се маестралне одбране у Ајндховену 
дуго памтити, Филипу Филиповићу, најбољем ватерполисти света у протеклој години.... 
Са „златним момцима“ запослени су разговарали, фотографисали се и пожелели им пуно 
успеха на олимпијади у Лондону.
 у оквиру програма дружења, Велибор Совровић, генерални директор СП Ласта и пред-
седник ВСС је са великим задовољством, ватерполистима лично презентовао  послов-
ни комплекс, технолошке процесе и људе као главну окосницу пословања . Ватерполи-
сти су се руковали се са механичарима и возачима који ће их возити током целог лета на 
припреме за олимпијаду. Превоз  је део подршке коју СП Ласта пружа као официјелни 
спонзор Ватерполо савеза Србије.  М. С.

XV такмичење возача и механичара

Полазак малишана оШ Вељко Дугошевић на представу Пинокио
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атрактивне 
ДеСтинације на Дунаву

Сребрно језеро се налази у североисто-
чном делу Србије, у карпатском ободу 
Панонског басена. Лоцирано је на 
једном од најлепших делова Дунавског 
басена, уз десну обалу Дунава, на 110 
километара удаљености од Београда. и 3 
км од Великог Градишта. Име је добило по 
сребрном одсјају милиона искрица које 
прекрију површину воде у поподневним 
сатима, када сунце залази за Карпате. 
Језеро је настало одвајањем рукавца 

од реке Дунав, дуго је 14 км, ушушкано  
у богатој зеленој оази, са водом 
беспрекорно чистом, бистром и топлом 
у летњим месецима. Рај је за купаче, али 
и за риболовце.  Дуж језера налазе се 
пешчане плаже, шеталишта, багремова 
шума. због изузетне лепоте називају га 
Српским морем. Драгуљ је континенталне 
лепоте у овом делу Србије.
 Поред природних лепота, туристички 
ко м п л е кс  С р е б р н о г  ј е з е р а  ч и н е 
ресторани, кафеи, базени, као и Аква 
парк са богатством водених атракција за 

одрасле и децу. 
уживање у лепотама Сребрног језера може 
се употпунити разгледањем културно-

историјских локалитета са туристичког 
брода. Најзначајнији локалитети су: 
Гвоздена врата, Виминацијум, Лепенски 
вир, Голубачка тврђава и Трајанова табла. 
Последња станица на Ластиној линији 
је Велико Градиште. То је варошица 
подигнута у непосредној близини ушћа 
реке Пек у Дунав. Помиње се у првој 
половини првог века наше ере, у време 
када су Римљани запосели овај крај и 
отпочели експлоатацију руде. Сведок тог 
времена је пет малих  новчића који се 
чувају у Берлину, Лондону, Београду...

Данас је Велико Градиште познато  по 
великом пристаништу бродова који плове 
од Црног мора ка Бечу и по великом броју 
људи из овог краја на привременом раду 
у западној Европи. Има их око 5.000, док 
цела општина има 27.000 становника. 
Најлепши украс града су црква Архангела 
Гаврила, зграде Гимназије и општине 
и шеталиште које обалом Дунава 
води до ушћа реке Пек. Најзначајнија 
манифестација овог града у летњем 
периоду је музички фестивал виолине, 
„Царевчеви дани“, који се одржава у јулу.                 
 М.Субошић

за  сезону  лето  2012 године,  Ласта је 
отворила нову сезонску линију, која ће 
омогућити директну везу између Београ-
да и острва у Кварнерском заливу. 

у сарадњи са Ластиним  кооперантом 
из Хрватске на овој линији, Аутотран-
сом, обезбеђен је директан превоз  пут-
ника  до Цриквенице, Малинске, Крка и 
Башке. Из Сења вршиће се трансфери до 
острва Раба, а са острва Крк, из Малинске 
за Црес и Лошињ.
ова линија  започеће сезону првим  
поласком из Новог Винодолског  за Бео-
град  26. јуна у 20 часова и 30 минута, а 
поласци из овог града ићи ће уторком, 
петком и недељом. Долазак у Београд је 
ујутро у 08 часова.
Први полазак из Београда  је 27.јуна у 21 
час са Ластине аутобуске станице, а полас-
ци ће се одвијати понедељком, средом и 
суботом. Долазак у Сењ је ујутро у 8часо-
ва ( где је обезбеђено преседање путника 
за Раб у 08 часова и 10 минута). Долазак у 
Нови Винодолски је у 08 часова и 30 мину-
та, Цриквеницу у 08часова и 50 минута, 
омишаљ 09 часова и 10 минута, њивице 
09 часова и 20 минута, Малинску у 09 
часова и 45 минута ( где је обезбеђено  
преседање путника за Лошињ у 11 часова 
и 35 минута) , Крк у 10 часова и 05 минута, 
Пунат 10 часова и 20 минута и Башку у 10 
часова и 50 минута.
Поласци у повратку су: из Башке у 18 часо-
ва и 30 минута, Малинске у 19 часова и 40 
минута ( где се врши пријем путника са 
Цреса и Лошиња), Сења у 21 час ( где се 
врши пријем путника са Раба). 

у Београду се могу купити дирек-
тне карте за све поменуте дестинације 
на овој линији, као и повратне карте 
са резервацијом седишта у одласку и 
повратку, на телефоне централног букин-
га Турист бироа Ласта-Авала: 011-2629-
667 или добити информације на телефон: 
0800-334-334.
задњи полазак на овај  сезонској  линији 
предвиђен је за 05. септембар из Београ-
да односно 04. септембра  из Новог Вино-
долског.  Б. Пејовић

Београд-ВеЛико градиште (СреБрно јеЗеро) до

нова СезонСка Линија
београД - Сењ- нови виноДоЛСки

Новом сезонском линијом Београд-Велико 
Градиште, Ласта ће овога лета изаћи у сусрет 
туристима који желе уживати у лепотама 
Сребрног језера и других културно-
историјских знаменитости источног 
региона Србије. Линија је почела са радом 
16. јуна и трасом која иде аутопутем  до 
Пожаревца, а одатле кроз живописне пределе 
Браничевског округа и места: Шираково, 
Мајиловац, Ђураковац, Тополовник и Кумане, 
која су уједно и стајалишта на Ластиној линији.

Линија Београд-Велико Градиште
Поласци у дане викенда (субота, недеља)
Београд, 07.30 часова са БАС-а
Велико Градиште 17.00 часова
Последњи полазак/16 септембар

СеЗонСкоМ ЛинијоМ СеЗонСке ЛинијеСа ЛаСтоМ до кВарнерСкиХ оСтрВа

СЕзоНСКЕ ЛИНИЈЕ
 
Излазећи  у  сусрет  потребама корисни-
ка  наших  туристичких  путовања,  у  време  
летњих  месеци отварамо сезонске линије 
ка Јадранском  мору  суседних  земаља али 
и  језерима, бањама, планинама у земљи. 
У земљи то су линије које воде до бањских, 
планинских и језерских дестинација.  Најтра-
женије  сезонске линије током лета су линије 
које воде до морских дестинација земаља у 
региону : Хрватске и Црне Горе. 

Крк

Вела Лука - Корчула

Сијаринска бања Будва

Бања Ковиљача

Канли - Кула у Херцег Новом

љубиша Тодоровић, возач По Авала
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бЛагоСЛов за 
поштовање и напреДак

Достојанствено обележавање Ласти-
не славе у управној згради Ластиног 
аутоцентра у Београду, украсило је 
чинодејство протојереја – ставрофо-
ра Петра Лукића, старешине Саборне 
цркве. овогодишњи домаћин славе био 
је Владимир Винш, извршни директор за 
технологију и људске ресурсе. Ластиној 
слави Св. Николе присуствовали су рад-
ници Ласте,  извршни директори и дирек-
тори пословних организација, председни-
ци синдиката и гости из других српских 
превозничких предузећа, Ластини пен-
зионери, чланови Надзорног одбора и 
представници Србијатранспорта.
Протојереју ставрофору Лукићу прили-
ком чинодејства, саслуживали су ђакон 
Влада Руменић и свештеник Слободан 
Ђошић. Свечани тон молитвеном чину 
дао је хор Првог београдског певачког 
друштва, предвођеног диригенткињом 
Светланом Вилић. После чина призивања 

благодети оца Николаја обављено је 
резање славског колача, уз пригодну 
беседу коју је одржао протојереј ставро-
фор Петар Лукић.
„Нека овај празник унесе у ваш колек-
тив мир, благост и доброту. Поштујте се 

и напредујте. Нека  благослов Светога 
оца нашега Николаја буде са вама целе 
ове године.“- пожелео је на крају бесе-
де протојереј Лукић, свим запосленим у 
Ласти. Након славског обреда, сви присут-
ни послужени су богатом српском трпе-
зом, како то обичаји налажу. Симболич-
ном предајом парчета славске погаче 
улогу домаћина за следећу годину преу-
зео је Ненад Јевтић, извршни директор за 
инвестиције.    
Текст: Бранка Пејовић, Фото: Мика Субошић

праЗникЛаСтина СЛаВа – ЛетЊи СВети никоЛа 22. МајХуМаноСт

Ласта је у сусрет обележавању Светског дана(30.мај) оболелих од 
мултипле склерозе донирала вредан апарат удружењу оболелих 
од мултипле склерозе Београда. Апарат за магнетотерапију 
„МАГо МИЛ 2“ је  савремени и веома важан уређај за физикалне 
терапије особа оболелих од ове болести.  уз овај  апарат,  
набављен је и лежај са соленоидом,чиме је опремљена Сала за 
физикалну терапију и рехабилитацију особа са инвалидитетом, 
оболелих од мултипле склерозе. 
удружење оболелих од мултипле склезоре у Београду,  постоји 
16 година и окупља око 1.000 чланова са целе територије Града 
Београда. Набавком овог апарата ово удружење је унапредило 
свој рад, а својим члановима омогућило  квалитетније услове 

рехабилитације и тако дало шансу позитивном исходу борбе са 
овом болешћу.  
Мултипле склероза је хронична прогресивна болест централног 
нервног система, а вероватноћа оштећења ткива расте што 

дуже неко болује од те болести. у Србији је евидентирано око 
3.500 оболелих, лек не постоји, а једини начин  да се заустави 
напредовање болести је адекватна физикална терапија. у  овом 
удружењу не крију задовољство, што ће Ластина донација 
помоћи, да њихови  чланови убудуће овај вид рехабилитације 
обављају код њих бесплатно. 
у знак захвалности за вредну донацију, ово удружење је  Ласти  
доделило  Плакету којом одају признање и захвалност за 
Ластину хуманост . Б. Пејовић      

Хуманитарна организација „Дечје срце“ је 
и ове, као и претходних једанаест година 
наставила традицију и организовала 
56-ту по реду, „Школу живота“ за децу 
и одрасле са сметњама у менталном 
развоју. До сада је на овом програму 
учествовало 1960 учесника са сметњама 
у менталном развоју, а све захваљујући 
и Вама, нашем дугогодишњем партнеру. 
Програм је постао познат по резултатима 
које ствара код деце са сметњама у 
менталном развоју, а Дечје срце је 
постало препознатљиво по програму 
„Школа живота“, а Ви сте у очима ове 
„наше“ деце и њихових родитеља 

постали препознатљив знак хуманости и 
квалитета.
Програм је одржан на златибору од 06. 
до 13. априла 2012. године и у њему је 
учествовало 38 особа са сметњама у 
развоју. о њима је бринуло 9 стручњака 
24 часа. ојачавали смо и охрабривали 
децу смештену у биолошким породицама 
у процесу осамостаљивања. учили 
смо их да брину о себи, да се сналазе у 
свакодневним животним ситуацијама, да 
комуницирају са познатим и непознатим, 
припремају једноставне оброке и уче, да 
се понашају на јавним местима. Током 
њиховог боравка на златибору и њихови 
родитељи су добили прилику да се мало 
одморе, да ураде нешто што иначе не 
би могли због непрестане бриге о свом 
детету, да се посвете себи или драгим 
људима. овакви програми осамостаљују 
особе са сметњама у менталном развоју 
и ојачавају родитеље у бризи о њима. 
овај и овакви програми представљају 
превенцију смештања деце у институције 
и омогућавају њихов живот у породици.

Верујемо да смо заједно са Вама 
допринели да макар једно дете остане 
у породици и не буде смештено у 
институцију, да се осећа одбачено, 
остављено и препуштено неким другим 
људима који требају да га воле и брину о 
њему уместо породице.
Драго нам је што Ваши радници (возачи) 
могу да увиде макар делић радости код 
деце са сметњама у развоју приликом 
учествовања на оваквим програмима. 
Волели бисмо када би и свако од Ваших 
запослених знао колико осмеха, среће 
и љубави будите Вашом хуманошћу у 
свакој овој неисквареној душици која 
посећује наше програме. ово је једина 
школа коју деца сањају и жељно очекују, 
школа из које не желе да оду и желе да 
што дуже траје.
Хвала Вам у име све ове деце и одраслих 
који су вечна деца и у наше име, нас који 
их заступамо.

Хуманитарна организација 
„Дечје срце”

ЛаСтина  Донација  обоЛеЛим  
оД муЛтипЛе СкЛерозе          

пеДеСет шеСта шкоЛа живота
Сп ЛаСта  наш партнер

Ана Петровић, Руководилац маркетинга и туризма СП Ласта
Дејан Милетић,  удружење мултипле склерозе Нови Београд
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Шесте по реду Радничке спортске игре  Само-
сталног синдиката СП „Ласта“ одржане су 20. маја 
на спортским теренима Аде Циганлије у Београ-
ду. Велики број чланова овог синдиката из свих 
Ластиних профитних организација као и из СП 
„Ластре“, узело је учешће на овој традиционалној 
манифестацији. Такмичари су били органи-
зовани по пословним организацијама које су 
представљале одабране екипе у шест спортских 
дисциплина: малом фудбалу, кошарци за муш-
карце и жене, шаху, пикаду, навлачењу коноп-
ца, а ревијално у куглању. Све такмичарске еки-
пе имали су и своју публику на трибинама која 
им је била велика подршка. Специјални гости 
овогодишњих сусрета била је делегација синди-
ката ЈКП из Скопља. 
Синдикат је на овај дан прославио и Ластин 
јубилеј, 65. година постојања.
за организацију и садржајан програм Радничких 
игара потрудили се управа Самосталног синдика-
та на челу са Небојшом Мировићем, председни-
ком Самосталног синдиката. Привилегију да отво-
ри овогодишње Радничке спортске игре, добио 
је Слободан Станковић, најстарији члан овог син-
диката. за овај дан сви чланови Самосталног син-
диката СП „Ласта“ претходно су добили мајице са 
натписом овогодишњих спортских игара а такми-
чарске екипе и адекватне дресове. Сви трошкови 
око припреме и реализације овог спортског дана 
финансирани су из Фонда Самосталног синдиката.  
за све учеснике овогодишње манифес-тације, 
били су спремљени специјалитети Ластине 
кухиње  и два  вола на ражњу. у понуди су била и 
освежавајућа пића, као и пиво на точење. Ласти-
на комплетна угоститељска екипа на челу са Дра-
ганом Николићем, руководиоцем угоститељства и 
трговине пружила је врхунску услугу током цело-
дневног трајања игара. 
Свеукупни победних 6. Радничких спортских ига-
ра је екипа По „Ласта Ваљево“ са освојена три 
пехара. 
Текст: Б. Пејовић, Фото: М. Субошић

реЗуЛтати

Мали фудбал
1. По „Ластра“
2. По „См. Паланка“
3. По „Младеновац“

Баскет – М
1. Београд – М и МС
2. Стручне службе
3. Ваљево

Баскет - Ж
1. обреновац
2. ТТу
3. Београд – М и МС

шах
1. Ваљево
2. См. Паланка
3. Младеновац

пикадо 
Стручне службе
Ластра
См. Паланка

надвлачење конопца
1. Ваљево
2. Младеновац
3. См. Паланка

СаМоСтаЛни Синдикат радничке СпортСке игре 2012. 

Добар повоД за Дружење

Екипни победници 6. спортских игара По "Ласта" - Ваљево са 
председником Самосталног синдиката Небојшом Мировићем
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недавно  сте изабрани  за  председни-
ка  надзорног одбора  Сп Ласта . каква 
је Ваша  визија  Ласте у наредне четири 
године?
у економској ситуацији која се вероватно 
неће променити значајно, успех у наредном 
периоду је задржавање постојећих тржиш-
та, али верујем да ће Ласта освојити и нека 
нова тржишта како у Србији тако и у регио-
ну. Верујем да ће се обезбедити континуи-
тет набавке возила и других инвестиционих 
улагања. Развој и напредак малим корацима, 
вероватно ће обележити овај период.

Састав новог надзорног одбора чини 6. 
доктора наука( техничких, економских, 
саобраћајних и медицинских наука)  од 
укупно 7.чланова овог органа. у коликој 
мери ће, највиши степен стручности 
чланова  но, допринети квалитетнијем 
управљању  и  надзору пословања 
предузећа?
Иако су за Ластину позицију најзаслужнији 
њени запослени и извршно руководство, 
мислим да овакав састав Надзорног одбо-

ра може допринети јачању иновативно-
сти компаније. Врло сам почаствована што 
имам прилику да будем у Надзорном одбо-
ру, а посебно у том саставу.

у мају с те одбранили док торск у 
дисертацију на Саобраћајном факулте-
ту на тему допринос методологији оцене 
утицаја саобраћајне политике на друмски 
транспорт  робе. шта је био циљ Вашег 
научног рада?
за привреду сваке државе друмски транс-
порт је од виталног значаја. Свака одлука 
која се у овој области доноси на највишем 
нивоу има велики утицај на амбијент у коме 
послују превозници, а и на постизање ефи-
касности и одрживости друмског транс-
порта уопште. Предмет мог рада су били 
елементи политике у области транспорта 
и начин доношења одлука о њиховој при-
мени у међународном друмском транспор-
ту робе. Примарни циљ истраживања је 
био, да се дефинише методологија за под-
ршку одлучивању у оквиру стратешког 
планирања, и то приликом развоја елемена-

та саобраћајне политике. Методологија тре-
ба да омогући једноставније генерисање 
опција за формално одлучивање, односно 
да се кроз дефинисане поступке утврде 
приоритети и да се одлучује о инструмен-
тима политике који имају највећи утицај на 
решавање кључних проблема сектора. Дру-
ги циљ је био афирмација учешћа заинтере-
сованих страна (превозника) у регулатор-
ним процесима са сврхом јачања демократ-
ских институција и процеса, а не само ради 
испуњења захтева, законски прописаних 
поступака.

колики утицај имају резултати, различи-
тих научних и стручних истраживања на 
одлуке у области саобраћајне политике,  
код нас и у европи?
И код нас и у Европи, већина резултата 
истраживања на универзитетима и инсти-
тутима нема довољно утицаја на одлуке у 
области саобраћајне политике. Многобројни 
резултати истраживања се размењују углав-
ном само унутар академске заједнице и из 
различитих разлога се занемарују у раду 

интерВју др оЛиВера Медар, предСедник надЗорног одБора Сп ЛаСта

Скупштини акционара СП Ласта на 
овогодишњем заседању, указала је 
поверење Оливери Медар, њеним 
именовањем на функцију председника 
Надзорног одбора, коју ће обављати у 
наредне четири године. У истом дану (16.
маја) успешно је, јавно одбранила своју 
докторску дисертацију на Саобраћајном 
факултету, на тему“ Допринос  мето-
долгији  оцене утицаја саобраћајне 
политике на друмски транспорт робе.“
Функције које је обављала у СП Ласта 
од 2007.године показале су да се ради о 
изузетно професионалној и одговорној 
личности, када је у питању доношење 
важних одлука о пословању СП Ласта.
Стручност и поузданост, била су најбоља 
препорука Ластиним акционарима да 
јој повере још један мандат у органима 
управљања друштва.
Своје резултате Оливера Медар 
остварује стицањем  и преношењем 
нових знања, у највишем научним 
институцијама. Њени бивши студенти, 
а сада инжењери у Ласти, описују је 
као стручног, иновативног и захтевног  
п е д а г о г а .  П о с е б н о  ц е н е  њ е н у 
приступачност, вештину комуникације  
и  несебично залагање, да на најбољи 
начин пренесе своје знање студентима.

Суочавање Са изазовима 
ДрумСког транСпорта робе

органа извршне власти. Могућност да се то 
промени је да се, пре свега, проблеми форму-
лишу на основу постојећих и будућих потре-
ба доносилаца одлука, затим да се оства-
ри веза са спонзорима истраживања, који 
имају утицај и да се резултати истраживања 
саопштавају једноставним речником.

у вашем докторском раду, дат је допри-
нос решавању једног дела разматрања 
проблема у процесима стварања и 
реализације саобраћајне политике. 
шта је то, ка чему треба усмерити даља 
истраживања?
Да, у раду је разматран део циклуса полити-
ке који се односи на фазе дефинисања про-
блема и формулисање политике. Један пра-
вац истраживања је дефинисање поступ-
ка и друге две фазе развоја циклуса поли-
тике – примену и евалуацију. Други пра-
вац истраживања би требало усмерити на 
детаљније дефинисање система индикато-
ра и стварање базе инструмената полити-
ке, односно стварање базе знања о инстру-
ментима политике. ова база би требала да 
садржи моделе за њихову оцену како у фази 
формулисања политике када се оцењују 
могући ефекти, тако и у фази евалуације када 
се оцењују постигнути ефекти, али и услове, 
искуства и резултате њихове примене.

друмски транспорт робе се сусреће са 
многим изазовима који представљају 
претњу продуктивности, ефикасности и 
квалитету услуга која се пружа. С обзи-
ром, на значај друмског транспорта на 
привреду сваке земље, да ли он добија 
адекватну пажњу јавног сектора?
Мислим да не добија. Промене на тржиш-
ту и погоршање карактеристика транспор-
тног система могу да допринесу отежавању 
услова рада превозника. Други пробле-
ми обухватају регулаторне активности које 
могу наметнути значајне трошкове и дове-
сти до поремећаја у процесу вршења услу-
ге. Питања везана за безбедност и заштиту 
животне средине, као и сам процес транс-
порта су све сложенија. одговорност владе 
је да се, осим суочавања са растом транспор-
та и његовим последицама, суочи и са изазо-
вом побољшања конкурентности транспор-
та како у функцији побољшања конкурент-
ности привреде у целини, тако и у функцији 
побољшања конкурентности националних 
превозника.
Статус и третман превозника од стра-
не различитих нивоа извршне власти, 
друштвене заједнице и корисника услу-
га је незадовољавајући. Извршна власт 
превознике третира површно, делимич-
но и ретко уважавајући њихово мишљење 
и ставове. Иако просечни превозник у 
међународном транспорту робе ради са 
средствима чија је вредност око 0,5 милио-
на €, остварује промет по основу пружања 

услуга у међународном превозу преко 30 
милиона динара и запошљава 15 људи, он 
је личност на коју се не гледа као на профе-
сионалца и ретко га уважавају као угледног 
привредника. овај проблем је делимично и 
последица понашања дела превозника који 
своје активности обављају непрофесионал-
но, често кршећи прописе, уништавајући 
углед већине који то не чине. осим тога, 
превозници немају заједничку платформу 
са јасним циљевима како би Влади упути-
ли јединствене поруке и успешно заступали 
интересе групе.

Законодавство републике Србије још није 
донело нови Закон о међународном пре-
возу у друмском саобраћају. колико се, 
постојање још увек  застарелог  институ-
ционалног оквира, одражава на  развој 
међународног друмског транспорта?
Институционални оквир је јако важан и тре-
ба да створи повољан амбијент који не огра-
ничава иницијативе из привреде. Доношење 
новог закона било је предвиђено свим Акци-
оним плановима за усклађивање закона 
Републике Србије са прописима Европске 
уније од 2005. године. он се још увек налази у 
фази израде нацрта. основна питања која би 
требало да усагласи и дефинише овај закон 
односе се на приступ делатности друмског 
транспорта: ко и под којим условима може 
да приступи тржишту друмског транспорта. 
То су важна питања за привредне субјекте 
у овом сектору и требало би што пре изгра-
дити савремени оквир. Али, у овом тренутку 
мислим да су чак важнија питања примене, 
спровођења и надзора. Спровођење пропи-
са није увек доследно, а често је оптерећено 
компликованим административним про-
цедурама. Контрола и надзор нису добро 
организовани и најчешће се врше спора-
дично. Мислим да су данас кључна питања 
координације између државних органа јер 
је изражена институционална фрагментација 
и неусклађености дугорочног планирања 
транспорта са краткорочним политичким 
хоризонтима. осим тога, нису довољно про-
филисани интереси свих заинтересованих 
страна.

који су то елементи, који утичу на кон-
курентност националних превозни-
ка, када је у питању приступ тржишту 
међународног транспорта робе?
Могућност приступа тржишту је смањена 
различитим препрекама које су наста-
ле као последица постојања квота дозво-
ла. Могућност рада на појединим тржиш-
тима је ограничена, а у неким случајевима 
и искључена, организација превозних про-
цеса отежана, ефикасност рада смањена, 
а стварају се и додатни трошкови и за пре-
вознике и за кориснике њихових услу-
га. Недовољне квоте дозвола, су у неким 
случајевима последица врло рестриктивног 

приступа других држава због заштите наци-
оналних превозника или политике заштите 
животне средине или чак због остваривања 
интереса у другим областима. Врло често је 
случај да је брзина промене услова и потре-
ба на тржишту много већа него што је брзи-
на деловања државних органа. То све ути-
че на конкурентност националних превоз-
ника. Али, на основу ставова превозника 
добијених анкетом на узорку од око 40% 
превозника, кључно је ипак питање лошег 
спровођења надзора над возилима стра-
них превозника у Србији. Лоше спровођење 
контроле и неодговарајуће санкционисање 
прекршаја страних превозника, резултује  
губитком тржишта за националне превозни-
ке, али и слабљењем позиције у билатерал-
ним преговорима о контигентима дозвола.

да ли сте припремајући овај научни рад, 
неки део истраживања обавили у Ласти?
Нисам. Могућност примене развијене 
методологије у раду, показана је на при-
меру међународног друмског транспор-
та робе. Али би релативно једноставним 
прилагођавањем могла да се примени и на 
сектор у коме послује Ласта. Анализа стања, 
идентификација и селекција проблема би 
захтевала обимније истраживање. 

Бранка ПејовићНедељко Спасеновић
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Оливера Медар завршила је Саобраћајни 
факултет у Београду, Одсек за друмски и 
градски саобраћај-смер транспортни, 1988.
године са просечном оценом 9,1. Њен ди-
пломски рад оцењен је са оценом 10.  По-
следипломске студије завршила је 1989/90 
године, са просечном оценом 9,89. Маги-
старски рад из области одржавања мотор-
них возила са темом “Развој метода под-
ршке одлучивању о одржавању возног пар-
ка“  одбранила је на Саобраћајном факулте-
ту 1998.године.
На одсеку за друмски и градски саобраћај 
и транспорт Саобраћајног факултета у Бе-
ограду  запослена је од 1989.године. Од 
октобра 2003.држи наставу из предме-
та „Организација и технологија друмског 
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стента за ужу научну област „Друмски и 
градски транспорт робе“, реизабрана је 
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У периоду од децембра 2000  до  2003.го-
дине на Саобраћајном факултету су јој ми-
ровала права и обавезе, услед ангажовања 
у Савезном министарству саобраћаја на 
функцији помоћника савезног министра.У 
свом досадашњем раду учествовала је у 
реализацији преко 30 научних и стручних 
пројеката, а аутор је и 50 публикованих ра-
дова.  Председник Надзорног одбора СП 
Ласта, била је у периоду од 2007 до 2011.го-
дине, а од јула 2011 до 16.маја 2012.године 
обављала је функцију Председника Управ-
ног одбора СП Ласта.
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Најпривлачнија природна лепота у околини 
Београда планина Космај, после Авале 
је најнижа планина у Шумадији (628 м). 
у римској епохи Космај је био значајно 
рударско средиште, а Римљани су Космај 
прилагодили митологији, па је добио 
значење станиште богиње Маје (Casa 
Maiac). Са врха Космаја се пружа диван 
поглед на Сопот, Младеновац, Авалу... 
Космај обилује бујном вегетацијом, где су 
стрме стране обрасле шумом буковом и 
храстовом, а делимично и четинарском. 
Благе падине су под травнатом вегетацијом, 
а подножје под воћњацима и обрађеним 
њивама, док су заравни претежно са 
пропланцима. ова планина је изузетно 
атрактивна за излетнички, рекреативни, 

ловачки и здравствени туризам. 
Кроз историју Космај је био одбрамбени 
штит Београда, а Космајци су учествовали 
у свим значајнијим ратовима. Војвода 
Јанко Катић рођен у селу Рогача подно 
Космаја, један је од организатора Првог 
српског устанка. он је био и најближи и 
најутицајнији сарадник Карађорђу. Истицао 
се као преговарач, а добро је говорио 
турски језик. Према  легенди  под Космајем 
родио се и Иван Косанчић, познати српски 
јунак у Боју на Косову, против Турака. у 
Првом светском рату, Космајци су имали 
значајног удела у биткама у Церу и на 
Колубари 1914. године. у Другом светском 
рату, на подручју Космаја деловао је чувени 
Космајско-посавски партизански одред, 

којем је подигнуто спомен обележје на 
највишој коти планине, у част херојства 
5820 ослободилаца. 
у општини Сопот налази се насеље 
Неменикуће, у ком је рођен српски 
књижевник Милован Видаковић, зачетник 
романа модерне српске књижевности. 
у том селу налази се и црква посвећена 
Светим  Апостолима Петру и Павлу, у 
којој је Арсеније III Чарнојевић, последњи 
пут, причестио Србе пре одласка у 
Аустроугарску. у срцу Космајске шуме 
налази се Манастир Тресије посвећен 
Сабору "Св Архангела”, подигнут крајем 
13. века, у време краља Драгутина. у 
Првом српском устанку био је порушен 
до темеља, а током свог постојања четири 

предСтаВЉаМо коСМај - оМиЉена туриСтичка деСтинација Београђана

Ластина туристичка агенција за ово лето у једнодневни 
излетнички програм уврстила је и планину Космај, са 
обезбеђеним аутобуским превозом и уз пратњу стручног 
водича. После Авале најпосећеније излетиште Београђана  
је Космај. На само сат времена вожње од Београда, између 
Сопота и Младеновца налази се права оаза мира, очуване 
природе а сада заштићено природно добро. То је и ризница 
садржаја вредних пажње. Космај је ваздушна бања не само 
због своје бујне вегетације, већ и због самог положаја који 
заузима, где су струјања ваздуха карактеристична. Неки то 
називају ружу ветрова а познаваоци микро климе Космаја 
ову појаву називају „Космајским ћудима“ али у позитивном 
смислу. То је и једна од ретких планина у Европи, са високим 
процентом кисеоника у ваздуху. 

Станиште богиње маје
пута је рушен и обнављан. Један је од 
осам космајских светих храмова насталих 
у време снажне српске средњовековне 
државе. Манастирски комплекс сада је 
споменик културе под заштитом државе. 

туриСтички центар „Верона“
На шест километара од Сопота, подно 
Космаја, налази се ресторан - пицерија 
„Верона“ са два отворена базена и 
угоститељским и другим садржајима  за 
све госте.у склопу овог туристичког центра, 
на зеленој површини налазе се  баштенске 
трамполине,тобогани, љуљаше,а ту је и 
отворени базен за децу. Док се деца играју,  
одрасли  могу  уживати на  лежаљкама 
поред  отвореног базена,освежавати се у  
кафе бару, уживати  у  хладу  дрвећа. у својој 
понуди овај ресторан нуди специјалитете 
домаће кухиње: јунеће чорбе, чорбаст 
пасуљ, свадбарски купус са пројом, 
јагњеће или свињско печење по договору, 
палачинке са домаћим џемом, пице... у 
понуди је и богат избог освежавајућих пића 
по повољним ценама, а права реткост је то, 
што гости  имају прилику да пију изворску 
природну воду. Цео комплекс складно је 
уклопљен, са очуваном традиционалном 
српском кућом старом преко сто година, 
рестораном и тремом у новој модерној  
кући грађеној у српском стилу, смештеној  
у прелепом окружењу нетакнуте природе.        
     
радна јединица „ЛаСта-Сопот“     
Саобраћајано предузеће Ласта, оформила 
је АС Сопот 21.11.1975. године, као пролазну 
станицу. По Ласта Авала, РЈ Сопот у свом 
саставу има 28 возила и 70 запослених 
на аутобуској станици, у саобраћају и на 
техничком одржавању. руководилац ове 
радне јединице је предраг гаврић, који 
нам је укратко представио организацију и 
активности ове радне  јединице.  
„РЈ Сопот успешно обавља саобраћај у 
систему ITS2 у локалном и приградском 
саобраћају, уговорени превоз радника 
Колубаре, уговорени превоз ученика 
основних школа са територије општине 
Сопот и ванлинијски саобраћај.
у току радног дана се обави 201 полазак 
у систему ITS2 у локалном и приградском 
саобраћају, од чега у приградском 
саобраћају 40 полазака на релацији Сопот-
Београд-Сопот аутопутем и 16 полазака 
старим, Авалским путем.
због доброг географског положаја Сопота и 
очуване природе са повољним климатским 
условима које пружа планина Космај, у 
плану је отварање сезонске линије на 
релацији Београд-Сопот-Космај.
основне пословне активности у РЈ Сопот 
усмерене су на:
- остваривање повереног превоза путника 
како у обиму, тако и у квалитету;

- Стално смањење трошкова горива, 

резервних делова, итд. На пример у мају 
месецу ове године уштеда горива је 
износила 6,55% у односу на исти период 
прошле године;

- Побољшање структуре возног парка што 
директно утиче на смањење трошкова;

- Ефикасна наплата прихода при чему се 
акценат ставља на приход из система ITS2 
и приход општине Сопот;

- Брига за запос лене у сарадњи са 
синдикатима.

успешан рад РЈ Сопот проистиче из добре 

комуникације и сарадње како уоквиру По  
Авала,такo и у СП Ласта, али и општине 
Сопот. 
Текст: Бранка Пејовић, фото: Мика Субошић

Манастир Тресија

Базени у туристичком комплексу Верона
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у центру Шапца, на главној пешачкој зони 
врвело је од људи који су дошли на дружење 
са Редакцијом Блиц жене и 20 саветница 
овог магазина. Почетак дружења означио је 
тамбурашки оркестар „Бисерница” у пратњи 
аниматора на штулама. у кафићу звонце, на 
целоподневном дружењу, посетиоцима су 
бесплатне услуге делили лекар опште праксе, 
психолог, нутрициониста, стилиста, врхунски 
посластичари, стручњаци су мерили ниво 
шећера у крви, ниво никотина у организму. 
Сто за којим је седела чувена сликарка наиве, 
зузана Верешки и осликавала руке био је 
стално заузет, веома је била тражена  услуга 
астролога, реики третман... у  атмосфери  
подгрејаној наступом кариока, жене су се 
шминкале и фотографисале за насловну 
страну Блиц жене. Дружење Редакције и 
саветника овог магазина са Шапчанима 

протекло је у ванредно лепој атмосфери.
„Почели смо од највеће мале вароши у 
Србији, а завршићемо са старим престоним 
градом Србије. Тако ћемо покрити све 
крајеве Србије  и донети све ово што смо 
данас донели у Шабац. значи, радост 
живота, позитивну енергију, оно што 
Блиц жена јесте и што нашаРедакција 
ради већ годинама. Надамо се да ће наш 
караван бити успешан, имамо добар тим и 
врхунског превозника. Када смо кренули 
да маштамо о каравану Ласта нас је прва 
подржала“, изјавила је Ружа Меворак, 
главни и одговорни уредник Блиц жене.
Дружење са Шапчанима одушевило је и 
сликарку зузану Верешки која каже: „Мој 
утисак је да лепо дружење не зависи ни 
од времена нити од било каквих других 
ограничења.“ М. Субошић

Винарија „Дошен“ налази се у Сремским Карловцима, варошици 
на падинама Фрушке Горе, богате историјом, културом, уметношћу 
и духовношћу. Винарија је сва у цвећу, зеленилу и амбијенту етно 
куће.  Душанка и Драган Дошен наследили су је од предака, вино-
градарство им је у „ДНК“. Виногради се налазе у једном од најлепших 
делова Сремских Карловаца, са одличном микроклимом и преле-
пим погледом на Дунав, Бешки мост и Бачку. Простиру се на два и 
по хектара и обезбеђују принос од седам-осам хиљада литара вина 

годишње. у винограду су заступљене врхунске сорте. Пре 40 годи-
на засађен је мерло. Прве калеме из Француске донео је Драганов 
теча, Сима Лазић, доктор наука на Институту за виноградарство. у 
његову част,(по његовим иницијалима) вино је добило име„Сила“. 
После тога, засађен је шардоне, један од првих на Фрушкој Гори, од 
четири клона са мирисном нотом. Пре две године, када су добили 
унуку Душанка и Драган засадили су вувије.  Вино од вувијеа зваће 
се по имену унуке. ускоро очекују друго унуче, и у част његовог 
рођења биће засађена нова сорта.Цела технологија производње 
грожђа, од прве резидбе до бербе, одвија се под контролом Драга-
на Дошена. “у произвоњи грожђа добри савезници су сунце, Бог и 
земља.они изнедре тај божји плод, који се зове грожђе. од грожђа 
настаје божанско пиће- вино, у коме сви уживамо. Виноградарство 
је мука и зној, а вино задовољство и љубав“, каже Душанка. Вино се 
производи по оригиналној рецептури, у комбинацији старе и нове 
технологије. оно мора имати мирис грожђа, мирис вина, а ника-
ко мирис храстовине и мирис барика. Грожђа од којих  винарија 
“Дошен“ производи вина имају 22-24 % шећера, а вина 13,5-14 % 
алкохола. Поред мерлоа, шардонеа, у винарији се производи бер-
мет, који има специфичну мирисну ноту. То је аутохтоно пиће овог 
краја, на бази је грожђа, зачина и сувог воћа. Сва вина флаширају 
се после три године. 
„Вино је божји дар, божји напитак и зато га треба пити у друшт-
ву себи драгих особа. Круна нашег рада је задовољан корисник“ 
са поносом истиче Душанка Дошен. Вина се могу купити само у 
винарији, њени клијенти су амбасадори из многих земаља света, 
као и широк спектар других корисника.  Мика Субошић

највећа пивСка фЛаша 
оД аутобуСа

Најспектакуларнији перформанс везан за 
промоцију новог визуелног идентитета 
за Лав пиво одиграо се на Калемегдану 
28.априла.  Компанија „Карлсбург“ 
Србија и Лав пиво организовали су један 
од најоригиналнијих пивских догађаја 
у Србији који је окупио велики број 
грађана, љубитеља  пива и забаве. за 
овај необични спектакл и представљања 
нове, највеће пивске флаше на свету, 
ангажовано је 40 Ластиних аутобуса 
(марке ИК-103 и марке СоР C-10), који су 
формирали флашу Лав пива на платоу 
Калемегданског парка.затим је више од 
1000 путника из Србије из формиране 
пивске флаше  Лав пива, дочарало точење 
пива. Путници су „истекли“ из флаше, 
један део њих формирао је  највећу 
пивску чашу, а други су се  преобразили  
у  „пену“ приликом точења. 
Циљ промоције био је  снимање 
телевизијског спота и рекламне кампање  
„Карлсбурга“ и „Лав“пива,  којом су 
представили  нове производе, у којима 

ће обожаваоци Лав пива моћи да уживају 
током летњих врелих дана. 
Цео пројект су осмислиле португалска и 
српска маркетиншка агенција. занимљи-
вост овог догађања је и то што је за 
реализацију овог спота ангажованоо 
300 волонтера, 400 запослених из 
компаније“ Лав пива“ и 300 фанова овог 
бренда, који су се пријавили за спектакл 
преко фејс бука.
Ластини аутобуси су са четири локације 
преузимали путнике: из Луке – Београд, 
испред Астерикса на ушћу, Експо центра 
и паркинга код зоолошког врта. Спот је 
сниман из безпилотног хеликоптера и 
са Калимегданске тврђаве, где се окупио 
јако велики број грађана чију пажњу 
је привукло ово необично дешавање. 
Вештином Ластиних возача, у најкраћем 
року, формирана је пивска флаша од 
аутобуса, који су из птичје перспективе 
заиста дочарали изглед највеће пивске 
флаше.

Б. Пејовић 

акцијакарЛСБург – СрБија, ЛаВ пиВо и ЛаСта предСтаВЉаМо

предСтаВЉаМо

ВанЛинијСке ВоЖЊе

Винарија „дошен“

Летњи караван Блиц Жене свечано је кренуо 30. маја у Шапцу, где је на велико 
задовољство, бројних читатељки уживо презентовано стварање магазина. Од 
Шапца, наредних недеља, Блиц  Жена Караван креће ка Крагујевцу, Бору, Пироту, 
Зрењанину, Чачку, Пријепољу, Суботици, Врању, а 1. августа завршава се у Крушевцу. 
Официјелни превозник летњег каравана Блиц Жене је СП Ласта, која ће током целе 
кампање возити учеснике.

Винарија „Дошен“ има врхунска вина са географским пореклом 
и породичном традицијом. Вина су произведена од најбољих 
сорти, по оригиналној рецептури. На престижним европским 
такмичењима награђена су златним медаљама. Исконски мирис 
мерлоа, шардонеа, бермета поклоници вина могу осетити у 
пријатној атмосфери винарије и друштву гостољубивих домаћина, 
Душанке и Драгана Дошена. 

винарија Са траДицијом и кваЛитетом

ЛаСта у каравану бЛиц жене

Ружа Меворак

зузана Верешки

Фото: Јовица Стевановић
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куЛтура

у СуСрет  јубиЛеју 
17 векова хришћанСтва

оСобеноСт ЛичноСти  
овековечена четкицом

Важaн законски акт, Милански едикт доне-
ли су313.године у тадашњем Медиола-
ну( данашњем Милану) цареви Констан-
тин Велики и Лициније, којим је прогла-
шена верска равноправност и престанак 
гоњења хришћана, које је трајало  три сто-
тине година.Константин  се родио у рим-
ском граду Наису, данашњем Нишу.
Родни град великог цара почео је са 
припремама за обележавање 1700-те 
годишњице хришћанства, где ће бити 
одржана централна свечаност. у част вели-
ког цара и важног јубилеја, гради се храм 
Светог цара Константина у Светосавском 
парку у Нишу, који ће бити завршен до 
јубилеја. Поводом тога сређује се и архео-
лошко налазиште Медијана, некада веле-
лепни царски летњиковац подигнут почет-
ком IV  века, за време владавине Констан-
тина Великог.

На дан градске славе„Свети цар Констан-
тин и царица Јелена“ у Нишу, 03.јуна  свеча-
но је откривен споменик цару Константи-
ну. овогодишња манифестација „Констан-
тинови дани“ од првог до петог јуна, пре-
образила је Ниш у древни Наис. Кроз сли-
ковиту церемонију прославе дочарала је 
дух античког Наисуса. Прослава је почела 
01.јуна царском поворком , коју су чинили 
костимирани џокеји  на коњима и повор-
ка Римљана и Римљанки, који су пратили 
римску двоколицу са царом Константином. 
Свечано отварање на Београдској капији, 
Нишке тврђаве почело је обраћањем цара 
Константина „плебејцима“.
Током пет дана трајања Константино-
вих дана, Ниш се представио у свом 
најбољем светлу. На „Римским играма“ 
глумци и луткари,певачи и плесачи ода-
вали су почаст овом  императору, који је 

био и оснивач Цариграда, чиме је ударио 
и темеље Византијском царству. 
Сви  који су тих дана посетили Нишку 
тврђаву, присуствовали су правом Рим-
ском вашару, где су се продавали сувени-
ри, накит, грнчарија. Староримска и укусна 
античка јела, заменила су уобичајене ниш-
ке специјалитете  са роштиља, а  на трпе-
зи су се нашли и српски мед, ракија и вино.
Гости Ниша били су и представници антич-
ких градова из Србије, региона и сусед-
них земаља: Пловдив из Бугарске; Птуј из 
Словеније; Феликс Ромулијана из зајечара; 

Виминацијум из Пожаревца, Сингидунум из 
Београда; Сирмиум из Сремске Митровице.
После Римске ноћи, следила је нишка 
журка са костимираним партијем, одно-
сно балом под римским маскама. На Кон-
стант- ИН  маратону и Ди-џеј журци, пред-
ставили су се најбољи нишки бендови.
Добро дошли у Ниш- значајно место свет-
ске историје 2013-те године!

Сања Марић, ТА Ласта - Ниш

Академик, историчар Василије Крестић, 
отворио је изложбу и том приликом рекао: 
„Фасцинирале су ме уметникове шаке са 
јаким прстима као у ковача или горостас-
ног морнара, али ти прсти су постајали тако 
елегантни и префињени када су повлачи-
ли потезе четком или обликовали глину а 
то је радио брзо и са лакоћом.“ он је при-
метио да се омчикус „није трудио да пор-
трет личи на модела већ да ухвати неки 

његов гест, карактерну особину и то исто 
важи и када ваја, а прсти му се крећу као 
да у њима има посебне сензоре.“ Подсетив-
ши да су критичари изрекли пуно ласкавих 
речи о омчикусовом делу и да не жели да 
му се замери погрешном интерпретацијом, 
јер би га уметник приликом неког новог 
портретисања могао „извргнути руглу“, 
Крестић је рекао да омчикуса одликује 
смисао за хумор што се може приметити и 
на његовим сликама. 
уметник Петар омчикус  изјавио је за нашу 
Ревију : „ Већину портрета урадио сам од 
педесетих година прошлог века па до пре 
два месеца. Портрет сам одувек волео, 
а данас као да је заборављен, рекао бих 
да се ретко ко бави њиме. Сваки човек 
је занимљив, фасциниран сам људским 
лицем,читам га јер оно носи много тога.
Дешава се, да током рада откријем и неке 
неслућене ствари.Лице је слика душе, деси 
се да се некад нешто, што насликате неком 
се не допадне, људи су сујетни, препознају 
неке ствари за које нису знали да их 
поседују. обично се свако преиспитује, 
а ја  сам ту попут судије.Многе људе које 
сам сликао нису више са нама и моје слике 
су успомена на тај свет. Ретроспективе су, 
такође, преиспитивање мене самог.“ 
омчикус је за моделе бирао своје 
пријатеље, породицу, мецене, људе 

са упечатљивим изразима лица али и 
познате личности: Иву Андрића, Мило-
ша Црњанског, Добрицу Ћосића, Лазара 
Трифуновића, Душана Ивковића, Томисла-
ва Николића...  
Академски сликар Петар омчикус, од 1952.
године живи и ради у Паризу, где је запо-
чела његова успешна вишедеценијска 
каријера. До данас је одржао 61 самостал-
ну изложбу  и око 170 колективних излож-
би.Иако је ушао у девету деценију живо-
та, омчикус ради са несмањеним жаром 
на три адресе: у Београду, Паризу и Велој 
Луци на Корчули. Б.Пејовић

Град Ниш, антички Наисус, биће 2013. године једно од средишта свеколиког хришћанског 
света и европске културне јавности, као и важна туристичка дестинација, када се 
навршава 17 векова од проглашења Миланског едикта и озваничења хришћанства  у 
Римској Империји. Град Ниш се за тај важан јубилеј озбиљно припрема, да га обележи 
достојно имену и историјској улози великог императора, који је у том граду рођен. 
Овогодишњи„Константинови дани“ на аутентичан начин  најавили су предстојеће  
обележавање јубилеја. Ластина туристичка агенција, са огранком у Нишу  у сталној понуди,  
између осталих има и програм туристичког разгледања  Ниша, који обухвата локалитете  где 
ће се одвијати церемонија прославе следеће године.За тај програм туристичког разгледања 
Ниша, Ластина ТА  пре две године добила је  прву награду на Сајму Туризма у Нишу

Једно од најзначајнијих културних  
догађања у српској престоници у протеклом 
периду, била је изложба  портрета,слика и 
скулптура Петра Омчикуса,која је  свечано је 
отворена у Галерији Српске академије наука 
и уметности у Београду, 15. маја.
Ову значајну изложбу за САНУ и за 
српску уметност, финансијски су помогли 
Министарство културе и СП „Ласта“, која 
је помогла и транспорт слика, штампање 
каталога и организацију изложбе.
Током два месеца трајања изложбе, 
п о к л о н и ц и  о в е  у м е т н о с т и  и м а ћ е 
специфичан увид у стваралаштво једног од 
највећих српских сликара друге половине 
20-тог века.То је експресивна прича о 
пријатељствима, случајним познанствима 
али и поруџбинама. Поставку чини око 170 
слика и неколико вајарских дела, углавном 
сакупљених из приватних колекција и 
институција. 

куЛтураиЗЛоЖБа портрета петра оМчикуСа у Сану

Петар омчикус и Велибор Совровић

Фото: Милан Тимотић
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Редакцији Ревије Ласта

уважени,
Почев од 2003. године имам ту невољу да 
сам, услед посла који обављам, одвојен 
од породице. Наиме, супруга и две кћери 
живе у Лесковцу, а ја радим у Београду у 
Министарству одбране. за све ове годи-
не користио сам услуге различних пре-
возника, да бих на крају, сасвим случајно, 
сазнао у марту или априлу 2008. године 
да постоји „Ластина“ линија из Ранилуга 
за Београд. од тог времена, непрестано 
више од четири године користим Ваше 
услуге.
Намера због које Вам се обраћам јесте 
да Вам покушам указати на чињеницу да 
господа из ласте која „покривају“ наведе-
ну линију и то: г живојин Антић, г Пеђа 
Крстић и г Слађан Пешић, на такав начин 
обављају свој посао да,  један добар број 
нас путника, путује наведеном линијом 
само због сјајног и професионалног одно-
са са путницима. о свом искуству пишем 
Вам након што сам са људима са којима 
годинама путујем на истој линији, у раз-
говору сазнао да деле моје мишљење. 
Чињеница је да за мене, па и друге путни-
ке постоје „боље“ линије, на пример, ауто-
бус „Ниш експреса“ из Бујановца, који за 

Београд из Лесковца полази у 03,00, што 
ми и даље омогућује да на време стиг-
нем на посао, али верујте,  линија коју 
одржавају наведена господа и начин на 
који обављају свој посао чине нас вер-
ним њиховим и Вашим путницима.
На крају, желим да Вам изразим захвал-

ност, као и да Вам пожелим да успешно 
радите као и за последњих 65 година. 
Срећан Вам празник (јубилеј).

С поштовањем.
Марио Станковић 
ул.28.март 1А/ 28, 16 000 Лесковац

Поштоване колеге,

овим путем бих желео да похвалим 
рад возача СП Ласта, По Ласта-Градски 
саобраћај, који управља аутобусом иден-
тификационог броја По172 на линији 17, и 
то у вечерњим сатима (око 20 часова). Ради 
се о возачу који је редован на тој линији и 
возилу. Ради лакше идентификације, заси-
гурно знам да је управљао наведеним воз-
илом дана 23.03.2012. године. 
Наиме, наведеног возача сам уочио како 
на терминусу земун /Горњи град/ при-
ликом чекања на време поласка чисти 
командну таблу и волан, као и ветробран-
ско стакло. Био је прописно униформи-
сан, што одаје слику професионалности не 
само наведеног возача, већ и предузећа у 
којем ради.
Такође, морам истаћи своја лична 
запажања-начин вожње је изузетно одме-
рен и прилагођен условима пута, тако да је 
вожња са наведеним возачем заиста изу-
зетно пријатна, без наглих заустављања 
и кочења, или прекорачења брзине, 
већ уз стриктно поштовање прописа у 
саобраћају, пропуштању пешака на обе-
леженим пешачким прелазима, чекању 

путника који притрчавају возилу на 
стајалишту и сл.
Посебно желим да истакнем љубазност 
и професионалност, јер је дотични воз-
ач очигледно савестан и вредан радник, 
те сам имао прилику и да чујем да неко-
лицина млађих дечака, старости не више 
од 15-16 година, објашњава перформансе 
возила, рад мотора и самог возила.
Као неко ко је годинама радио у 
уну трашњој  контроли безбедно -
сти саобраћаја једног државног орга-
на , слободно могу рећи да је изузет-
но задовољство мати једног таквог воз-
ача међу возним особљем, стога сам и 
сматрао да би рад овог возача требало 
да буде похваљен и истакнут, јер се на 
најбољи начин репрезентује предузеће 
управо оваквим примерима.
Више десетина пута сам имао прилику да 
користим наведено возило по доласку или 
повратку с посла, стога сам желео да вам 
упутим ова запажања и утиске, и надам 
се да ће иста бити прослеђена надлежној 
служби предузећа.

С поштовањем,
Радован Мушкиња, дипл. Инг. саобраћаја

БраВо коЛегеудруЖеЊе пенЗионера  Сп  ЛаСта

гоДишња Скупштина и изЛети

Чланови удружења пензионера СП 
„Ласта“, 28. априла, одржали су редовну 
Годишњу Скупштину пензионера у 
етно селу Бабина река. у присуству 27 
делегата на дневном реду биле су теме 
посвећене раду и пословању у 2011. 
години и плановима за ову годину, а 
извршен је и избор органа управљања. 
учесницима Скупштине представљен је 
финансијски извештај, као и извештај 
о реализованим једнодневним и 
дводневним излетима и боравак у 
бањама. Сви извештаји усвојени су 
једногласно, а у органе управљања 

изабрани су представници из свих 
профитних организација: Лазаревца, 
Смедеревске Паланке, Смедерева, 
обреновца, Старе Пазове, Младеновца 
и Београда.   
у изузетној атмосфери за опуштање, 
концентрацију, инспирацију и одмор, 
уживало је око сто двадесет чланова  
овог удружења.
Етно село Бабина река смештене је 
између Лазаревца и Аранђеловца у 
селу Трбушница. окружују га брда, 
планине, потоци, реке, шуме, а на само 
50 м од објекта налази се и језеро и 
поток познат као Бабина река по којем 
је овај комплекс добио име. 
удружење пензионера организовало 
је још један излет 9.  јуна за 100 
својих чланова, када су обишли 
манастире Копорин и Покајницу, 
посетили Радовањски Луг (место где 
је убијен Вожд Карађорђе) и уживали 
у садржајима етно села Моравски 
Конаци.     

кЛуБ пенЗионера Сп ЛаСта

у преСтоном граДу кнеза Лазара

Клуб пензионера СП Ласта је много 
пута до сада показао поштовање према 
светињама Српске православне цркве, 
њиховој лепоти , верској и родољубивој 
улози у историји српског народа. На 
поклоничком путовању, 28. априла, Клуб је 
посетио манастире Свети Роман и Ђунис, 
као и цркву Лазарицу. На пут су кренула 
четири аутобуса са двеста Ластиних 
пензионера из свих организационих 
јединица Клуба: Београда, Младеновца, 
Смедерева, Ваљева и Инђије. Прво је 
посећен манастир Свети Роман, смештен 
у  шумовитим пределима, на месту сусрета 
две Мораве. То је један од најстаријих 

српских православних манастира, у 
народу  познат као „здраво место за 
душу и тело“. На овом светом месту 
чланови Клуба пензионера помолили 
су се Богу, целивали гробницу Светог 
Романа и поклонили гробном месту у 
коме је некад почивао руски племић и 
добровољац у ратовима против Турске, 
пуковник Николај Рајевски. од манастира 
Светог Романа легенда их је повела тамо 
где се крајем 19. века девојчици Милици 
Јоцић указала Света Богородица. На 
том месту подигнут је манастир Ђунис. 
Познат је по чудесним исцељењима и 
лепоти неоморавског стила. На путу до 
престоног града кнеза Лазара и његове 
задужбине цркве Лазарице, пензионери 
су се са поносом враћали  историји и 
великим страдањима српског народа 
у турско време. Сведок тих времена је 
црква Лазарица. Имала је тешку судбину, 
много пута бивала је скрнављена и 
пљачкана. Пре 622 године у овој цркви 
витезови кнеза Лазара причестили су се, 
уочи поласка у Бој на Косову. Данас она 
чува честицу моштију Светог кнеза Лазара, 

као највећу светињу којој се верници 
поклањају. Са овог путовања пензионери 
су понели предивне успомене. уживали су 
у лепоти нетакнуте природе,  архитектуре 
наших манастира, у духовној ризници, у 
окрепљењу на светим изворима воде.   
 Б. П. и М.С.
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Предраг Крстић, Слађан Пешић и живомир Антић

Са излетничког 
дружења у Вршцу 
почетком маја

Недељко Спасеновић

управа удружења пензионера испод
водопада Рипаљке у Сокобања
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репортаЖа ВерСај

преСтоница  „краља Сунца“

Француска је у 17. веку била најмоћнија 
држава, под влашћу Луја 14-Краља Сун-
ца постала је привредни, културни и 
политички центар европског континен-
та. Снажно упориште такве државе било 
је племство, које је често  организовало 
побуне. То је подстакло краља да се скло-
ни из Париза, да оде у Версај и тамо сагра-
ди нови краљевски дворац. Такву одлу-
ку учврстила је појава  дворца Конвиклу у 
до тада невиђеној раскоши и сјају, која је 
код краља изазвало љубомору и бес. Наи-
ме, дворац Конвиклу, на удаљености 60 км 
од Париза, саградио 24. годишњи Никола 
Фуке, човек који се веома млад обогатио 
и постао државни министар за финансије. 
Конвиклу је био грандиозан, могао је да 
прими 5.000 гостију, имао је бројне фон-
тане, златни есцајг и високи сјај у свему. 
за свечано отварање Молијер је написао 
позоришни комад, организован је ватро-

мет, лутрија са 5.000 бројева... због све-
га тога љубоморни краљ је министра 
финансија доживотно прогнао у север-
ну Италију и одлучио да направи још леп-
ши и већи дворац, који ће касније постати 
инспирација за градњу Петерхофа у Санкт 
Петерсбургу, Шенбруна у Бечу, Касерте у 
Италији, Дворца у Дрездену...

Величанствене палате
за место градње нове репрезентатив-
не палате одабрао је локацију на којој се 
налазио мали ловачки дом његовог оца, 
Луја 13. оформио је тим за управљање и 
извођење радова, на чијем челу су били 
даровити и искусни уметници, архи-
текта  Луј ле Во, краљев саветник, затим 
сликар Шарл Лебрен и дизајнер врто-
ва Андре ле Нотр. На располагању су 
биле и моћне институције-академије, 
произвођачи таписерија и других деко-

ративних предмета. Градња је започела 
1668. године, у оквиру које је на 11 хек-
тара подигнут комплекс зграда. Тај ком-
плекс чине: Министарско двориште са 
скулптуром Луја 14, зграде Министар-
ских крила, Краљевско двориште, Пала-
та Луја 15, двориште Марбри. Краљева 
резиденција је у центру дворца, као што је 
сунце у центру свемира, што је у складу са 
тадашњим веровањима и веровању да се 
на тај начин доприноси увећању сувере-
нове славе. зграде су саграђене од црве-
них цигли и белог камена са доминацијом 
хоризонталних линија. Величанственост, 
симетрија и мера, главне су карактеристи-
ке Версајског дворца.

Луксузни салони
Це о  ко м п л е кс  и м а  7 0 0  л у кс у з н о 
опремљених соба (салона) које су укра-
шене са 6.000 уметничких слика, 500 кома-

да намештаја... у Краљевској резиденцији 
налази се Музеј француске историје, опера, 
Краљевска капела, Велики краљевски апар-
тман од шест салона. Салони су урађени по 
мери француског класицистичког идеа-
ла који обезбеђује хармонију и негује култ 
антике. у њима се налазе митска бића и 
антички богови осликани на сводовима, 
портрети француских краљева и царева, 
уметничке слике са мотивима из највећих 
историјских битака које је Француска води-
ла, скулптуре, драгоцени украси од рез-
бареног и позлаћеногдрвета, таписерије. 
Најчувенији су Салон обиља, Венерин 
салон, Дијанин салон, Марсов салон који 
је био плесна дворана, Меркуров салон 
намењен за друштвене игре, Аполонов 
салон са официјелним портретом Луја 14, 
краљева спаваћа соба, краљичина спаваћа 
соба. Највеличанственија је Галерија огле-
дала са 17 огледала који наспрам 17 прозо-
ра хватају сунчеве зраке, што ствара специ-
фичан угођај. Некада је била осветљена са 
3.000 свећа, а краљ је у њој играо билијар.

грандиозни паркови
Дворац је окружен са 815 хектара  парка, 
у којем су грандиозни вртови, фонтане, 

језера. Вртови су дела задивљујуће маш-
те, којом је прекројена природа, садњом, 
усклађивањем дрвећа и шумовитих 
завијутака. Најлепша језера су „Швајцарско 
језеро“ у које вода стиже из Сене, 60 кило-
метара дугим доводним цевима и језеро 
„Марси“ , везано за легенду по којој је 

Јупитерова мајка од мештана затражила 
воду, они јој је нису дали и Јупитер их је 
све претворио у гуштере и жабе. Палата 
Тријанон је још један пример луксуза и рас-
коши. Налази се у једном делу Версајског 
парка. Саграђена је по жељи Луја 16 и 
позната по пријемном салону Наполе-
она Првог у којем су претходно живеле 
краљевске љубавнице Мадамде Монтењон 
и Мадамде Помпидур. 

чаробне фонтане
Највећа атракција версајских вртова је 
600 фонтана са задивљујућим скулпту-
рама. Постављене су у великим базени-

ма стајаће воде, у средишту водопада и 
водоскока, размештених уз пропланке и 
шумарке. од Воденог пропланка смеш-
теног поред палате до Великог кана-
ла ређају се величанствене представе 
река , нимфи, божанстава, анђела које су 
извајала веште руке скулптора Коазевоа, 
Тибиа, Ле Гроа, Родена... у Аполоновом 
базену златни коњи вуку кола зевсовог 
сина. у змајевом базену кружног облика, 
деца на лабудовима, луковима и стрела-
ма нападају разјареног змаја из чијих уста 
извире млаз висок 27 метара. у шумарци-
ма налазе се љупке фонтане: Јесења, зим-
ска, Пролећна и Летња, са статуама Сатур-
на, Флоре и Церере.
 
центар светскихдогађаја
у Версајском дворцу боравили су амба-
садори из више европских земаља, 
делегације из Сијама, Персије, Индијанци 
из француских колонија у Америци, 
Моцарт је био чест гост. Ту је била свад-
ба краља Луја 16 са Маријом  Антоанетом, 
Вилхелм Други крунисан је за кајзера, про-
глашена је француска Република, потписан 
Версајски мировни уговор 1919. године.

Мика Субошић

Версајски дворац је симбол величине и снаге највеће апсолутистичке монархије у 17. веку. То је престоница  из које су француски 
краљеви владали 107 година. Најлепши је пример луксуза и сјаја коме је завидела читава Европа. Елегантним стилом, уметничком 
домишљатошћу и богатством садржаја представља величанствени споменик француског уметничког класицизма. Градитељ овог 
велелепног здања Луј 14-Краљ Сунца желео је да дворац одражава ред и јединство које је он донео својој држави. Та улога два 
века је ревносно испуњавана, уз слављење и величање моћи француских краљева. Версајски дворац је данас омиљена туристичка 
дестинација са три милиона посетиоца на годишњем нивоу и место где се и сад доносе значајне одлуке за француску нацију.

Версај је француски град (општина) 
у департману Ивлен. Од Париза је 

удаљен 20 километара, има око 
60.000 становника

Ластина агенција у сталној понуди 
има аранжман за Париз са 

обиласком Версајског дворца
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Moskovska banka a.d.Beograd  
Za sigurno rešenje nudi vam sigurno 
dinarsko zaduženje ! 

Uslove zaduženja  ostvarujete :
· bez uslova prenosa zarade
· bez depozita i učešća
· bez troškova podnošenja zahteva
· bez troškova godišnjeg održavanja kredita 
· bez troškova prevremene otplate kredita 

 VI birate:
· Datum dospeća rate
· Način otplate kredita 

 U ponudi dinarskog  paketa su :

·  Dinarski refinansirajuci kredit uz mogućnost 
dodatnog keša - smanjite svoje mesečne 
obaveze, spojite ih u jednu i ostvarite druge 
planove dodatnim kešom. 

·  Dinarski kratkoročni keš kredit sa fiksnom 
kamatom – ne propustite  popuste dok traju, na 
kratak rok raspodelite iznos kupovine  na jednake 
mesečne rate.

·  Visa Classic kreditna kartica – stalni kredit u 
džepu, uz internacionalno korišćenje kartice,  
nudimo vam:

- mogućnost refinansiranja drugih obaveza,
- plaćanje u zemlji i inostranstvu bez troškova
- uslugu Card alarma , 
- paket putnog i zdravstvenog  osiguranja ,

Dobrodošli u Filijale Moskovske banke a.d. Beograd
- u Beogradu,  Balkanska br.2
- u Novom Sadu, Narodnog Fronta br. 12

Kontakirajte nas na telefone : 
Beograd, 011/ 395 -22-63, 011/ 395-22-64, 
 011 / 395-22-65
Novi Sad, 021/215-51-03, 021/ 215-51-00, 
 021/ 215-51-02

www.moskovskabanka.rs 
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ВанЛинијСке ВоЖЊе

Са ЛаСтом 
на кров чешке

потомци у похоДе Својим  прецима

у својој  експедицији Планинарско-смучарско друштво железничар из 
Београда, 29. априла освојило је Снежку (1602м), највиши врх Судета у 
Чешкој Републици. Снежка се налази у планинском масиву Краконоше, 
на северу ове земље и њеним врхом пролази и чешко-пољска државна 
граница. После успешно обављене експедиције и  предаха на врху 
Снежке, планинари железничара прешли су границу и посетили 
норвешку цркву Ванг у Карпачу, у Пољској. Црква је саграђена пре 
једног миленијума и једна је од највећих знаменитости на том подручју. 
Снежка се налази у близини Брна. На 35 километара одо вог града 
ређају се  бројне туристичке атракције. Ту је пећина Пункваса која 
обилује  фигурама, сталактитима и сталагнитима. Посебан угођај била 
је вожња чамцем, по изласку из пећине на отвореном простору пружа 
се геоморфолошки феномен Мацоха, једна од најдубљих провалија у 
Централној Европи.  Пећина Пунква налази се у Моравском красу, где су 
планинари уживали и у дугим шетњама.  На овом путовању посећен је и 
национални парк Крконоше, највећи ски центри у Чешкој, Шпиндлеров 
Млин и Хараков, затим Мумлавски водопади, градови Харков, Либерец и 
Праг. Подршку успешној експедицији дала је Ласта обезбедивши удобан 
превоз током петодневног боравка планинара у Чешкој.

Текст: МикаСубошић
Фотографије: Татјана Рашевић

у  о р га н и з а ц иј и  „ Са в е з а  п ото м а к а 
ратника Србије од 1912-1920“ а поводом 
обележавања значајних историјских 
догађаја у Првом светском рату, Ластина 
туристичка агенција реализовала је од 14-22. 
маја, занимљиво путовање. Четрдесет девет 
потомака ратника, посетили су значајна 
историјска места и објекте, и обавили 
комеморације на српским војничким 
гробљима у Аустрији, Француској и 
Мађарској. Током девет дана колико је 
трајало ово путовање, прешли су 4.400 
километара, прошли кроз девет земаља 
и боравили у 19 градова: Трсту, Венецији, 
Падови, Верони, Ђенови, Монте Карлу, Ници, 
Марсеју, Лиону, женеви, Лозани, Берну, 
Цириху, Салзбургу, Бечу, Будимпешти...
у сарадњи са амбасадама наше земље  и  
заједницом  Срба из дијаспоре, комемора-

ције су одржане у Ници, Тулону, Марсеју, 
Ашаху, Матхаузену, Фраунекирхену, 
Нижидеру и Сегедину.  Били су гости  у 
Амбасади Републике Србије у Бечу, где је 
делегацију примио заменик амбасадора 
Дејан златановић, са сарадницима. Такође, 
срдачно су примљени и код амбасадора РС 
у Будимпешти, Дејана Шаховића.
Са пута дугог неколико хиљада километара 
потомци носе импресивне утиске.Највеће 
и  најснажније утиске доживели су у Ници, 
где су обишли Руску цркву у којој је девет 
година почивао војвода Радомир Путник. 
умро је у овом граду пре 95 година, 17.маја 
1917. године. Посетили су и место где је 
погинуо краљ Александар у атентату 9. 
октобра 1934. године у Марсеју, где стоји 
спомен плоча. 
за  успешно реализовано туристичко 
путовање Републички одбор Савеза уручио 
је ТА „Ласта“ своје највеће признање „завет  
Савеза потомака ратника Србије од 1912-1920“.

Б. Пејовић

репортаЖаЗаниМЉиВо туриСтичко путоВаЊе

ПРЕЦИМА у ЧАСТ, 
ПоТоМЦИМА у АМАНЕТ

 
Савез потомака ратника, део је српске 
популације који се враћају историји на 
прави начин, обилазећи места која тре-
ба упамтити, подсећати и преносити исти-
ну о стратиштима свога народа и извлачи-
ти праву поуку из тога. Места где се нала-
зе српска гробља постоје на више конти-
нената, што довољно говори о невиђеном 
пожртвовању и херојству наших слав-
них предака. Дуги низ година Савез пото-
мака  негује традицију обиласка српских 
војничких гробова, вечних почивших  ме-
ста српских хероја  и великана српског на-
рода, као  и поклоњења њиховим сени-
ма. Жеља је увек иста  „Не поновило се!“ и  
„ Не било никада више, таквих стратишта!“  
Сваки тај поход  носи  и  мудру поруку: „Ко 
се никада не осврне на своје претке, ника-
да се неће радовати ни својим потомцима“. 

Руска црква у Ници

Пријем у амбасади РС у Будимпешти код 
амбасадора Дејана Шаховића

Место где је убијен краљ Алексанар у Марсеју
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где је извориште толике креативности, 
енергије и ентузијазма?
Верујем да је у највећој мери наш карактер 
обележен генетском предиспозицијом. 
Неко је увек више склон оптимистичком 
гледању на свет, а неко свет гледа са више 
сумње и песимизма. Привилегија је живети 
са ружичастим наочарама а не са тамним. 
На фотографијама из детињства запажа се 

мој широки осмех и ведрина, тако су ме 
родитељи „умесили“. Мој отац  је, посебно, 
имао пуно позитивне енергије и увек се са 
благошћу и разумевањем односио према 
људима и њиховим проблемима.

како сте постали глумица?
Човек има много могућности у себи. 
од многих околности зависи да ли ће 

препознати најбољу од свих, развити је 
и искористити у животу за добробит и 
своју и оних којима оно што ради упућује. 
Док сам била у гимназији у Вршцу, ја 
сам новинарство препознала као своју 
могућност. Имали смо зидне новине у 
школи, била сам један од уредника и 
писала текстове. осим тога, волела сам 
књижевност, волела сам да читам, била 
сам члан литерарне секције, волела да 
свирам, да певам у хору и да се бавим 
спортом, чак и радиоаматерством, и шта 
све нисам. Везаност за литературу је 
трајала стално кроз школовање, па је било 
природно да се упишем на књижевност, 
као што сам и учинила, верујући да ћу 
једног дана бити новинар. Стицајем 
околности, радила сам интервју са 
Павлом Минчићем за студентске новине. 
Током разговора Павле се нашалио да 
би требало да се окушам као глумица. 
његова шала подсетила ме је на школске 
дане, када су мене најчешће прозивали 
да наглас читам поезију и прозу. у Вршцу 
сам редовно одлазила у позориште и у 
Београду, такође. Волела сам представе у 
којима је играла Мира Ступица. И ето тако, 
уз Пајину помоћ, уписала сам Позоришну 
академију. у тајности, да нико од мојих 
ближњих не зна, отишла сам на пријемни 
испит и положила одмах. Наставила сам 
студије књижевности, због родитељске 
бриге за сигурном егзистенцијом. На 
крају студија добила сам насловну улогу 
Ане Франк, у режији др. Хуга Клајна, у 
Народном позоришту и то је дефинитивно 
определило да мој пут буде глумачки. На 
основу те улоге, после годину дана, добила 
сам ангажман у Југословенском драмском 
позоришту, где до данашњег дана играм.

како вам из данашње перспективе 
изгледа ваша прва улога?
улогу Ане Франк у то време играле су 
Милена Дапчевић и Славка Јеринић, 
чланице Народног позоришта. у пробној 
улози требало је да се појави једна млада 
глумица која завршава Академију. Ликом 
сам доста подсећала на Ану Франк и 
др. Хуго Клајн је имао жељу да то будем 
ја. Мени је др. Хуго Клајн омогућио да 
присуствујем пробама. Нисам имала 

За педесетчетири године уметничке каријере Рада Ђуричин одиграла је више од сто 
улога, од којих је велики број стварала и ствара сама. Своја узвишења досегла је на 
позоришној сцени у коју је уградила велику љубав и енергични темперамент. Много 
пута била је награђена најпрестижнијим признањима и аплаузима публике широм 
планете. Памтимо је и по маестралним улогама у филмовима, телевизијским серијама, 
по дивним рециталима поезије, али и по лепоти тамних очију, коју је овековечио чувени 
писац и сликар Момо Капор на портрету „Дама са шеширом“.

рада ђуричин, гЛуМица регуларне пробе, али су сви глумци, моји 
партнери у представи били наклоњени 
да ми помогну, као и техничко особље. 
Вежбала сам у позоришту, код куће и 
чинила све да савршено знам текст, да 
тачно знам где и у ком тренутку треба да се 
нађем на сцени, све сам памтила, бележила. 
То је за мене било велико искуство, које 
је показало да човек уз велику вољу и 
озбиљан рад може да постигне резултат. 
Др. Хуго Клајн и управник позоришта 
Милан Богдановић омогућили су ми 
да играм Ану Франк и будем трећа 
подела. На премијеру је дошао мој отац 
и владика вршачки, Висарион, који су ме 
благословили као глумицу. 

да ли сте тада упознали људе који ће 
вам касније постати пријатељи?
Пре свих, био је то др. Хуго Клајн. он 
већ дуго није са нама, али је био мој 
пријатељ  до краја свог живота. Када 
је требало да потпишем ангажман са 
Југословенским драмским позориштем 
њега сам консултовала. у Југословенском 
драмском позоришту Милан Дединац, 
песник и ерудита,  такође је  био 
један од најзначајнијих људи у мом 
професионалном животу. он ми је 
обезбедио ангажман у Југословенском 
драмском позоришту. Дединац никад 
није говорио оно што није мислио. Био 
је арбитар високог ранга и имао право 
да ти каже истину и да је примиш без 
супростављања , чак ни у самом себи.

представе у којима сте играли обеле-
жене су импозантним бројкама. „Буба 
у уху“ је прошле године обележила 
јубилеј 40. година извођења. чиме сте 
задобили толику наклоност публике?
Сваки глумац жели да игра много и увек 
се радује новим улогама. Ја нисам на 
позоришној сцени била ангажована 
онолико колико сам желела да будем, али 
ми се посрећило да играм у представама 
које дуго живе и које публика воли. „Буба 
у уху“ је представа за Гинисову књигу 
рекорда.  одиграли смо је више од 1.700 
пута. Први пут је изведена 1971. године као 
дипломски рад режисера љубише Ристића. 
од премијере до данас нас четворо 
глумаца играмо у главним улогама: Никола 
Симић, Власта Влаисављевић, Бранка 
Петрић и ја. Представа живи пред пуном 
салом и сваки пут се продаје на карту више. 
Током извођења у гледалишту и на сцени 
увек је много аплауза и много смеха, а на 
крају као на рок концерту. Пошто је толико 
дуго на репертоару и баке и деке , маме 
и тате доводе своју децу, мању, већу, да 
гледају представу коју су они гледали кад 
су били млади.

Играла сам и у другим представама које 
су биле дуговечне. То су: „Крај викенда“, 
и „011” Моме Капора, као и представа  
„Похвала лудости“. Представа „Крај 
викенда“ у Југословенском драмском 
позоришту је имала више од 500 
извођења, пуно гостовања широм 
Југославије и ван земље. Већ десет 
година играм у „Великој драми“ Синише 
Ковачевића, у Народном позоришту. На 

јесен славимо десет година представе 
„Јасмин на странпутици“, у Позоришту 
на Славији, коју је написала љиљана 
Лашић, а играмо љиљана Лашић, Иван 
Босиљчић и ја.

За филм „Жена у црном“ добили сте 
награду у пули. Многи су вам тада 
прорицали успешну филмску каријеру, 
а ви сте своја узвишења досегли на 
позоришној сцени. који разлози су били 
пресудни за такав исход?
После награде за најбољу улогу дебитанта 
на Филмском фестивалу у Пули било је 
пуно прогноза да ће се моја каријера 
развијати у том правцу и да имам добро 
лице за филм. Међутим, живот је другачије 
учинио. На филму сам одиграла петнаест 
улога, позориште је било приступачније 
и позоришних улога много више. Тешко је 
рећи зашто је тако. Ипак, најважније је да се 
човек осећа испуњеним. захвална сам Богу 
за то што сам урадила, што још увек радим 
и што сам још увек жива.

Са многим представама обишли сте 
цео свет. да ли нашим читаоцима и 
путницима можете испричати неку 
занимљивост са тих путовања?
Имам пет представа на репертоару 
београдских позоришта. То су: „Велика 
драма“, Синише Ковачевића, „Јасмин на 
странпутици“, љиљане Лашић, „Буба у 
уху“, жоржа Фејдоа, „Три сестре“ Антона 
Чехова и представу „Човек човеку“ са 
причама великана српске књижевности. 
осим тога, често гостујем по Србији и 
ван Србије (Лондон, Париз, Беч, Минхен, 
женева, Цирих). управо сам се вратила 
из Канаде. Био је то посебан доживљај 
и за Вјеру Мујовић и за мене. одиграле 
смо неколико представа „Човек човеку“, 
поводом освећења фрески Српске 
православне цркве у Мисисаги и 
поводом обележавања 25. годишњице 
часописа „Источник“ у манастиру Светог 
Преображења у Милтону. Имале смо 
част да нашој представи присуствује и 
патријарх Српске православне цркве, 
господин Иринеј, који је био у својој првој 
посети Канади.

Многим изазовима нисте одолели, 
глумишту, писању, хуманитарном раду. 
који је главни задатак глумца, поред 
улоге коју игра?
Човек који се бави јавним послом има 
одговорност за оно што чини у послу али 
и ван тог посла, може да буде добар, али и 
лош пример. Мислим да нема глумца који 
се не бави хуманитарним радом.

да ли је тешко ускладити професио-
налне и породичне обавезе?
Моја породица-супруг Драгослав Поповић, 
син Радан и у једном периоду свекрва 
Милева Марковић били су ми увек 
стубови на које сам се могла ослањати. 
Мој професионални живот никад се 
није доводио у питање. Подршку су ми, 
наравно, пружали и моји родитељи и 
сестра. Породица је извор велике радости. 
Моја највећа срећа је кад мој син Радан 
са супругом Драганом и мојим унуцима 
Наталијом и Димитријем стигне из Америке 
да заједно проведемо лето.

како реагују људи са којима се 
сусрећете?
Имам срећу да ми се људи које виђам са 
љубазношћу обраћају, као и ја њима, и 
вероватно у том часу, осмехнути лепше 
изгледамо.

да ли сте некад путовали Ластом?
Често сам путовала Ластом, и опет ћу. 

Мика Субошић

оСмехнути 
Лепше изгЛеДамо
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припреме за олимпијске игре су 
почеле. Можете ли нам, укратко, 
представити план тих припрема?
од 12-22. јуна, екипа ће се припремати у 
Крању, тамо тренирамо, после тога иде-
мо у Италију где имамо турнир у Косен-
ци. у првој  недељи јула  очекује нас још  
један  турнир у Португалети, од 05-08. 
јула. После тога се враћамо за Београд, 
а очекују нас и тренинзи са Италијанима 
у Суботици, и Грцима у Атини. Планира-
мо да, обавимо 66 тренинга и одигра-
мо 10 утакмица до  24. јула, када ће се 
наша експедиција упутити на освајање 
олимпијске медаље у Лондон.  

доста времена за припреме провеш-
ћете ван земље. да ли ће се то одрази-
ти на мотивацију играча?
околности су нас натерале на то. Волео 
бих, када би негде ближе у Србији имали 
боље услове за припреме.На пример на 
златибору, када би постојао неки базен 

који би био у функцији за ватерполо 
тренинге и утакмице. Собзиром да тако 
нешто не постоји, ми се морамо склони-
ти из Београда, отићи ћемо у Словенију. 
Игром случаја тамо ће тренирати и 
хрватска и црногорска репрезентација, 
они у Марибору, а ми у Крању. 

колико трају ватерполо тренизи? да 
ли се нешто мења у динамици тих тре-
нинга када су у питању велика спорт-
ска такмичења?
Доста се разликују, зато што  је игра 
репрезентације турнирски систем 
одигравања утакмица,  док је сезо-
на по клубовима лигашки део. Репре-
зентативци имају много екстремније и 
напорније тренинге из једног простог 
разлога, што имају седам утакмица у 14 
дана, или на пример  Европско првен-
ство, где се седам утакмица одигра у 10 
дана. Наша лига има 14 клубова где се у 
7 месеци одигра 14 утакмица. Припреме 

репрезентације су другачије за рад, а то 
подразумева  концизнији приступ игри, 
прецизније дефинисање неких детаља 
игре и много више рада. 

на списку играча који ће ићи на при-
преме за ои,  налази се доста нових 
играча. да ли ће неко од њих заис-
та отићи у Лондон, или ћете им дати 
шансу да заиграју у првом тиму  тек 
након Лондона?
Сада имамо 20 играча од којих ће 17 ићи 
за Словенију, а то је неки оптималан број 
са којим можемо да маневришемо. Ми 
у Ватерполо Савезу размишљамо уна-
пред, зато имамо проширене списко-
ве, који ће за годину-две бити најужи, а 
најшири за четири до шест година. Тако 
да неки од ових  играча  који су на спи-
ску, у функцији су тренинга  а играће на 
турнирима  после 2012. године. желимо 
да то буде неки природни след  тока сме-
не генерације, да не буде неки рез који 

Ватерполисти српске репрезентације почели су припреме за Олимпијске игре. Пре одласка на припреме у Словенију, били су 
Ластини гости у Аутоцентру у Београду. Са селектором наше  репрезентације, Дејаном Удовичићем, разговарали смо на тему 
припрема, састава екипе  и учешћа на Олимпијским играма у Лондону. 

дејан удоВичиЋ, СеЛектор СрпСке ВатерпоЛо репреЗентације би био неприродан и који би изазвао 
одређене поремећаје у тиму и односима 
у Савезу. Између 12. и 13. јула  саопштићу 
имена 13 играча који ће ићи у Лондон. 

да ли ће се нешто мењати у систему 
игре за олимпијске игре? планира-
те ли нову стратегију, нова правила, 
када су у питању кодекси понашања 
играча током трајања игара?
Сигурно да има простора да се надо-
кнаде неки недостатци које смо има-
ли у претходном периоду. Радићемо на 
томе да неке финесе померимо на боље, 
а најважније је да нам играчи буду здра-
ви и без повреда. 

година је сјајно почела, освајањем 
златне медаље на европском првен-
ству. Можете ли    обећати  и златно 
окончање лета?
Пре четири  године када сам рекао:  
- Надам се, да ћемо играти финале 
олимпијаде, тада су многи то, мало са 
подсмехом прихватили.  Наш циљ  у 
ватерполу је, да 2016. у Рио де женеи-
ру, играмо у финалу. Наравно, имамо 
довољно искуства да научимо из прет-
ходних турнира, шта је то што треба да 
урадимо да би дошли до финала.  Ја ћу 
бити задовољан, ако играчи наставе да 
раде до краја циклуса овако, као што су 
радили ове три недеље.  Ми смо спрем-
ни да урадимо доста тога! 

да ли постоји формула успеха у спорту?
Наравно да постоји. Ми радимо увек 
сат више, него што  што раде наши 
противници. зато смо ту где јесмо, са 
освојеним медаљама и турнирима, јер 
увек тренирамо више од осталих. Тале-
нат је само делић  у постизању   вели-
ких  успеха. Сада наши ватерполисти 
тренирају шест до седам сати дневно. 
А друге екипе знатно краће.

шта је суштина Ваше ватерполо 
филозофије?
Појединац не може ништа сам, а сви  по 
мало можемо све. Ми имамо једну групу 
играча који су објективно испред оста-
лих по квалитету, али они не могу да 
функционишу без ових осталих. здрав 
амбијент и здрава средина је гаранција 
успеха. Такође, веома је битно кад 
радиш нешто што волиш и нешто што те 
испуњава, сматрам да је то привилегија.

Многи истински љубитељи спорта 
сматрају Вас визионаром ватерпола у 
Србији! да ли су спортски стручњаци 
из других српских спортова тражили 
да им дате „пелцер“ успеха?

Изгледа да беже од нас колеге из суво-
земних спортова, пошто смо ми у воде-
ним спортовима. Искрено, доста тога 
из сувоземних спортова, научио сам 
шта могу да применим у ватерполу. 
Драго ми је када видим да неке ствари 
које смо ми радили у репрезентацији 
пре две, три године, то неке екипе 
примењују сада.   

Спортски директор репрезентације 
је Ваш брат близанац. Значи ли то, 
с обзиром да су близанци неретко 
врло слични, да су наше шансе за 
највећи успех удвостручене. 
Врло често праве злонамерна поређења 
и конотације. Што сам ја имао више успе-
ха,  Дарко је имао више проблема. Тако је 
и дан данас, јер ово је Србија.  

Ватерполо Савез Србије указао Вам 
је поверење и пре истека угово-
ра. у спортској јавности говори се 
да сте имали неколико атрактив-
них понуда из иностранства. шта је 
превагнуло да останете на кормилу 
репрезентације?
Са председником Ватерполо Савеза 
имам искрен однос и ми смо тај договор 

око продужења уговора завршили, бук-
вално за 5 секунди. Биле су неке при-
че пре и после, али то мене не занима. 
основни циљ нас у Савезу је да до 2016. 
године наставимо континуитет ква-
литетне игре и да урадимо нешто,  на  
опште добро свих  нас. Сигурно је да ћу 
отићи 2016. године, ако ме не отерају до 
тада. Сматрам да треба дати могућност 
и шансу тренерима који долазе, да 
поред  мене и уз  рад са мном у наред-
не три - четири године припреме се, да 
воде репрезентацију. Моја дужност је, 

не само тренирање екипе него и усме-
рити, омогућити и направити одређени 
простор тренерима који долазе после. 
Мислим да је то људски, спортски и 
пословно фер, тако урадити.  

Ватерполо репрезентација може 
бити узор свим српским екипним 
спортовима. да ли, по Вама и Ласта 
може да буде узор великим привред-
ним системима, када је у питању под-
ршка српском спорту?
објективно, колико Ласта помаже 
српски спорт, то је онолико  колико 
Министарство спорта ради за спорт 
Србије, с тим што је њима то задужење 
и посао, а Ласта је фирма која се бави 
превозом. Велибор је задњих шест-
седам година сигурно истински „Мини-
стар спорта“ у Србији. у овом тренутку 
не  бих могао ни да замислим како би 
функционисао српски спорт  без Ласте. 
Мислим да не би функционисао, јер 
увек када је српском спорту тешко, ту 
је Ласта да помогне. Врхунски спортски 
клубови дугују јој огромну захвалност.  

недавно сте били у посети Ласти када 
сте обишли цео комплекс аутоцентра 

у Београду. какви су Ваши утисци?
Више пута сам био у Ласти, али сада 
смо обишли и хале и ВДЛ сервис. Када 
смо били на Европском првенству, у 
Ајндховену, Велибор нас је водио у ВДЛ 
компанију и мој утисак је да Ласта ниш-
та не заостаје. Само што су они произ-
водна компанија, а Ласта транспортна. 
у Ласти сам осетио добру атмосферу 
између људи који тамо раде. Сматрам 
да је то највећи квалитет  једног друшт-
ва, фирме или екипе.
 Бранка Пејовић

Сви  помаЛо можемо Све

Ми радиМо уВек Сат Више, него што  што раде наши 
протиВници. Зато СМо ту где јеСМо, Са оСВојениМ МедаЉаМа 

и турнириМа, јер уВек тренираМо Више од оСтаЛиХ. таЛенат 
је СаМо деЛиЋ  у поСтиЗаЊу   ВеЛикиХ  уСпеХа.
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какви су ваши утисци о овогодишњој 
сезони?
То је „сезона из снова“. Партизан је већ 
трећи пут првак у четири сезоне. Први пут 
у историји освајамо сва 3 пехара у једној 
сезони и можемо бити поносни. жао ми је 
што нисмо имали максимум бодова, али 
то остаје мотив за наредни период. уз 
освајање титула, наш успех је и то што су 
се млади момци развијали, афирмисали, 
два играча су отишла у јако добро клубо-
ве, и то заокружује целу ову причу.

до пре три године партизан је био еки-
па која се борила за опстанак у Лиги. 
колико рада је уложено у постојећи 
квалитет?
Пре четри године Партизан је водио сли-
чан стручни штаб на челу са тренером 
Сашом Бошковићем. Тај стручни штаб је 
дао шансу млађим играчима и тада смо 
почели да постижемо добре резултате. 
Код нас ништа није хибридно и вештач-
ки, не правимо ништа на силу. Нису стиг-
ли милиони одједном у клуб са којима смо 
покуповали све најбоље и најскупље игра-

че, него смо стварали своје играче, проте-
жирали их из наше школе рукомета и на тај 
начин радили доселектирање екипе.

како оцењујете квалитет екипе?
Имамо доста младих играча. ове годи-
не и ове сезоне били смо убедљиво 
најмлађа екипа у Лиги шампиона са про-
секом од 22,3 године. Наш успех лежи и у 
амбицији тих младих момака, који доно-
се нови импрес, једну нову снагу и знају 
шта значи носити име Партизан на груди-
ма. они подстичу старије играче да буду 
бољи, а старији им помажу да преброде 
те неке „луде године“ ако можемо тако да 
их назовемо. Мислим да је спој старијх 
искуснијих, правих људи и играча и мла-
дих играча права комбинација. Наравно 
тај хармонични однос не зависи само од 
резултата, него од односа људи у комплет-
ном клубу.

како функционише рукометна школа 
партизан?
Направили смо велики заокрет у раду 
са млађим категоријама. Формирали 

смо секције рукомета у многим школа-
ма у Београду. у нашој рукометној шко-
ли имамо око 1.000 деце. Било би ми 
задовољство, с обзиром да знам да је 
много људи у Ласти повезано дирек-
тно и индиректно са рукометом, да и 
деца Ластиних радника доћу код нас да 
тренирају рукомет.

Мика Субошић

Тридесете олимпијске игре одржавају 
се у Лондону, од 27. јула до 12.авгу-
ста, уз учешће спортиста из 204 земље. 
Под заставом Србије наступиће 112 
спортиста који ће се такмичити у 15 
спортова, 12 појединачних и 3 екипна. 
олимпијски тим Србије чини 78 спор-
тиста и 34 спортисткиње. По први пут у 
историји Србија ће имати представни-
ка у теквонду. На церемонији отварања 
заставу ће носити Новак Ђоковић. 
олимпијски комитет Србије  од почет-
ка године организовао је низ акција 
у циљу добрих припрема и подршке 
нашим спортистима. Такву подршку 
пружа и СП Ласта, као један од спонзо-

ра оКС-е и дугогодишњи спонзор наших 
најуспешнијих репрезентација који ће 
нас упаво представљати у Лондону: 
Ватерполо репрезентације, Рукомет-
не репрезентације, мушке одбојкашке 
репрезентације и женске одбојкашке 
репрезентације. Поред тога, Ласта 
је до сада у сусрет изашла и спор-
тистима који ће нас на олимпијади  
представљати у другим спортским дис-
циплинама, возећи их много пута  на 
спортска борилишта.
Ватерполо репрезентација Србије Лон-
дон дочекује у пуној форми. Визу је обе-
збедила протекле године у Светској 
лиги у Фиренци, а потом је оверила у 
Ајндховену, освојивши златну медаљу. 
После 12 година олимпијску визу обе-
збедила је и Рукометна репрезентација 
Србије, пошто је освојила друго место на 
квалификационом турниру у шпанском 
граду Аликантеу. Мушка одбојкашка 
репрезентација Србије учествоваће 
шести пут на олимпијским играма, јер 
је коло пре краја интерконтиненталних 
квалификација у Токију освојила прво 
место. у Лондону ће наступити и српске 

одбојкашице, које последњих година 
постижу изванредне резултате.
Тенисере Србије предводиће Новак 
Ђоковић, најбољи тенисер свих вре-
мена, првопласирани тенисер на АТП 
лисити,освајач Вимблдона и других 
најпрестижнијих такмичења широм све-
та. Србију ће представљати и најбољи 
пливачи, Милорад Чавић, који је освојио 
златну медаљу на Европском првенству 
у Дебрецину, као и Нађа Хигл. у Лондо-
ну ћемо видети и наше најбоље стрел-
це: Јасну Шекарић, зорану Арауновић, 
Андрију златића, Дамира Микеца, 
Немању Миросављева. у „краљици спор-
това“ представље ће нас 14 атлетичара: 
Драгутин Топић, оливера Јефтић, Ивана 
Шпановић и друге. Такмичиће се најбољи 
српски веслачи, кајакаши, џудисти, стоно-
тенисери, боксери...
Наступом на олимпијским играма 
у Лондону, олимпијски тим Србије 
обележиће 100 година од првог насту-
па у Штокхолму.Надамо се, на достојан 
начин, уз најсјајнија одличја и велику 
радост нације.
 Мика Субошић

Спортски клуб ББ Баскет Младеновац основан је 2006. године 
са циљем да промовише кошарку у овом граду и широј око-
лини. Колико  је у томе успео говори податак да клуб тренутно 
окупља између 150 и 170 деце( узраста од 5 до 17 година), да 
има 4 мушке такмичарске селекције и 1 женску, као и 2 школице 
кошарке. Кадети и пионири такмиче се у II лиги, прва селекција 
млађих пионира у I лиги, а друга селекција у регионалној лиги. 
Технику, вештину и мајсторије овог спорта деца уче од Бориса 
Боснића, председника и тренера клуба, који је завршио Спорт-
ску академију-смер кошарка. На Бањалучком универзитету, 
тренутно студира исту академију педагошко-наставног смера, 
поседује Црвену и Фиба лиценцу. Клуб има још 2 тренера, а то су 
Душан Прерадовић и Владимир Јовановић, студенти ДИФ-а. ББ 
Баскет Младеновац учествује на бројним турнирима од којих је 
најзначајнији Меморијал „Рајко жижић“. ускоро ће имати наступ 
на Фестивалу женског спорта на Ади, као и на Кошаркашком 
кампу на златибору, где ће путовати Ластом. Редован је корис-

ник Ластине услуге у последње три године. Председник клуба , 
Боснић истиче да је сарадња коректна и да запослени По Ласта 
Младеновац  свој посао раде стручно, професионално уз макси-
мум љубазности.   М.С.

Рукометни клуб Партизан постигао је историјски успех, освојивши по први пут од 
оснивања клуба три круне у једној сезони. Титулу шампиона Србије освојио је два кола 
пре завршетка такмичења-20 маја, недељу дана пре тога Куп Србије, а почетком године 
Суперкуп. Такмичио се и у Лиги шампиона Европе, где није био директно пласиран 
већ је учешће изборио. Историјски успех огледа се и у чињеници да је дупла круна 
освојена после 18 година, а Куп после 4 године. О успесима Партизана разговарали 
смо са тренером Александром Брковићем.

аЛекСандар БркоВиЋ, тренер рк партиЗана оЛиМпијСки тиМ СрБије

најуСпешнија Сезона 
у иСторији кЛуба

зајеДно за ЛонДон

бб баСкет мЛаДеновац

ЛАСТА ПоузДАН ПАРТНЕР
 
Саша Благојевић, 
директор РК Партизан и члан УО РСС

Као директор РК Партизан морам да под-
вучем чињеницу да је СП Ласта за нас 
више од спонзора (техничког спонзора), 
чак и више од патртнера. Ласта нам увек 
излази у сусрет, има разумевање, пружа 
топлу подршку и када је ситуација врло 
специфична. Пример за то је учешће Пар-
тизана у Лиги шампиона  у време када је 
Ласта имала пуно посла у Европском ру-
кометном првенству и испоштовала нас 
максимално. Осећамо ту присност која 
полази из саме фирме, саживели смо се 
са људима из Ласте, имамо њихове те-
лефоне, они нас зову и када нас не возе, 
честитају нам победе, тако да „дишемо 
заједнички као једна велика породица“.   
Као члан Управног одбора Рукометног 
савеза Србије морам да кажем да је РСС 
увек у Ласти имао поузданог партнера и 
да Ласта има удела у успесима које смо у 
последњих неколико година направили. 
Рукомет је поново постао спорт за респект, 
један од водећих у Србији и са медаљама 
и успесима мушке репрезентације конач-
но заузео место које заслужује. 

Александар Брковић i Саша Благојевић

Мандић у акцији

Спорт
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Шаховски савез Београда био је и остао окосница српског врхунског и аматерског шаха. 
Главни је иницијатор свих значајних акција у шаху и организатор највећих домаћих 
и међународних шаховских манифестација. То је највећа шаховска организација 
у Србији, основана је 15. јуна 1957. године. Шаховски клуб Ласта је део Шаховског 
савеза Београда, а СП Ласта дугогодишњи партнер ове организације. Тим поводом 
разговарали смо са Драганом Котевским, извршним директором ШСБ, човеком који 
је у Савезу 30 година. Познат је по дугогодишњем раду у Шаховској школи ШСБ,као 
међународни шаховски судија и активан члан у раду Балканске шаховске федерације.

драган котеВСки, предСедник шаХоВСког СаВеЗа Београда

ЛаСта, јеДан оД 
најуСпешнијих 
кЛубова

у шаховски савез Београда укључен 
је велики број клубова. који клуб је 
најбољи?
Београд је шаховска метропола. Дуго 
времена је један од светских центара 
шаха. Има око 70 шаховских клубова, 
распоређених у 5 нивоа, од Београдске 
лиге до клубова који се попут Ласте такми-
че у Првој лиги Србије. Ниједан град у све-
ту нема толико шаховских клубова. Имамо 
2.500 регистрованих чланова, а број шахи-
ста у Београду је око 10.000. 
Један од наших најуспешнијих клубова 
је свакако и Ласта. Прошла је цео циклус 

такмичења, од Београда до Прве лиге 
Србије. Сада је један од наших лигашких 
стубова. Надамо се да ће бити у прили-
ци да преузме титулу државног шампио-
на и ту титулу врати у Београд. Поред тога, 
очекујемо да се појави у међународној 
конкуренцији, у Купу шампиона Европе. 
од осталих клубова издвојио бих женску 
екипу клуба БАС, која има успешне насту-
пе на међународним турнирима.

организатор сте осмомартовског тур-
нира за који сте 2010. године добили 
престижно признање од фиде. какав 
значај има осмомартовски турнир?
То је турнир који по традицији спа-
да у 3 турнира са најдужом историјом 
одржавања. Познат је по учешћу многих 
играчица из целог света, као што је леген-
дарна шампионка света Нона Гаприндаш-
вили и Маја Чибурданизе. Последњих 
година пружили смо шансу нашим мла-
дим шахисткињама, а разматрали смо и 
могућност да Ласта формира женску еки-
пу и појави се на турниру. 

да ли постоји могућност да децу Ласти-
них радника укључите у шСБ?
Ми на том плану већ имамо сарадњу. 
Шаховски савез Београда отворен је за 
такву могућност, а затим и наша школа при 
ШСБ. Постоји договор са ШК Раднички, у 
оквиру кога деца Ластиних радника могу 
да похађају школу потпуно бесплатно. 
Користим прилику да позовем запосле-
не Ласте да своју децу упућују у Раднич-
ки, где имају добре услове за учење шаха 
и одличног тренера, Владу Јаковљевића, 
професор математике и професор шаха.

какву сарадњу имате са Ластом?
Ласта нам пружа врло активно под-
ршку у организацији такмичења. Туринр 
у обреновцу, у оквиру Гран Прија, не би 
био то што јесте да нема Ласте, као ни 
манифестација „Симултанка на 1000 табли“. 
Шаховски савез Београда веома цени-
стручност и квалитет људи из Ласте који 
максималним ангажманом доприносе 
успешним резултатима ШСБ. у првом реду 
поменуо бих господина Владимира Вин-
ша, председника ШК Ласта, затим господи-
на љубу Ризнића, председника ШСБ, Гази-
мира Гаврића, као и Сашу  Радојевића.

Мика Субошић

ШК РАДНИЧКИ
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Професор Влада Јаковљевић, 

ШК ЛАСТА
 
БРОНЗАНА МЕДАЉА НА КУПУ СРБИЈЕ

На финалном турниру Купа Србије, од-
ржаном у Крагујевцу од 14. до 20. маја, ШК 
Ласта освојила је треће место и испунила 
очекивања Управе клуба. Играно је 7 кола 
по Швајцарском систему. Ластину екипу 
чинили су: Милош Павловић, велемајстор 
- I табла, Славиша Брењо, велемајстор - II 
табла, Миодраг Савић, велемајстор - III 
табла и Зоран Арсовић, интермајстор 
који је и селектор мушке омладинске 
репрезентације. Резервни играч био је 
интермајстор Никола Остојић. У коначном 
пласману ШК Ласта освојила је 13 меч бо-
дова и 16,5 освојених поена, прво место 
освојио је ШК ДДОР Нови Сад 19 (20,5), а 
друго ШК Водовод из Крагујевца.Најбољи 
појединац у Ластиној екипи био је Милош 
Павловић.
Прошлогодишњи победник Купа Србије, 
смедеревски шаховски клуб није учество-
вао, а међу 15 екипа такмичила се и жен-
ска екипа београдског БАС-а, која је била 
државни првак за шахисткиње 2011. годи-
не. Хотел Шумарице је на најлепши начин 
презентовао шумадијско гостопримство, 
услуга је била европског нивоа.
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