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реч уредника

Поштовани читаоци,

Заједно испраћамо још једно лето... неко је одмарао, за неког је протекло радно...

Ласта је пуном паром, као и претходних година, возила до Јадранског мора...У току 
јула и августа до Хрватског и Црногорског приморја са нама је путовало више од 75000 
путника...

Поверење нам је поклонило и много оних који су из Европских градова стизали на одмор 
у Србију, тако да у протеклом периоду бележимо велики број бис полазака из Француске, 
Шведске, Данске, Холандије...

Са Ластином туристичком агенцијом  летовало се у Хрватској, Шпанији, Грчкој и Црној 
Гори...

За све оне којима лето није избор за путовања, са нама већ од октобра можете посе-
тити, Истанбул и Кападокију, увек атрактивни Берлин, прошетати се језером Комо 
и Лугано или видети једну од најлепших регија Италије-Тоскану...

Београђани и посетиоци главног града нису остали ускраћени за уживање – поред днев-
них увели смо и ноћно разгледање града; са Ластином кружном туром до Авале, ова 
прелепа планина никад није била ближа...

Били смо активни и на пољу друштвене одговорности – помажући многа хуманитарна, 
спортска и културна друштва...

На крају, нешто потпуно ново у нашој понуди, нешто што морате видети и осетити, 
хотел Ласта у Љубовији, на самој обали Дрине...

Редакција Ласте
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у знаку добре организације 
и бис полазака

почетак летње сезоне превоза на линијама 
ка европи (без бивших република сФРј) је 
успешан.у прилог томе говоре резултати 
остварени током јула месеца. највећи број 
путника превезен је на линији за париз, где 
је уз пет редовних недељних полазака, пре-
воз организован са додатних 15 бис полаза-
ка. на линији за монпеље од 06. јула уведен 
је додатни сезонски полазак, а током истог 
месеца реализована су 2 бис поласка. пре-
воз на овој линији обавља се са 2 поласком 
недељно у сезони. према речима Владимира 
радојчића, шефа међународног саобраћаја, 
линија за монпеље има најбоље резултате 
упорасту броја путника и прихода. линија за 
амстердам, такође из године у годину блежи 
све боље резултате. поред 2 редовна недељна 
поласка, превоз путника током јула органозо-
ван је са 9 бис полазака. на линији за гетеборг, 
такође влада веће интересовање, уз 2 редов-
на недељна поласка организована су 4 бис 
поласка. попуњеност капацитета добра је на 
линији за линц, где је значајан број полазака 
обављен са даблдекерима. доста путника има 
на линијама за Ђенову, швајцарску и Чешку.по 
редовном распореду, ласта у августу обавља 
превоз на линији за беч која је у ингеренцији 
србијатранспорта.

као и претходних сезона, добри резулта-
ти забележени су и на линијама за немачку. 
превоз се обавља под покровитељством 
панонијабуса. поласци су свакодневни до 30 
градова, а у складу са захтевима путника отво-
рен је сезонски полазак до берлина.у превозу 

су ангажовани ласта, севертранс и кооперант 
DeutcheTouring.ласта недељно одржава пола-
ске са 11 аутобуса, у јулу је реализовала 8 бис 
полазака.

у структури путника највише су заступљени 
наши грађани који се налазе на привременом 
раду у иностранству. значајан проценат чине 
припадници млађе генерације који у евро-
пу одлазе у породичне посете, а из европе у 
србију и земаље региона долазе у туристичко 
разгледање.

возни парк на линијама ка европи је високог 
квалитета. уз соло возила ангажован је и вели-
ки број даблдекера. 

Превоз у  међународном саобраћају 
током летње сезоне организован је са 
добром попуњеношћу капацитета, са 
значајним бројем бис полазака и сезонским 
поласцима за Монпеље и Берлин. Према 
речима Жељка Стојаковића, руководиоца 
међународног саобраћаја, главни акцеценат 
стављен је на максимално поштовање 
захтева путника, максималну попуњеност 
капацитета и мнинимум нултих километара 
током преусмеравања возила са једне 
дестинације на другу. Циљ је ефикасно и 
рационално пословање, као и свођење 
трошкова на минимум.

актуелноМеђународни саобраћај

мика субошић

бисполасци/јул 2013

дестинација бр бис 
полазака

1 париз   15

2 амстердам     9

3 немачка     8

4 гетеборг     4

5 монпеље     2

    укупно   38
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инВестиЦије

свечано отворен хотел ласта
После шездесетшест година успешног пословања на тржишту, 
Ласта је први пут своје ресурсе проширила на објекат хотелског 
типа, и тиме у широк спектар услужне делатности увела 
хотелско пословање. Новосаграђени хотел Ласта налази се 
на један и по километар удаљености од центра Љубовије, 
непосредно у близини обале реке Дрине. То је велелепно 
здање, урађено са врхунским дизајном, функционалношћу 
и опремом која обезбеђује висок ниво хотелијерске услуге. 
Свечаним пресецањем врпце, 28. јула хотел су отворили 
Небојша Стефановић, председник Скупштине Републике Србије 
и Велибор Совровић, генерални директор СП Ласта. Свечаности 
су присуствовали Зоран Бабић, заменик посланичке групе СНС 
у Скупштини Србије и председник Надзорног одбора СП Ласта, 
Вељко Вукобратовић, представник Акционарског фонда и 
Републике Србије на Скупштини акционара СП Ласта, Видоје 
Јовановић, заменик председника Општине Љубовија, пословни 
партнери који су учествовали у градњи хотела, као и чланови 
Надзорног одбора, менаџмент и запослени СП Ласта.

„отварање хотела ласта је јасан сигнал да 
држава жели да улаже у економију. ово је при-
мер да једно успешно предузеће има успешан 
пројекат који треба да привуче туристе, запос-
ли људе, обезбеди приход компанији и допри-
несе регионалном развоју србије.очекујем 
да ће по завршетку изградње додатних капа-
цитета и комплетирањем укупне понуде већи 
број туриста долазити овде. инвестиције и 
отварање нових радних места део су поли-
тике актуелне власти и политике којом жели-
мо да вратимо веру у србију. стога посебно 
задовољство представља чињеница да је у 
реализацији пројекта учествовао већи број 
људи из љубовије и околних општина и да је 
упошљавање домаће индустрије и привреде 
био приоритет. желим вам пуно среће и желим 
да хотел ласта почне са радом у пуном капаци-

тету“, нагласио је небојша стефановић, пред-
седник скупштине Републике србије.

индустријски објекат „Риботекса“ у љубовији 
реконструисан је и адаптирала у хотел, који по 
свим критеријумима, опреми и стандардима 
пружа висок ниво услуге. Хотел располаже са 
52 лежаја, тренутно има 12 запослених. услу-
га је намењена запосленима сп ласта, као и 
трећим лицима. гостима су на располагању 
богати хотелски садржаји, као и садржаји које 
нуди река дрина, чија обала је у зони хотела 
уређена.

задовољство да један од три ластина велелеп-
на објекта, реконструисана у последење три 
године свечано отвори, генерални директор 
сп ласта, Велибор совровић изразио је речи-
ма: „Хвала господину стефановићу што је нашао 
времена и жеље да заједно са нама данас отво-

рио хотел ласта. Хвала општини љубовија на 
изванредном партнерству, небојши Ракоњцу, 
пројектанту-дизајнеру на предивном пројекту, 
људима који су учествовали у изградњи, и свим 
ластиним радницима који су заједно са мном 
финансијиски изнели овај пројекат. изградња 
хотела биће значајан допринос пословању 
ласте и ластинoj туристичкoj понуди. ово је 
прва фаза амбициозног пројекта који имамо 
са општином љубовија. у другој фази плани-
рано је проширење смештајних капацитета,  
изградња базена и спортских терена.“

у име општине љубовија свечаном скупу 
обратио се Видоје јовановић, заменик пред-
седника општине: „желим да изразим захвал-
ност ласти која је препознала нашу стратегију 
развоја туристичких садржаја и из редовног 
пословања издвојила средства за градњу 

небојша стефановић и велибор совровићнебојша стефановић и велибор совровић
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мика субошић

инВестиЦије

свечано отворен хотел ласта

„Хотел у власништву ласте био је инспиративан задатак и, истовремено, креативни  изазов. 
требало je од објекта индустријског типа направити објекат туристички, пожељан за запослене 
наше компаније и за наше госте.  Резултат нашег заједничког рада је комплекс препун зеле-
нила који није велики по физичким капацитетима, али је велики по богатству садржаја. Хотел 
је димензионисан оптимално, водили смо рачуна да архитектонска проширења, тј. излазак 
ван габарита постојећег објекта сведемо на минимум. сличну логику користили смо и код 
употребе материјала у енетеријеру и екстеријеру. у дизајну ентеријера преовлађује идеја коју 
користимо у свим нашим објектима, а то је акцентовање духа компаније ласта – компаније 
која, пре свега, омогућава људима слободу кретања.стога су на зидовима слике и фотографије 
које на један уметнички и читљив начин сведоче оно чиме се бавимо. посебан изазов у овом 
пројекту било је питање како учинити комплекс ластиног одмаралишта примамљивим и удоб-
ним с посебним обзиром на његово окружење. сада сам сигуран да смо креирали једну лепу 
целину и мој утисак је да ћемо по завршетку свих радова имати један велики зелени врт са 
излазом на реку у коме ће бити доста разноликих детаља и кутака за одмор. 

жеља ми је да направимо објекат којим се, током боравка у њему, могу поносити сви запосле-
ни у ласти. ми смо озбиљна и велика компанија. као и у свим сегментима посла који радимо, 
тако и у објектима где бораве наши људи и где дочекујемо своје госте, урадићемо и понудити 
сасвим сигурно оно најбоље што ласта у датом моменту може.”

из угла небојше Ракоњца, дизајнера архитектуре

креативни изазов

хотела. надаам се да ће овај објекат доприне-
ти развоју туризма у нашој општини и пружити 
могућност да људи уживају у лепотама дрине и 
других садржаја које имамо.“

Хотел се налази се на плацу од 31,57 ари који 
је такође у ластином власништву. уговором 
о куповини, објекат је заједно са 23,36 ари 
плаца преузет од „Риботекса“, пре више од 
једне деценије. од тада до почетка радова, 
ласта је у континуитету инвестирала средства 
у одржавање објекта. преостали део плаца,  
површине од 8,21 ар купљен је од општине 
љубовија. одлука да се крене у ову инвестицију 
донета је почетком 2012. године. 

према речима драгана ракића ,  заме-
ника директора набавке, на постојећем, 
индустријском објекту „Риботекса“ извршени 
су радови реконструкције и доградње, којим 
је пословни простор проширен са 720 м2 на 
1.000 м2 и реорганизован у складу са новом 

наменом. у приземљу хотела налази се 6 соба, 
улазни хол са рецепцијом, ходник ресторан, 
кухиња са магацином, туш кабином и тоалетом, 
затим тоалети за госте, просторија за собарице 
и 2 ресторанске терасе. на спрату је 12 соба-
једнокреветних, двокреветних и трокреветних. 
помоћне објекте чине 2 базена-за децу и одрас-
ле, тоалети, котларница и магацин. у оквиру 
уређења површина око хотела изграђене су 
стазе,подигнута ограда, један део површине 
је асфалтиран, а део оплемењен зеленилом. 
пројекатанти објекта су драгутин кулезић, 
пројектни биро „т. арх. студио“ и небојша 
Ракоњац, дизајнер архитектуре, извођач радо-
ва је „комфор градња“-београд, подизвођачи 
„Aquapur“-косјерић „лукс-електро“-уб, и 
„дрина“-београд са којом ласта има успешну 
сарадњу више од две деценије на одржавању 
кровних конструкција. урбанистички послови 
поверени су фирми „план“-шабац, а надзор 
свих радова „слоги-тренд“ из лознице. укуп-

на вредност реконструкције и доградње са 
опремањем и партерним уређењем (ограда, 
стазе, асфалт, 2 базена) је око 700.000 евра. 
у наредној фази градње, која ће отпочети на 
јсен планирана јеизградња 6-8 бунгалова са 
36 кревета, спортски терени за кошарку и 
одбојку, додатни садржаји за децу и у договору 
са општином љубовија изградња базена.
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Шеснаеста редовна и уједно поновљена седница Скупштина акционара СП Ласта одржана је 29. јуна у Аутоцентру-Београд, након неу-
спелог сазива седнице заказане за 14. јун, када није био обезбеђен кворум. Главну поруку акционарима упутио је Велибор Совровић, 
генерални директор СП Ласта, а она гласи да је у 2012. години настављен тренд развоја услуге и успешног наступа на тржиштима, иако 
су услови пословања били неповољни, а посебно финансијски. Другу значајну поруку упутио је Зоран Бабић, председник Надзорног 
одбора СП Ласта, рекао је да је Ласта стратешки ресурс за државу и да ће ово предузеће убудуће имати добру подршку од државе у циљу 
успешнијег пословања.

сП ласта 

ласта је стратешки ресурс 
за државу србију

на поновљеној седници државу србију као 
већинског власника акција сп ласта (акци-
онарски фонд ад београд са 683.134 акције 
са правом гласа као и Република србија са 
167.334 акције са правом гласа) заступао је 
вељко вукобратовић, а мањински пакет од 
544.129 акција са правом гласа заступало је 37 
представника.седници су присуствовали зоран 
бабић, новоизабрани председник надзорног 
одбора сп ласта, немања томовић, нови члан 
надзорног одбора, као и други чланови овог 
управљачког тела, затим генерални директор 
сп ласта, велибор совровић, извршни одбор 
директора, независни ревизор Ревизорске 
куће еуроаудит, директори и представници 
репрезентативних синдиката сп ласта.на 
дневном реду било је укупно 16 тачака којима 
је обухваћено пословање ласте и ластре, затим 
уговори о кредитним аранжманима промена 
шифре делатности. одлуке су усвојене по 12 
тачака, док је изјашњавање за четири тачке 
које се односе на извештаје ревизорске куће и 
избор ревизора одложене за седницу у настав-
ку. за председника скупштине акционара иза-
брана је снежана пејић, сектретар друштва 
акционара.

Ф и н а н с иј с к и  и з в е ш тај  и  и з в е ш тај  о 
пословању СП Ласта 2012. године

Финансијиски извештај, као и извештај о 
пословању сп ласта у 2012. години акционари-
ма сп ласта презентовао је генерални дирек-

тор Велибор совровић. у 2012. години оства-
рен је приход од 10.494.453.000,00 динара. у 
структури прихода највеће учешће има послов-
ни приход са 10.300.000.000,00 динара, одно-
сно 98% укупног прихода. удео финансијског 
прихода је 74.000.000,00 динара, док остали 
приходи износе 133.436.000,00 динара. укупна 
вредност расхода је 10.537.811.000,00 динара, 
од тога 9.000.000.000,00 динара је пословни 
расход, 1.234.000.000,00 динара финансијски 
и 193.000.000,00 динара чинеостали расходи. 
пословна година завршена је са губитком од 
42.521.000,00 динара.према речима генералног 
директора, губитак је последица свих неравно-
мерности које су пратиле пословање и током 
претходних година. у 2012. години уложени 
су напори да пословање буде максимално 
прилагођено привредном окружењу, али су 
значајан раст цена горива, негативне курсне 
разлике, ненаплативост потраживања, као и 
други фактори утицали да крајњи резултат 
буде негативан. очувана је редовност исплате 
зарада, очуван је просек зарада, као и редов-
на исплате регреса и топлог оброка.плаћени 
су сви порези и доприноси и редовно серви-
сиране обавезе по кредитима и лизинзима, а 
трошкови сведени на минимум.

настављен је тренд раста прихода, 2001. годи-
не био је на нивоу од 1.500.000.000,00 динара а 
сада, после 12 година приход је уседмостручен. 
увећање је остварено превасходно због ква-
литета возног парка, који има 889 аутобуса и 

обезбеђује максималну мобилност, одржавање, 
обнављање и квалитет на саобраћајном тржиш-
ту. такође, очуван је  тренд старости возног 
парка од 7.5 година, а тиме и позиција за рад 
под слоганом „поуздано, сигурно, безбедно“, 
затим спремност да се испоштују сви захтеви и 
посао буде обављен на најбољи могући начин. 

Инвестиције

у протеклој години набављено је 66 аутобуса 
укупне вредности 15 милиона евра и 9 мили-
она динара, као и 6 режијских возила вред-
ности 28.000 евра. вредност инвестиције у 
генерални ремонт аутобуса је 35 милиона 
динара, у грађевинске објекте 29 милиона 
динара, у опрему 60 милиона динара,а у текуће 
одржавање објеката, опреме и инсталација 85 
милиона динара. најзначајније инвестиције 
у објекте биле су инвестиције у хотел ласта, 
реконструкцију Хале техничког одржавања у 
старој пазови, реконструкцију аутобуске ста-
нице у старој пазови, реконструкцију аутобу-
ске станице „авала“.

од осталих инвестиција вреди поменути купо-
вину канцеларијског простора од 200м2 у 
ваљеву,затим куповину контејнера за потре-
бе запослених на аутобуској станици „авала“, 
мини реконструкцију аутоцентра-барајево, 
реконструкцију санитарија у сопоту и барајеву. 
одређена средства инвестирана су у развој 
информационих система за управљање и 
одржавање моторних возила, као и у развој 

скуПШтина акЦионара
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сП ласта скуПШтина акЦионара

од 2001. године до данас ласта је била и остала лидер на саобраћајном тржишту. квалитетни смо јер можемо на 
најадекватнији начин одговорити захтевима тржишта и стандардима услуге.ми пружамо услугу са високим стандар-
дима сигурности, поузданости и квалитета који је препознатљив у свим сегменитма, од возног особља до ентеријера 
аутобуса то је привилегија коју смо имали свих претходних година и то ће бити основни мотив нашег пословања у 
наредним годинама.ми немамо конкуренцију, ми иницирамо контакте са окружењем и у контакту са нашим партне-
рима обезбеђујемо услове за квалитетан превоз наших грађана и свих других корисника услуге. тако смо пословали 
свих 12 година колико сам на челу ласте и тиме се поносим. ласта је стожер саобраћаја Републике србије и предузеће 
које има перспективу. био бих срећан када би извори финансирања били јефтинији, сигурнији и дугорочнији. 

улазак господина немање томовића и мој улазак лично у надзорни одбор сп ласта значи много већу заинтере-
сованост државе за ову компанију. држава на ласту гледа као на стратешки ресурс који има шансу да се развија, 
шири и запошљава људе. један од приоритета пословања у наредном периоду биће стриктно поштовање закона 
о јавним набавкама. ласта је акционарско друштво са скоро 65% капитала у власништву државе и тај закон мора 
поштовати у пуном капацитету. поред тога, значајну пажњу посветићемо репрограму кредита, који нису дати под 
„најсрећнијим“ условима. у плану је заједничка стратегија и заједничко деловање ласте и државе србије  у борби 
са нелојалном конкуренцијом и сивим тржиштем. у будућем периоду очекујте много бољу комуникацију, много 
веће присуство надзорног одбора у управљачким функцијама ласте, као и присуство на скупштини акционара. 
овде сам дошао на одређен рок и желим да после тог рока одем лично задовољан. желим да ласта буде знатно 
стабилнија у финансијском пословању и да настави пут успешне компаније. 

зоран бабић, председник надзорног одбора сп ласта, народни посланик српске напредне странке у 
скупштини Републике србије и заменик шефа посланичке групе снс-а, по професији дипл. инг. машинства:

велибор совровић, генерални директор сп ласта

квалитет је наша привилегија

заједничка стратегија и деловање државе и ласте

текст: мика субошић, фотографије: бранка пејовић

опреме и софтвера за систем тикетинга.

укупна вредност инвестијција у односу на 
претходну годину је за нијансу мања, због 
неповољнијих услова пословања и потребе за 
обновом возног парка у 2014. години.

Саобраћајно-експлоатациони показатељи

главни приоритет сп ласта био је минимум 
од 70 милиона пређених киломертара на 
годишњем нивоу и приход од 1.1 евра по 
пређеном километру. број пређених киломе-
тара у 2012. је 70.860.000 и за нијансу  већи 
у односу на 2011. током године вршена је 
редукција линија, редуковани километри 
надокнађени су квалитетном реализацијом 
у међународном и уговореном превозу. у 
односу на претходну годину у уговореном 

превозу забележен је раст од 3,8 % , док 
је у ванлинијском саобраћају забележена 
реализација од 95,2% пређених киломе-
тара. такође, вреди поменути да је на бази 
међународних уговора основана ћерка фирма 
ласта-бања лука са циљем да ласта буде сама 
себи партнер.

Финансијски извештај СП Ластра

у 2012. години ластра је остварила приход 
већи од 875.000.000,00 динара и пословала 
да добити. зараде запослених су редовно 
исплаћиване, трошкови су смањени на свим 
нивоима, аутобуси су прешли око 6.5 милиона 
километара. 

Консолидовани финансијски извештај

по консолидованом финансијском извештају 

остварен је укупан приход од 11.208.000.000,00 

динара и добит од 80.593.000,00 динара која се 

рачуна по међународним рачуноводственим 

стандардима.  

поред извештаја о пословању у протеклој 

години, на овој седници акционари су упозна-

ти и са другим кључним информацијама, као 

што су однос имовине предузећа и дугорочних 

финансијских обавеза,  стратешке могућности 

пословања за наредни период итд.

у тексту су коришћени подаци са усмене 

презентације о послованју ласте у 2012. годи-

ни.

 9



сП ласта 

изабрани нови чланови комисија но 

Чланови надзорног одбора сп ласта, на седници одржаној 03.јула 2013.године гласали су о предлозима одлука по три тачке днев-
ног реда. најзначајнија тачка  односила се на предлог одлуке о измени чланова комисија надзорног одбора. сви предлози одлука, 
везани за измене чланова четири комисије но једногласно су прихваћени. овом седницом преседавао је зоран бабић, који је на 
претходној седници но изабран на функцију председника но сп ласта.

I Комисије за ревизију у саставу: 
1. зоран бабић- неизвршни члан надзорног одбора
2. др. дејан јакшић- неизвршни члан – овлашћени ревизор
3. драган доламић- неизвршни члан
4. Рајко матовић- члан из редова запослених
5. зоран томашевић- члан из редова запослених

II  Комисија за набавку у саставу:
1. немања томовић- члан
2. тамара стевановић-члан
3. небојша јоргановић-члан
4. миломир недељковић-члан из редова запослених
5. предраг томић- члан из редова запослених

III Комисија за именовање у саставу:
1. зоран бабић-неизвршни члан надзорног одбора
2. оливера медар- неизвршни члан надзорног одбора 
3. предраг Ђурђев- неизвршни члан
4. драган Филиповић-члан из редова запослених
5. миладин пауновић-члан из редова запослених

IV Комисија за накнаде у саставу:
1. немања томовић- неизвршни члан надзорног одбора
2. татјана михајловић- неизвршни члан
3. Ружа Радовановић- члан из редова запослених
4. споменка поповић- члан из редова запослених

5- дејан спасојевић- члан из редова запослених

НАДЗОРНИ ОДБОР НА ОВОЈ СеДНИЦИ ДОНеО Је ОДЛуКу О ОБРАЗОВАњу:

СеДМА СеДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СП ЛАСТА

ДВАДеСеТПеТА СеДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРеКТОРА сП ласта 

непосредно после завршене седме седнице надзорног одбора, одржана је 
и XXV-а  седница извршног одбора сп ласта, која је имала на дневном реду 
четири тачке о којима се дискутовало.

прво се извршном одбору директора обратио нови председник но  зоран 
бабић,  који је обавестио чланове ио, да је на претходној шестој седници  
но донета одлука о  промени чланова но, до којих је дошло услед поднетих 
писмених оставки. такође, упознао их је са  ставом републичке власти, да је 
држава србија  заинтересована, да у јавним предузећима  где има већинско 
власништво учествује у раду и доношењу одлука, односно спремна је да 
помогне у што бољем функционисању  тих предузећа.

након свог обраћања члановима извршног одбора, затражио  је од свих 

чланова као и од  председника репрезентативних синдиката, да у кратком 
осврту изнесу своје сагледавање актуелног стања у пословања  ласте, као 
и своје предлоге планова за наредни период. такође, наложио  је извршним 
директорима , да ураде детаљну анализу  пословања  у секторима за које 
су надлежни, и да је у електронској форми  доставе председнику но, у 
предвиђеном року.

осам извршних директора од девет који чине извршни одбор ( заменик 
генер. дир.драган белић није присуствовао), на тој седници изнели  су своје 
виђење тренутног стања у ласти и како је сагледавају убудуће.

у оквиру тачке четири, разматрана су питања везана за текуће пословање 
друштва.

чланови но присуствовали седници ио

на шестој  седници  надзорног одбора сп ласта, која је одржана 27.јуна 2013.године ( којој нису присуствовали новинари ластине Ревије, прим.аут.), раз-
решена су дужности два члана но због достављених писмених оставки ( марина кутин и марко стефановића). на истој седници кооптирана су два нова 
члана зоран бабић. дипл.инг.машинства и немања томовић, дипл.инг.етф. из београда. на тој седници разрешена је дужности и председник но оливера 
медар, а на ту функцију именован је зоран бабић.

ИМеНОВАН  НОВИ  ПРеДСеДНИК  И КООПТИРАНА ДВА ЧЛАНА НО
VI седница Надзорног одбора СП Ласта

б.пејовић
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сП ласта 

посета председника привредне 
коморе србије ласти

председник привредне коморе србије, Жељко сертић заједно са својим сарадницима посетио је ласту, 05. августа. током посете са 
генералним директором сп ласта, Велибором совровићем и замеником генералног директора драганом белићем, разговарао је о 
животу и радупредузећа, као и перспективама будућег развоја. господин сертић је овом приликом изразио жељу да обиђе пословни 
комплекс сп ласта. након обиласка, био је одушевљен стањем возног парка и погона за одржавање возила. посета је била уједно и 
колегијална, јер је велибор свровић и потпредседник привредне коморе србије.

господину совровић велибору, генералном директору
господину белић драгану, зам. ген. директора
сп „ласта“ беогРад

 поштовани,
уз благослов његовог преосвештенства епископа нишког господина јована, ове године у периоду од 27.јула до 
02.августа, у конаку св. арх. михаила и гаврила у конџељу, општина прокупље, са успехом је завршила са радом, 
тринаеста по реду, иконописачка колонија „ светиХ аРХангела у топлици“.
надахнути  вером у господа и љубављу светосавском, насликане су дивне иконе кроз које се сагледава лепота право-
славна и духовна снага светитеља са тих икона.
најтоплије вам захваљујемо што сте препознали колико је велики значај ове манифестације, за нашу духов-
ност и културу и што сте, као и толико пута до сада, омогућили бесплатан превоз вашим аутобусом, за учеснике 
овогодишње колоније.
молим се васкрслом господу за личну срећу и добро здравље вас и ваших породица и успешан рад ласте у будућем 
периоду.
у нади да ћемо у вама, имати искрене сараднике и у будућем периоду, у име верника топлице и црквеног одбора 
истински и од срца поздрав!
        старешина цркве
       протојереј младен симић

мика субошић и бранка пејовић

мика субошић

велибор совровић, жељко сертић и драган белићвелибор совровић, жељко сертић и драган белић
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Ласта је и овога лета пожељан партнер бројним корисницима услуге ванлинијског превоза. Током јула 
реализоване су 2132 вожње, односно 69 у просеку дневно. Највећи број организован је на територији града 
Београда и Србије, затим на летњим туристичким дестинацијама, док је интересовање за обилазак европских 
градова овога лета било мање у односу на исти период претходне године. у ванлинијски превоз укључене су 
све профитне организације, највећи проценат учешћа има ПО Ласта за међуградски и међународни саобраћај, 
са 90,85 посто.

услуга ванлинијског превоза организова-
на је у оквиру различитих програма. пут-
ници ластом иду у разгледање београда, 
до летовалишта,одмаралишта, на спортска 
такмичења, поклоничка путовања, стручне 
едукације, музичке манифестације, снимање фил-
мова.корисници услуге су туристичке агенције, 
угледне компаније,хуманитарне организације, 
спортска друштва, културно-уметничка друштва, 
филмске екипе...значајан број вожњи реализован 
је у јуну, а у јулу 2132. по ласта за међуградски и 
међународни саобраћај имала је 1937,а остале 
профитне организације 195. највећи број био је 
крајем месеца, примера ради, 27ог-98 вожњи, 
28-ог 105, 29-ог 109...исти тренд настављен је 
почетком августа.

Превоз страних туриста
од 2003. године ласта вози туристе који србију 
посећују у оквиру програма крстарења дунавом. 
најзначајнији партнер у овом послу је „оскар тра-
вел“, агенција чију услугу користи 80% страних 
туриста.током 2013. године србију ће бродовима 
посетити око 70.000 људи.тај податак довољно 
говори о обиму превоза који ће ласта реали-
зовати. «највећи број страних туриста, чак 90% 
опредељује се за разгледање београда, а пре-
осталих 10%  за нови сад и тополу.највише има 
американаца и немаца, а у мањем броју Францу-
за и шпанаца. странци су пријатно изненађени 
природним лепотама, и богатством културног 
наслеђа. из србије одлазе са лепшим утисцима о 
него што сих имају када дођу. сарадња са ластом 

је изванредна, организација превоза је на високм 
нивоу, аутобуси квалитетни, а возно особље про-
фесионално“, нагласиле су катарина Петровић 
и Љиљана божић, комерцијалисти агенције 
„оскар травел“.

поред организованог разгледања београда 
за странце, током летњих месеци атракти-
ван је програм обиласка комплекса двораца, 
где је за превоз задужена ластина пословна 
организација «авала». 

Превоз ка летовалиштима
према речима Златка буковника, руководио-
ца службе за ванлинијски превоз по ласта за 
међуградски и међународни превоз, значајног 
удела у обиму ванлинијске услуге има превоз до 
летовалишта. највећи број вожњи реализован 
је за грчку-закинтос, лефкада, крф и палерос, 
током јула и почетком августа било их је укуп-
но77.за потребе ластине агенције у Чачку до 

почетка августа организована су три сменска 
превоза туриста из Чачкадо улциња са укупно18 
аутобуса.такође, туристи су показали одређено 
интересовање за турску, где је организовано 
11 вожњи до кушадасија, као и шпанију где је 
такође реализовано неколико вожњи. 

као и претходних, и ове сезоне ласти за потребе 
црвеног крста србије обавља сменски превоз 
деце из целе србије до баошића, а за потребе 
центра дечјих летовалишта превоз до гоча, таре, 
Рудника.

Дестинације у евроПи
током летње сезоне било, је знатно мање вожњи 
по европи у односу на исти период претходне 
године. за Француску су организоване три, од 
колих јдна за ватрогасни савез србије, друга 
за Рукометни савез србије, а трећа за куд. за 
Русију су биле две: поклоничко путовање са 
обиласком већег броја руских манастира и 
цркава и гостовање куд-а «пкб» у славјанску 
на кубану. по једна вожња реализована је на 
дестинацијама у данској, немачкој и Холандији.

мика субошић

добрA сезонA
Ванлинијски ПреВоЗ

висок ниво квалитета организације
Број вожњи, реализованих у оквиру По ласта за 
међуградски и међународни саобраћај довољно 
говори у којој мери је организација превоза била 
захтевна. у прилог томе говори и чињеница да је 
у сезони такође повећан и број полазака у редов-
ном линијском превозу. упосленост возног парка 
била је на високом нивоу, као и организација и 
координацијасвих и запослених који су укључени 
у ланац пружања услуге.

ванлинијске вожње-јул 2013

ПроФитне 
орГанизације

Број 
воЖЊи

ПросеЧан 
Број/

Дневно

Проценат 
уЧешЋа

ПО М и МС 1937 62,48  90,85%

Остале проф.
организације 195 6,29 9,15%

Укупно 2132 68,77 100%
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протеклог месеца у немачком граду Neustad in Holstein на 
балтичком мору, одржан је међународни фестивал фолклора. 
на фестивалу су учествовале фолклорне групе са свих кон-
тинената из 15 земаља света, из канаде, аргентине, перуа, 
кипра, словачке, аустрије, србије... 
србију је представљало акуд „мика митровић-јарац“ које има традицију 
од 66 година. наступом је импресивнирало публику представљајући лепо-
ту, богатство и традицију српског фолклора.Фестивал у Neustad in Holstein 
је ревијалног карактера, један од најстаријих и најпрестижнијих у свету. 
има традицију од 54 године, део је CIOF-a, велике организационе мреже 
која покрива целу планету у више сегмената културе.

Neustad in Holstein се налази у заливу балтичког мора, либек, у покрајини 
шлезвик Холштајн. то је град са дугом традицијом, основан је 1244. године 
у непосредној близини базилике која је била саграђена један век раније. 
у 17. веку био је познат као лучки град са развијеном бродоградњом и 
најстаријем риболовачким удружењем, у 20. веку као обавештајни и теле-

комуникациони центар, а данас туристички, рекреативни и културни цен-
тар кога радо посећују туристи из целог света.

окружен је сланим језерима, резерватима природе и као такакв веома 
атрактиван за љубитеље природе, туристе којима уз то нуди и плаже и 
марину за 1.500 јахти. најпознатија јахта која је упловила у марину Neustad 
in Holstein носи име лили марлен.

на овом путовању, организованом од 18. до 31. јула чланови куд-а посети-
ли су братиславу, праг, берлин, Хамбург и либек. Горан станчев и дејан 
радовановић, возачи по ласта авала аутобусом су прешли 3550 киломе-
тара. 

по повратку у београд, бранислав гајевић, члан управног одбора 
акуд-а „мика митровић-јарац“ рекао нам је: „све је било фантастично, 
организација, домаћини, публика. имали смо лепо дружење са учесницима 
фестивала из других земаља. изузетно смо задовољни квалитетом услуге 
које нам је на овом путовању пружила ласта, а посебно професионалношћу, 
коректним односом и љубазношћу возног особља.

у данском граду Рандерсу, од 05. до 14. јула одржано је европ-
ско првенство у рукомету на песку. на првенству је учество-
вала сениорска репрезентација србије и освојила четврто 
место. за најбољег играча проглашен је марко павловић. 
до Рандерса наши репрезентативци отпутовали су ластом. возно особље, 
иванка недељков и саша дабић пратили су наступе и бодрили наше 
рукометаше. у слободно времена обилазили град и случајно срели 
колеге из ариве које су им препоручиле посету музеју елвиса прислија- 

„GracelandRanders“. то је заједнички пројекат обожаваоца прислијеве музи-
ке из Рандерса и управе града Рандерса. „GracelandRanders“ је кућа великих 
могућности која помаже да ближе откријемо легенду о животу, музици и 
сећању на краља рокенрола, његов импресивни глас, харизматични сцен-
ски наступ...за живота постао симбол америке, о томе сведоче и три целине 
„GracelandRanders“, то су: „носталгија за елвисом“, елвисов музеј и елвисов 
шоп. у музеју се налазе златне плоче, гитара, ципеле, одела и други експона-
ти који је овај обожавалац купио на аукцијама. „Graceland Randers је урађен 
по узору на прислијеву кућу у мемфису.

атрактиВне Ванлинијске ВоЖње

међународни фестивал фолклора 
на балтику

музеј елвиса прислија у рандерсу
м.с.

м.с.
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једна од најзанимљивијих ластиних  ванлинијских вожњи током овог 
лета била је на релацији удаљеној од београда 980 километара, на грчко 
острво крф (керкура на грчком језику). осим традиционалних одредишта 
српских туриста за познате морске дестинације у грчкој, задњих година 
влада велико интересовање и за њена острва. крф је србима посебно 
историјски познат и значајан, али у задњих  неколико сезона омиљена 
им је одредница за прави  летњи одмор и провод.

туристичка агенција из београда, Rapsody Travel  на својој палети 
аранжмана за лето има и атрактивна места за одмор на овом острву. 
организацију превоза поверава  ласти већ неколико година, па су и овог 
лета њени аутобуси крстарили крфом. импресионирани лепотом овог 
острва ластини возачи, Михаило Танасић и Веса Јанићијевић нашли су 
се и у улози фото репортера, а нашој Ревији уступили предивне слике 
са тог путовања. крајња дестинација ластиним аутобусима, био је град 
сидари на северозападу острва, удаљеном од главног града крфа 40 км.

крф је друго по величини од седам јонских острва и најсеверније 
је острво  тог мора, чију су магичну природу описивали и величали 
многи песници и уметници.постоји мит да је острво добило назив 
по ћерки речног бога асопа, нимфи керкири, коју је отео посејдон.  
„посејдон, азијско божанство  је од свих простора највише волео 
грчко море, а од свих острва сматрао је крф за најлепше- написао је 
јован дучић, који је ово острво назвао чаробним.

Хомер је први опевао јединствену лепоту овог острва у својој 
„одисеји“ и по његовом предању на крфу је боравио и одисеј, коме  
је то било уточиште и последња станица овог митског јунака на путу 
за његову итаку. био је и уточиште и страдалне српске војске у првом 
светском рату. плава гробница споменик је српским војницима на 
острву видо. ту је настала и песма „тамо далеко“ која описује жал за 
отаџбином.

острво је дуго око 60 км, а широко од 2 до 28 км, а локацијски се 
налази између јужне италије и грчке. због своје бујне вегетације 
називају га и најзеленијим острвом медитерана. због благе климе 
и велике влажности познато је по смарагдним увалама, кристално 

смарагдних боја

Фото из архиве ТА „Rapsody Travel“

Врх  Пантократор ( 960 метара)- поглед са највише тачке на острву

чаробно острво 
смарагдних боја

плава гробница, острво видо
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Фото из архиве ТА „Rapsody Travel“

акваленд

сидари

статуа царице елизабете

ахилион

град крф

чистом мору, луксузним хотелима, лепим плажама окруженим зелени-
лом и непрегледним брдима обраслим маслињацима. острво има бога-
ту историју, а њим су владали византија, венеција, Француска и велика 
британија.

туристички епицентар северног дела крфа је место сидари, које је  раз-
личито од свега осталог на крфу. ветар и море исклесали су прелепе и 
необичне стене, које личе на статуе и имају лековита својства. између њих 
су мале пешчане плаже, које између стена изгледају као мали базени или 
канали. канал љубави је пешчана плажа, а верује се да ко преплива канал 
са својом вољеном половином, остаје заувек у љубави.

летњиковац аХилион, подигла је аустријска царица елизабета познатија 
под надимком сиси, супруга аустро-угарског  цара Фрање јосифа. дво-
рац је посвећен грчком јунаку ахилу, грађен је у неокласицистичком стилу  
инспирисан грчком митолгијом и Хришћанством. испред палате налази се  
ахилова статуа у бронзи висока 11,5 метара. б. пејовић
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По ласта 

ПО„Ласта- Београд“ и „Ласта- Монтенегро“ организатори су превоза на сезонским линијама за Црну Гору, а 
према потреби посла додатно  ангажују возне посаде  из других профитних организација. Правовремено 
су извршене све припреме за  добро функционисање сезонских линија из свих градова  у Србији.  Цене 
су остале на прошлогодишњем нивоу, јер је узета у обзир платежна моћ путника.Свакоднено се у сезони 
одржава 11 линија ка Црној Гори из 26 градова Србије, као и једна линија „Ластре- Лазаревац“. у јулу 
месецу Ластини аутобуси превезли су на овим линијама  25.859 путника.

ластини представници у сезони, два дана раније отишли су у одређена 
места на црногорском приморју, где су према плану распоређени и 
извршили неопходне радње за адекватан почетак сезоне.  продајна 
мрежа у црној гори ове сезоне је проширена, па осим  продаје на ас у 
Херцег новом, тивту, котору, будви , петровцу, бару, улцињу, сутомору и 
подгорици, карте се могу купити и код агената продаје, као и у одређеним 
туристичким агенцијама. централни букинг за резервацију места, за пола-
ске из црне горе је у Херцег новом. на средини летње сезоне посетили 
смо  све ластине представнике,где смо били у прилици да видимо како 
функционише организација превоза  на сезонским линијама. 

велика посвећеност послу, спремност да се у сваком тренутку изађе у сус-
рет захтевима путника, доступност 24. часа за резервације и информације, 
само су неке од запажених особина код  ластиних представника.

прво смо посетили представништво у Херцег новом, које је уједно 
и централно место за резервацију карата за поласке из црне горе. 
шеф представништва је анђелка јанковић, главни диспечер у по 
младеновац,а ту су и колеге, драган Родић референт саобраћаја у Рј 
инђија и  ненад остојић, саоб. дисп. информативног-управљачког цен-
тра, службе која има велики значај за квалитетно и добро информисање 
путника и целе јавности о ластиним сезонским линијама. значајну 
помоћ представницима у сезони пружа и видак булајић, ластин пред-
ставник из Херцег новог током целе године. 

питали смо анђелку јанковић, које све послове обављају представници  
током сезоне, као и то шта је њен  задатак.

„ мој главни задатак је да уз помоћ колега организујем комплетан 
саобраћај из црне горе ка србији, а то значи да будемо у сталном кон-
такту са продајним местима у цг, пратимо њихову продају и радимо на 
њеном побољшању.након добијања информација о затвореним карта-

ма из србије, преостала слободна места поделимо продајним местима 
у цг и након добијања информације о броју путника из црне горе, у 
свакодневном контакту са колегама из београда уводимо бисеве на 
линијама на којим су они потребни. у случају евентуалног квара возила, 
представници контактирају са радионицама коопераната  у циљу, да се 
ти кварови отклоне у што краћем року. обавеза представника без обзи-
ра у ком граду раде је, да врше пријем и отпрему путника у аутобусима 
и да им буду на располагању 24.часа, за било коју информацију веза-
ну за превоз. водимо рачуна и о ангажовању возача, њиховом односу 
са путницима и њиховим дневним одморима . свакодневно шаљемо 
извештаје у београд о броју полазака и броју путника, као и о свим 
дешавањима везаним за линије које одржавамо“.

приликом наше посете, владале су велике гужве за поласке на  линијама 
ка србији. са ас у Херцег новом, која располаже са малим бројем перо-
на, у 20.часова полазило је 8. ластиних аутобуса. ластини представни-
ци имали су пуне руке посла, али иако се код путника примећивала 

боља попуњеност 
аутобуса од 
средине лета

сеЗонске линије За ЦрноГораско ПриМорје

Н. Остојић, А. Јанковић, Д. Родић

16



неревоза, они су се трудили да их све сместе на одговарајући начин.  
љубазно и професионално односили су се према свим путницима и 
возним посадама, а  својом смиреношћу чинили су да се умањи  пут-
ничка тензија  и да са лакоћом испрате сваки полазак. 

од представника сазнајемо, да је ове године сезона каснила и да је већи 
прилив путника почео после 20.јула. први бис поласци из црне горе 
почели су у том периоду, а највише их је било 31.јула  укупно 6, када је 
превежен 721. путник ка србији.  у августу приметили су, да је знатно 
већи прилив путника из србије, али и оних путника који се враћају са 
летовања. тако је 10.августа забележено 10 бис полазака ка србији, од 
тога највише за  београд и смедерево, по 2 бис поласка. по процени 
представника у односу на прошлу годину, ове године има више путника 
на линијама за Херцег нови из србије.

према речима милана Рапајића, ластиног  представника за сутоморе, 
бар, улцињ и петровац, више путника  је у  августу у односу на јул месец.  
што се тиче путника из србије, највише их  долази у ова приморска 
места из београда, смедерева и ниша, али примећен је и већи број 
путника из војводине ( из новог сада, суботице и зрењанина).

ластин представник у будви је  и ове, као и протекле две  горан мрке-
ла, који процењује да је ова сезона боља у другој половини лета. од 
њега сазнајемо да је, будва  најомиљеније место за одмор и провод 
београђанима, ако је судити  по броју путника које је ласта превезла 
из српске престонице.после београда то је нови сад. занимљив је и 
податак, који смо сазнали од представника, да  смедеревци  и нишлије 
највише летују у сутомору, петровцу и бару. 

на крају нашег обиласка представништава, посетили смо и извршног 
директора „ласте– монтенегро“ у подгорици, видака митровића и 
питали га, за прве процене  овогодишње сезоне и плановима за наред-
ни период.

„ове године сезона је каснила из више разлога. на почетку због лоших 
временских прилика, затим  због одложеног уписног рока у средње 
школе на територији Републике србије, али то је „виша сила,“а ми смо 

се трудили, да се добро припремимо за сезону.  попуњеност наших 
аутобуса сада, у другој половини лета је боља и ми се надамо добрим 
резултатима на крају сезоне.

улажемо максималне напоре да свим путницима изађемо у сусрет у 

складу са могућностима, такође водимо рачуна о тачности полазака, 
што бољој попуњености возила, али и да, исправност нашег возног пар-
ка буде на што већем нивоу.  међутим има и непредвидивих ситуација, 
које смо ми до сада успешно превазилазили, јер  је саобраћај, поготову 
у летњој сезони веома „жив“ и подложан разним искушењима.

у наредном периоду, планови  су  да“ ласта- монтенегро“  отвари неке  
нове  линије из црне горе ка земљама у  региону и немачкој.“

текст и фотографије: бранка пејовић

По ласта 

Возачи из ПО Смедерево: 
В. Станковић, Б. Поповић, Д. Цвејић, Д. ФилиповићМ. Михајловић, представник Родић, И. Сотировић и представник В. Булајић

Видак Митровић, директор „Ласте– Монтенегро“ у Подгорици

Део возачких посада на сезонским линијама за Црну Гору

П. Лешњак, Д. Родић, С. Мулер Н. Глишић, З. Александрић М. Танасић, В. ЈанићијевићЗ. Филиповић, М. Лукић
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По ласта Градски и ПриГрадски саобраћај саобраћај у летњој сеЗони

о редукцијама у градском и приградском саобраћају, као и о другим 
актуелностима у овим профитним организацијама разговарали смо 
са Владаном Максимовићем, директором –координатором за при-
градски и градски саобраћај. 

„ове године редукције саобраћаја кре-
нуле су раније него предходних година, 
дакле 15.јуна када је почео ђачки рас-
пуст. обзиром да је град у све већим 
финансијским проблемима, најавио је 
редукције од 30%, да би моглао  систем 
јавног превоза да изфинансира до краја 
године.

ласта- градски саобраћај је од 15.јуна, 
редуковала 24% километражу, а број 
ангажованих аутобуса смањила  је за 20. 

она возила која су остала у раду, продужена су им времена рада, па 
је тако  редукција километраже нешто мања. пошто је искључено 
нешто више зглобних возила, тиме би приход био мањи за 24,5%. 
међутим такав обим редукције трајао је само шест дана, јер с тим 
обимом јавни превоз није могао да буде обављен на одговарајући 
начин.  од свих  превозника  који су укључени у  итс- систем, после 
састанка код градског менаџера, тражено је да сва возила са климом  
буду враћена у систем јавног градског превоза. тако да је ластин 
погон за градски саобраћај  од 21. јуна, смањио број  редукованих 
возила са 20  на 10, што повлачи и смањење редукције у погледу 
километраже на 11 %, али повлачи и смањење прихода за око 
12%. Редукција има за последицу и смањење трошкова, што у овом 
случају значи за 6%, па самим тим и ефекти  редукције додатно су 

умањени. период док траје редукција, искористиће се за измирење 
годишњих одмора оних возача који их нису календарски искори-
стили.  

када говоримо о приградском саобраћају, у оквиру регистрованих 
редова вожње због ткз.ђачких полазака редовна редукција треба-
ло би да износи 4,5% у оквиру пређене километраже, односно 4% 
у оквиру остварених прихода. међутим од стране градске власти  
предложена је додатна редукција од 30%, али после више састанака 
и наших образложења, успели смо да је умањимо на оквирно 10%. 
приградски саобраћај је специфичнији, јер сваки полазак има неку 
своју намену и кориснике којим је неопходан. од 15.јуна изборили 
смо се да та редукција, када је у питању километража  буде 9,5%, која 
ће трајати  све до 31.августа. приход је мањи за 8,5%. пад прихода 
смо умањили јер смо код редукција возила , сачували зглобне ауто-
бусе који су више плаћени, а и редукцију смо базирали на приград-
ском  а не локалном саобраћају, који је скупљи. због уштеде горива, 
и трошкови ће бити не мањи од 4%. негативни ефекти редукције су 
много мањи него што смо то очекивали. 

сада су  актуелни послови везани за уговорени превоз ученика, зна-
чи у фази је обезбеђења посла на уговореном превозу ученика за 
наредну школску годину. процедура око конкурисања на тендере 
за тај вид превоза ове године је другачија него предходних. ступио 
је на снагу закон о јавним набавкама, који локалне самоуправе 
стриктно морају да спроводе, стога је поступак  компликованији око 
прибављања потребне документације и рокова подношења захтева. 
постоји одређена доза ризика од губитка посла, али с друге стране 
отвара се тржиште, па ко буде имао најбољу понуду, тај ће проћи 
на тендеру.

профитна организација „ласта-градски саобраћај“, послује и овог лета по режиму летњег реда вожње, али обим редукција је на 
почетку сезоне коригован. град београд је због проблема у финансирању читавог система градског и приградског саобраћаја, 
донео одлуку о редукцији која је опстанак система јавног превоза довела у питање. у приградском саобраћају је дошло до 
редукције због укидања ђачких полазака, али због захтева града за додатном редукцијом.у току је прикупљање документације 
за учешће на тендерима за уговорени превоз.

летњи режим одвијања саобраћаја

б.пејовић
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Вести

линија за сплит  током целе године има добру попуњеност капаците-
та. у претходним  летњим сезонама, поред редовних полазака, превоз 
за сплит организован јеи са значајним бројем бис полазака. сличне 
резултатеимамо и у овогодишњој сезони иако је на линији ојачала 
конкуренција, а економска криза учинила да број путника ка морским 
дестинацијама буде знатно мањи у односу на претходне године.  од свих 
линија сп ласта за Хрватско и црногорско приморје најбоље резулта-
те ове сезоне има  линија за сплит. поред одличне попуњености на 
редовним поласцима,током јула ове године превоз јереализован и са 
13бис полазака, а у другој половини јуна због повећаног броја захтева 
за путовањем  били су ангажовани даблдекери. највећи број путника 
чине људи пореклом из далмације и чланови њихових породица који 
одлазе у породичне посете. ластину услугу користе и припадници млађе 
генерације у одласку на летовања на острва до којих се стиже трансфе-
рима из сплита, туриста-припадника старијих генерација такође има, 
али у знатно мањем броју. према речима љиљане стојилковић, шефа 
турист бироа сп ласта београд, цене карата су коректне, и односу на 
претходну годину повратна карта је јефтинија за неколико стотина дина-
ра. кооперант на овој линије је ластина ћерка фирма „отисак путовање“, 
која такође бележи добре резултате.

                                                                  

линија За сПлит

најбоља линија у сезони

линија ниШ-ХерЦеГ ноВи

ласта омиљени 
превозник нишлија

ластина пословница у нишу ради више од 40 година и увек има добре пословне резул-
тате. наше реовне линије које пролазе кроз ниш, а иду из блаца, прокупља, бујановца, 
босилеграда... су увек попуњене. сваког викенда, а нарочито када су празници ми уво-
димо бис поласке до београда. пословница има одличну продају међународних карата 
за све правце. у току лета посебно су актуелни поласци за Хрватску и словенију.

на нашу велику радост, а пре свега на радост наших путника, 
ми смо пре девет година из ниша отворили сезонску линију 
ниш-Херцег нови која иде преко прокупља и блаца. у продају 
карата за ову линију укључене су све ластине пословнице на југу 
(алексинац, куршумлија, блаце, ас прокупље), продајна места у 
врању, сурдулици, лесковцу, владичином Хану и наравно наша 
туристичка агенција која се налази у центру града. морам да 
истакнем, да и поред велике конкуренције, нејвећи број путника 
иде управо ластом из ниша. на дан поласка често се тражи место 

више и попуњеност капацитета је одлична. на захтев путника који воле нашу ласту и 
имају све похвале за наше возаче, ми смо имали више бис полазака како из ниша тако 
и из Херцег новог, јер је највећи број карата са затвореним датумом. да напоменем и то 
да је највећи број путника до сутомора. 

поред продаје карата, ми радимо и продају туристичких аранжмана, авио карата, путног 
осигурања... из свог дугогодишњег искуства могу да кажем да ко једном дође код нас и 
користи наше услуге, тај се поново враћа.

оливера величковић, шеф пословнице

м.с.

поштовани,

захваљујемо вам се на 
донацији коју сте дали 
нашем удружењу и тиме 
омогућили реализацију  
једнодневног излета у 
врњачку бању.

достављамо вам фото-
графију са путовања и користимо прилику да похва-
лимо возача миодрага петровића, који је био макси-
мално коректан.

 
 с поштовањем, председница Вера Тотић 

захвалница 
удружења 
самохраних родитеља
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Вести

аранђеловчани  
у отвореном аутобусу

аранђеловчани су имали прилику да се за дан општинеаранђеловац 26.јул, 
возе у ластином отвореном аутобусу и тако  по први пут, на тај начин да виде 
свој град.   сп ласта се придружила програму обележавања дана општине 
и тим поводом свим грађанима  омогућила вожњу  на релацији  колонија-
мариновац од 08.55 до 19.30 часова.

ласта је у овој општини присутна као локални превозник, а у  договору са 
надлежним у општини и туристичкој организацији аранђеловца планира 
да уведе још новина, које би промовисале туристичку понуду овог краја. 

енергетска ефикасност 
на делу
онлајн часопис о енергетској ефикасности е2 магазин, у броју 13. који је изашао средином авгу-
ста, објавио је текст о ласти под насловом - енергетска ефикасност на делу. у тексту се говори 
о  аутобусима  на природни компримовани гас у ластином возном парку, али и о пословној 
политици предузећа ради заштите животне средине.

овај часопис, први је у србији  магазин о енергетској ефикасности намењен како професионал-
цима у сектору грађевинарства, информационих технологија и транспорта, тако и ентузијастима 
који у свом послу, односно у свом дому настоје да примењују принципе енергетске ефикасности 
и тако остварују уштеде.

у овом броју приређена је наградна игра - пронађи скривени симбол зелене птице на некој 
од страна овог магазина. само за једног читаоца који буде имао највише среће, обезбеђен је 
поклон- гратис карте за 2 особе на некој од линија националног превозника ласте.

ласта  ПодрЖала ПрослаВу дана оПШтине аранђелоВаЦ

б.п.

б.п.

мс

друштво за бригу о старим лицима општине „стари град“ , 9. 
августа уручило је захвалницу сп ласти у знак захвалности за 
добру сарадњу, помоћ и разумевање које је ова компанија има 
према том друштву. у име сп ласта, захвалницу је примио Пред-
раг лукић, директор по ласта за међуградски и међународни 
саобраћај. Војислав Мојсиловић, председник друштва том 
приликом рекао је: „ласта је наш дугогодишњи превозник, 
сарадња са овом компанијом је изванредна, наши чланови 
задовољни су квалитетом организације и услуге. надамо се да 
ћемо и убудуће сарађивати на обострано задовољство.“

друштво за бригу о старим лицима општине „стари град“ је 
најстарија хуманитарна организација у србији. основано је 
1975. године, броји око 800 чланова, највећи део чине социјално 
угрожене категорије и старије особе, има широку палету актив-
ности, од пружања стручних савета до одласка у позоришта и 
на излете.

захвалница друштва за бригу 
о старим лицима 
општине „стари град“

војислав мојсиловић и предраг лукић
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треће место на друмаријади

организатор је био самостални синдикат запослених у друмском и град-
ском саобраћају србије на челу са небојшом Мировићем, председни-
ком, који уједно обавља и функцију председника самосталног синдиката 
сп ласта. 

на друмаријади је учествовало 10 екипа из: јсп скопље, јп суботица-
транс, AriwaLitas, јгсп нови сад, југопревоз-крушевац,  београдска 
аутобуска станица-бас,гсп „београд ногомет“,  сп ластра, икарбус и сп 
ласта. свечано отварање организовано је уз дефиле екипа, звуке интер-
национале и подизање заставе друмаријаде на јарбол. такмичења су 
организована на спортским теренима хотела десарет, који се налази на 
охридском језеру. мушке екипе су се надметале у малом фудбалу, одбојци, 
баскету, стоном тенису, стрељаштву, куглању, шаху надвлачењу конопца 
и радно-производној дисциплини, у појединачном такмичењу за возаче 
ц категорије и за аутомеханичаре. припаднице лепшег пола такмичиле 
су се у пикаду, одбојци, баскету, стоном тенису, стрељаштву, куглању, 
надвлачењу, а  у одбојци на песку  мешовите екипе. самостални синдикат 
сп ласта учествовао је у свим дисциплинама. у древној игри „на 64 поља“ 

наши шахисти нису имали премца. уз овације и снажну подршку публике, 
надметали су селастини баскеташи и били најбољи, док је  женска екипа 
заузела друго место. прво место освојено је и у надвлачењу конопа, једној 
од најатрактивнијих дисциплина. наравно, и овога пута највећа борба 
била је на фудбалском терену, где је освојено треће место.

на церемонији свечаног затварања најбољима уручени су пехари, 
медаље и дипломе. ласта је освојила 12, а ластра 7 пехара. друмаријада 
је завршена свечано са поруком да транспортне компаније не познају 
границе, а друмаријада спаја људе и државе. 

Највећа спортска манифестација транспортних 
компанија на Балкану, Друмаријада одржана је у 
Охриду, од 19. до 23. јуна уз учешће 500 такмичара 
из Србије и Македоније. Такмичари су се надметали 
у великом броју спортских дисциплина,у стручним 
знањима, али иу песми и игри током трећег 
полувремена. На свим пољима постигнути су 
одлични резултати, а самим тим и главни циљ ове 
манифестације да учврсти јединство запослених 
у друмском и градском саобраћају, како на нивоу 
Самосталног синдиката Србије, тако и у земљама 
региона. Организација, квалитет и садржаји 
програма, као и атмосферу у којој је Друмаријада 
протекла учесници су вредновали високим 
оценама.

саМостални синдикат сП ласта

I место  
БАСКЕТ/МУШКАРЦИ

ШАХ/МУШКАРЦИ
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА/МУШКАРЦИ

II место
АУТОМЕХАНИЧАРИ/ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН/МУШКАРЦИ

 БАСКЕТ/ЖЕНЕ

ОДБОЈКА/ЖЕНЕ

НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА/ЖЕНЕ

III место
ПИКАДО/ЖЕНЕ

СТОНИ ТЕНИС/ЖЕНЕ

МАЛИ ФУДБАЛ/МУШКАРЦИ

ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН ВОЗАЧА У Ц КАТЕГОРИЈИ/МУШКАРЦИ

ТАКМИЧЕЊЕ У РАДНО-ПРОИЗВОДНОМ ДЕЛУ/МУШКАРЦИ
мика субошић

аранђеловчани  
у отвореном аутобусу

ласта  ПодрЖала ПрослаВу дана оПШтине аранђелоВаЦ
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реПортаЖа котор

Фото: иван манчић

котор, најважнији град и упориште боке, налази се у подножју брда св. 
иван  између реке шкурде, мора и извора гурдић. од давнина је јако 
утврђени град, који иако два века окружен са свих страна отоманском 
територијом, никада није пао турцима у руке.  градски бедеми који 
окружују град су дуги око 5км, високи до 20 и широки до 10 метара.

у њему су сачувани трагови илирске и римске културе, прероманике, 
романике, готике, ренесансе, барока... најстарија археолошки евиден-
тирана грађевина која потиче из VI  в.н.е. је, ранохришћанска базили-
ка пронађена испод цркве марије колеђате или госпе од здравља, у 
непосредној близини главних градских врата старог котора. у XI веку 
котор добија заштитника града, светог трифуна у чију част се и поди-
же катедрала која се данас сматра симболом котора.тај храм се помиње 
најпре у IX веку, када су  у њу донешене мошти св.трифуна, који је умро 
мученичком смрћу у време римског цара деција, у III веку. катедрала је 

изграђена у романичком стилу са елементима византијске архитектуре.
садржи богату ризницу драгоцености међу којима позлаћени олтар, 
барокне фреске, велики број орнамената велике вредности.

најпознатија православна црква у котору је црква св. николе, изграђена 
почетком XX века, на темељима старе која је страдала у пожару у XIX веку. 

црква св. луке има вишеструку симболику за котор. подигнута је за вре-
ме владавине српске династије немањића крајем XII века, али је  до поло-
вине XVII века била католички храм, да би након рата са турцима постала 
православни храм, јер се број православног живља нагло повећао.  ипак, 
католички верници у том храму имали су свој олтар до половине XIX века.
иконостас у цркви дело је од изузетног значаја, а његов најзанимљивији 
део су царске двери, јединствен пример једнокрилних царских двери у 
православном свету. наиме, оне су увек двокрилне и  на њима је Христос 
приказан као цар.

драгуљ  бококоторског залива
у подножју падина ловћена, на самом крају боко-
которског залива- највећег и најлепшег фјорда 
медитерана, смештен је средњевековни град 
котор. то је, може се слободно рећи, најпознатији  
црногорски град по питању културе и културних 
знаменитости. због богате  културне традиције 
и једна од најбоље сачуваних средњовековних 
урбаних целина овог дела медитерана, стари град 
котор налази се на  листи унеско-ове светске баш-
тине.
његову задивљујућу лепоту чине модро море, 
каменита обала, обронци најчувеније црногорске 
планине, зеленило које са стенама изнад зидина 
старог котора чини несвакидашњи природни 
колорит, серпентине ка тврђави св. иван или сан 
Ђовани, средњовековне палате, стари град и неза-
обилазни, увек ведри дух његових грађана, ма које 
вере и нације били. 

Царске двери у цркви Св. ЛукеЦрква Св. Николе

Катедрала Св. Трифуна, заштитника  града
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једна од барокних палата у котору

Фото: драган боснић

котором су владали најпре илири, византијци, немањићи,угари, њим је 
господарио и босански краљ твртко, затим  млетачка Република. нала-
зио се и у саставу аустријске царевине,  градом су господарили и Руси 
који тајним уговором котор предају у руке  Француза, па поново  њим 
управља аустрија  после париског мировног уговора... али велика ото-
манска империја никада није могла да освоји овај град. стога су северна 
градска врата знатно мања од морских, а саграђена су у спомен неуспе-
лог напада на град турског адмирала Хајрудина барбаросе 1539.године.
те године је барбароса опседао град са 200 бродова и 30.000 људи, али 
није успео да га освоји.

у време владавине српске династије немањић (период од 1185- 1371.
године), котор доживљава највећи економски и културни процват.

у древни котор  улази се као у бајку кроз главна- морска врата и северна 
или јужна градска врата. сва имају своје приче које сведоче о бурној 
прошлости града који данас хармонично и раскошно спаја све различи-
те архитектонске утицаје и културно –историјске трагове. главна врата у 
данашњем облику потичу из XVI века, а изграђена су за време млетачког 
провидура бернарда Ренијера. грађена су у ренесансно барокном стилу 
о чему сведочи стуб и лук у буњато техници. јужна градска врата или 
врата од гурдића нису имала само једну капију као морска и северна 
врата, већ читав систем од три појаса капија из разних периода градње. 
од копна их је одвајао покретни мост. за реку гурдић се каже да је река 
без корита ( чија вода потиче са ловћена), јер у кишним данима она 
кључа из пећинског гротла и морску воду враћа назад, а за време суш-
них дана она нестаје и њено корито испуњава слана вода.

стари град  чине тргови, пјаце и пјацете са сплетом уских асиметричних 
улица. трг од оружја је уједно главни и највећи градски трг. у млетачко 
доба  на том месту су се складиштила и оправљала оружја. на њему се 
налази  и сат кула, који потиче из XVI века са стубом срама испред њега 

провидурова( кнежева) палата, зграда арсенала, наполеоново ( градско) 
позориште, које је прво на балкану почело са радом у XIX веку и кула 
градске страже.  једно од најзначајније утврђених градских положаја је 
бастион цитадела, настао почетком XVI века.

у котору се налазе и многобројне палате које карактерише романичка 
и барокна орнаментика, зидне декорације и велики број грбова поро-
дица по којима су добиле име или којима су припадале. између мно-
гих издвајају се : палата драго, с готским прозорима  из XV века , пала-
та бизанти из XIV века,палата пима из XVI века, с типичним облицима 
ренесансе и барока, палата грубоња, са уграђеним грбом старе которске 
апотеке, основане 1326.године, барокна палата  гргурина из XVII века, 
данас зграда поморског музеја, палата бућа која је припадала чувеној 
которској властелинској породици. та  породица дала је три велике 
историјске личности: трифуна, посланика српског краља милутина на 

Црква Св. Луке и истоимени трг

Ранко Јелушић
улица у којој је снимљено највише
филмских сцена Главна Морска врата Експонат испред Поморског музеја

Наполеоново позориштеЦарске двери у цркви Св. Луке
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Захваљујемо се за несебичну помоћ нашем домаћину Ранку Јелушићау,њ који нам је био водич и на тај начин помогао да настане ова репортажа. 

реПортаЖа ниШ
двору папе у авињону и код брата француског краља карла де валоа, 
који је тада добио право да у породични грб стави љиљанов цвет- знак 
француских краљева. затим николу, заповедника которских оклопни-
ка у војсци цара душана у бици код велбужда, 1330.године и коначно , 
његовог брата михаила, посланика краља милутина у дубровнику и цара 
душана у венецији, једног од најбогатијих которана свога доба, власника 
бројних имања и кућа у котору и околини.

све те палате смештене су на трговима, пјацама и пјацетама: пјаца 
св.трифуна, пјаца од кина, пјаца од млијека, пјацета карампана, пјаца 
од затвора, трг од брашна, трг од устанка, трг бокељске морнарице.... 

на пјацети звана карампана  налази се истоимена чесма, која потиче из 
XVII века, барокног је стила и са оградом од кованог гвожђа, рад неког од 
познатих которских мајстора. дуго времена је била једина јавна чесма 
са питком водом, у граду  котору. овде су се окупљале и которске вода-
рице, које су разносиле воду по палатама и господским кућама. за ову 

чесму везане су многе згоде и незгоде мештана, а опевана је и у многим 
песмама. Хумористички лист који излази за време карневалских свеча-
ности, носи име ове чесме, због специфичног которског хумора везаног 
за ово место. 

једно од два предивна  острва у бококоторском заливу је острво Госпа од 
Шкрпјела. настало је као вештачко острво, које су према причама створи-
ли перашки и которски поморци, довозећи својим једрењацима велико 
камење. према легенди, перашки рибари након једног бродолома у бли-
зини острва пронашли су на морској стени икону богородице са Христом, 
те су се према обичају заветовали, да ће на острву подигнути цркву. то су 
и учинили 1630.године подигнувши барокну цркву госпа од шкрпјела. 
обичај из старих времена је обновљен и данас се то зове перашка фаши-
нада и одржава се 22.јула.

острво Св.Ђорђе се зове и „острво мртвих капетана“ јер је према леген-
ди један француски војник, гађавши топом према перасту, погодио кућу 
своје вољене девојке и усмтрио је. та легенда била је и повод за ремек 
дело „острво мртвих“ швајцарског сликара беклина.

котор је један од ретких градова који је сачувао бројне традиционалне 
манифестације што својом оргиналношћу, фолклором то и бројем учес-
ника. најпознатије су: карневалске свечаности током фебруара, трифун-
данске свечаности посвећене заштитнику града, дани камелије, Фестивал 
филмова о подморју и  Фестивал позоришта за децу, интернационална 
смотра моде, Фашинада, бокељска ноћ....

од свих градова на црногорском приморју, по броју кафића котор је на 
првом месту. поред градских кафића, велики је и број кафе башти смеш-
тених углавном дуж обале. у старом граду, смештена је најпознатија котор-
ска дискотека „максимус“, коју млади и сви остали, жељни добре игре уз 
популане музичке ритмове, посећују у касним вечерњим сатима.

у котору  је и већи број ресторана који нуде разноврсне укусне рибље 
специјалитете. најтипичнију медитеранску кужину, како се кухиња овде 
изворно зове, могуће је пробати у котору. осим традиционалне црногор-
ске кухиње, коју чине: пршут, сир, маслине, те чувена црна и бела црно-
горска  вина, овде можете пробати и специјалитете италијанске кухиње. 
у пристојним ресторанима уз звуке староградске музике, медитеранских 
нота и традиционалног звука загарантован је добар провод.

у которској луци се често виде луксузни бродови, који на својим 
крстарењима обавезно упловљавају у ову луку. 

      
наша мила боко, невјесто јадрана,        
покривена небом ко од плаве свиле,     
љепша си од твоје приморкиње виле      
и светија си од њеног ђердана.          

       Алекса Шантић 

   
  
 
бока

...ушли смо у боку которску, дубоко изувијану природну луку 
о којој човјек чита читавог живота; 
налик на норвешки фјорд, била је у поређењу с неким другим 
предјелом оно што је балет према обичном кораку.

Ребека Вест, британска списатељица
из путописа Црно јагње и сиви соко

Перашка фашинадаЧесма Карампана

Сат кула са стубом срама Палата Бућа

Трг од Оружја

бранка пејовић
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увек се тражи карта више

разГлеДаЊе ГраДа оПен тоП линијом
превоз на опен топ линији за разгледање 
града у јулу је био организован са два свакод-
невна поласка, аутобси су прешли 2.663 кило-
метара и превезли 1992 туриста. због великог 
интересовања домаћих и страних туриста за 
упознавањем престонице, њене архитектуре, 
знаменитости и живота из отвореног аутобу-
са, од 01. августа уведено је ноћно разглдање. 
поласци су организовани четвртком, петком, 
суботом и недељом у 20.00 часова. траса линије, 
програм разгледања и цена карте идентични су 
програмима полазака у другим терминима. пут-
ницима је такође на располагању аудио водич 
на осам светских језика.«број туриста на ноћном 
поласку је изнад наших очекивања. увек се тра-
жи карта више. почетком августа имали смо 
два бис поласка», истиче Паул еуген, шеф тури-
стичка агенција ласта (балканска), који је уједно 
и одговорно лице за реализацију програма опен 
топа.током првих 14 дана августа услугу тури-
стичког разгледања београда користило је 1.411 
путника. Разгледање се обавља свакодневно са 
2 поласка.у септембру је планирано разгледање 
са једним поласком, у 16.00 часова.

у жељи да грађанима и посетиоцима што 
верније представи чари ноћног живота пре-
стонице, ласта је заједно са порталом Nightelife 
Belgrade урадила програм парти буси промови-
сала га представницима медијских кућа 26. јула. 
то је нови програм разгледања са посетом клу-
бовима и најатрактивнијим локацијама ноћног 
живота. намењен је активним корисницима 
друштвених мрежа. 

успех опентоп разгледања у овогодишњој 
сезони резултат је креативног приступа ласти-
не агенције, као и врхунског рада који је у овај 
пројекат уградио возач душан павићевић. 
душан није само професионалан за воланом, 
већ и у другим пословима које обавља за опен 
топ, у продаји карата, пружању информација пут-
ницима, медијској промоцији ласте. он је човек 
са лепим манирима, комуникацијом и култу-
ром и другим квалитетима који омогућују да на 

најлепши начин репрезентује наше предузеће.

круЖна линија  „из срца ГраДа До авале”
на линији за авалу током летњих месеци забе-
лежен је пад броја путника у односу на исти 
период прошле године. у јулу је превезено 329 
путника и то је довољно јасан сигнал за промене. 
од септембра линија ће бити трансформисана 
у једнодневни излет, са поласцима суботом и 
недељом у 16.00 часова. овим излетом биће 
обједињена кружна линија за авалу и манастир-
ска тура са посетама милошевом конаку, цркви 
светог петра и павла, као и манастиру Раковица.

комплетан опен топ програм организован је са 3 
аутобуса. поред редовних и бис полазака током 
јула реализовано је 6, а у првој половини августа 
4 ванлинијске вожње. 

„поносни смо 
што ласта у 
овогодишњој 
сезони има 
н ај б о гатиј у 
п о н у д у  з а 
т у р и с тич ко 
разгледање 

наше престонице. поверење наших грађана 
и других посетилаца даје нам подстерк да по 
завршеној опен топ сезони, разгледање града 
наставимозатвореним аутобусом. за сезону 
2014. планирали смо увођење четвртог аутобуса, 
нове трасе, као и новог аудио водича са новом 
верзијом текста, на 8 језика”, рекао нам је паул 
еуген.

Програм разгледања Града Опен Топ 
линијом бележи одличне резултате. 
Ау тобуси су пуни,  ноћни поласци 
уведени, увек се тражи карта више и 
организујубис поласци. На кружној 
линији „Из срца града до Авале“ овога 
лета број путника је знатно мањи. Од 
септембра је планирана модификација, 
којом ће бити обједињена кружна линија 
и манастирска тура.Комплетан програм 
Опен Топ реализује се кроз сарадњу 
Туристичке агенције Ласта и ПО Ласта 
градски саобраћај. 

оПен тоП сеЗона сП ласта

мика субошић

душан павићевић и паул еуген
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ПроМоЦије

Немачка компанија „Knauf Insulation 
Srbija“ 11. и 12. јула организовала је 
промоцију производног програма у 
Сурдулици за новинаре београдских 
м е д и ј а .  у  о к в и р у  п р о г р а м а 
промовисана је туристичка понуда 
на југу Србије са главним акцентом на 
манифестацију „Власинско лето 2013“ 
као и на Ластину линију  за Сурдулицу 
и Босилеград.

„Knauf Insulation“је део Knauf групе и једно од 
најцењенијих имена у свету термоизолације. 
позната је по производњи камене мине-
ралне вуне и стаклене минералне вуне. 
поседује 40 фабрика у европи, Русији, великој 
британији и сједињеним америчким држава-
ма. на годишњем нивоу оствари промет од 6,5 
милијарди евра.

у србији је присутна од 2005. године, када је 
успешно извршена приватизација сурдуличке 
компаније вунизол. доласком Knaufa у сурду-
лицу производња је удвостручена, подмлађена 
и оптимизована радна снага и уведени свет-
ски стандарди производње.Фабрика годишње 
произведе 42.000 тона камене вуне, које се 
транспортују са 5.500 камиона. највећи део 

производа, односно 75% извози се у бугарску, 
македонију, грчку, албанију, мађарску, црну гору, 
турску, Румунију, па чак и на кинеско тржиште. у 
2011. години Knauf је у погон у сурдулици уло-
жио 2 милиона еврау подизање квалитета услова 
рада,  рециклажу влакана и модернизацију еко-
лошких постројења. камена минерална вуна је 
једини термоизолациони материјал који у исто 
време обезбеђује топлотну и звучну заштиту, 
као и заштиту од пожара. Knauf Insulation посеб-
ну пажњу посвећује развоју система контактне 
фасаде са каменом вуном за спољашње зидове 
који пружају највиши комфор становања. 

током презентације новинари су обишли про-
изводни погон Knauf-а, а након тога уживали у 
богатим садржајима манифестације 28. „власин-
ског лета 2013“ која се одржава у сурдулици и 
на власини, као и врхунским специјалитетима и 
гостопримљивости народа овог краја. 

ласта има свакодневне поласке за сурдулицу, на 
линији са крајњим одредиштем у босилеграду. 
поласци из београда су у 14 часова, полазак из 
босилеграда је у 12.00, a из сурдулице у 14.25 
часова. линија има трасу: београд-варварин-
ниш-лесковац-сурдулица-босилеград. 

промоција компаније „KNAUF INSULATION SrbIjA“

а хтео сам да будем возач аутобуса
из назива „лас та“ 
могу да се, као и у 
свакој преметаљци, 
направе и ове речи: 
атлас, талас, астал, 
латас (омер паша), 
и ево, како нас већ 
више од 66 година 
вози, можемо рећи 
да, опет играјући се 
речима, ласта никада 

није стала! Додуше стаје, када прима или испраћа 
путнике.

од малих ногу памтим, а о томе сведоче и 
многобројне црно-беле фотографије на којима 
се видим са поклопцем у руци, како ћу, када 
порастем, да постанем возач аутобуса. и уместо 
у возаче, отишао сам у водитеље, новинаре. али 
та љубав према аутобусима остала је и до данас. 
иначе, и поред силне жеље да постанем возач 
аутобуса, доста касно сам положио возачки испит.

највећи број својих путовања, било да је у питању 
одлазак на годишњи одмор, или неко путовање 
због природе посла, тесно је везано за „ласту“. у 
детињству, такође, памтим одласке и повратке 
„ластом“ до Бања луке. најчешће са поласком из 
Београда у 23:30, и у повратку у 15 или 17 часова. 
и то са тадашње привремене аутобуске станице у 
центру града, док у Бања луци није изграђена нова 
аутобуска станица, смештена поред железничке.

Годишње одморе проводим у србији. а нема места 
у нашој земљи до којег не вози „ласта“.  Последњих 
година на тару и са таре. Преко ваљева, Дебелог 
Брда и Бајине Баште.

такође, памтим и једно, пре неколико година, 
путовање са „ластом“ до Љубљане. Било је европ-
ски, нема шта!

и тако, поред звездине црвено-беле, у души ми је 
и „ластина“ плаво-бела боја!

вељко Пајовић, новинар-водитељ
„Београдске разгледнице“ радија студио „Б“

Возно особље: Александар Расулићи Љубиша МилошевићВозно особље: Александар Расулићи Љубиша Милошевић
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удружење пензионера сп ласта организовало 
је у јуну седмодневни боравак у сокобањи за 61 
члана из свих организационих јединица. током 
боравка пензионери су уживали у свему ономе 
што сокобању чини једном од најпосећенијих 
туристичких дестинација у србији. то су изван-
редна природна богатства, значајна културно-
историјска баштина, лековите воде, чист ваздух, 
и богатство рекреативних програма и програма 
здравственог туризма које нуди природно лечи-
лиште „бањица“, где је био организован смештај. 

као и током свих досадашњих посета, чланови 
удружења су и овога пута улепшали свој боравак 
обиласком најатрактивнијих дестинација, а то су 
водопад Рипаљка и соко град трошкове боравка 
финансирало је удружење са учешћем од 55%, а 
преостали део од 45% финансиран је из личних 
средстава. у повратку за београд организован 
је је излет са посетом  манастиру света петка 
изворска на Ртњу и излетишту„грза“.манастир 
света петка изворска познат је као извориште 
вере и исцелитељства, а излетиште „грза“ по 

шумама јасена и јавора, викенд насељу, традици-
оналним специјалитетима и великом броју изво-
ра, од којих је најпознатији извор реке грзе, где 
је вода питка, а изнад извора налази се пећина. 
превоз за одлазак и повратак из сокобање обе-
збедила је сп ластра.

поред редовних активности, у протеклом пери-
оду удружење пензионера је активно учество-
вало у раду скупштине акционара сп ласта на 
којој је заступало 90.000 акција.

м.с.

наша колегиница Верица Манојловић 
из економско-финансијског сектора ово-
га лета отишла је у заслужену пензију. 
верица је цео радни век од 34 године 
провела у ластиној служби књиговодства, 
обављајући различите послове, од  
референта  до главног књиговође. 
била је добар и предан радник, тиха и 
ненаметљива особа. на растанку, колеге 
су јој уручиле цвеће и вредне поклоне и 
пожелеле лепе пензионерске дане.

М.С.

испраћај у пензију

удруЖење ПенЗионера  сП  ласта

 одмор у сокобањи
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клуб ПенЗионера сП ласта

Чланови клуба пензионера  овог лета запутили су се  на излет ка 
најзанимљивијим  дестинацијама у војводини, током  којег су уживали 
у многобројним лепотама панонске равнице. током једнодневног изле-
та, 10. августа око 70 чланова  овог  клуба из београда и смедерева, 
посетили су у бечеју дворац дунђерски, затим чувену ергелу зобнати-
ца надомак бачке тополе и на најсевернијој тачки србије, ергелу коња 
келебија. профитне организације ласта-београд и ласта- смедерево за 
потребе реализације овог излета,  пензионерима су обезбедиле гратис 
превоз са једним аутобусом и минибусом.

у дворцу „Фантаст“ задужбини богдана дунђерског, од кустоса   чули 
су занимљиву причу о власнику овог дворца, који је у том времену 
имао огромну моћ и богатство. дворац је споменик културе од вели-
ког значаја, сада  реновиран у луксузан хотел. богдан је на свом имању 
подигао и капелу светог Ђорђа, а израду  иконостаса поверио је свом 
пријатељу урошу предићу, једном од највећих српских сликара. 

пензионери су се потом упутили ка српско-мађарској граници, у 
зобнатицу –чувену ергелу која је 2009.године обележила 230.година 
постојања. крајоликом доминира ергела са хиподромом за галопске 
и касачке трке, терен за такмичење и мањеж- покривени простор за 

јахање и тренинг. испред ергеле су статуе најпознатијих грла израђене 
у природној величини. зобнатица са ергелом, хотелом, музејом, 
галеријом, малим зоо вртом, али и туристичким садржајима  привлачна 
је за госте свих генерација и у свако доба године.

после неколико минута вожње од центра суботице, на 11 км посебно 
импресиван утисак на пензионере оставила  је позната ергела коња 
келебија.на комплексу од 20 хектара налази се  вештачко језеро, 
модерно опремљене штале са 65 липицанера, неговане зелене  повр-
шине, дуги уређен дрворед,такмичарски терени, цветне леје и објекти 
грађени у панонском стилу, музеј фијакера... пензионери су имали и 
прилику да се возе отменим фијакерима по уређеном парку ергеле, 
као  и по прелепој  боровој шуми још лепше виле „мајур“, али и да се 
упознају са чарима јахања.

клуб пензионера је од почетка године до сада обезбедио за 25 својих  
чланова боравак у пролом бањи, сијеринској и сокобањи о трошку 
клуба. у истом периоду  реализовали су 8 излета: на Рајцу, у кладову, 
прохору пчињском ( дводневни излет),вишеграду, крупњу посетили  су 
манастире овчар-бање, манастир горњак и соко-град.

Б. Пејовић

уживање у лепотама војвођанске 
равнице

28



актуелно

фактори безбедности саобраћаја

много различитих утицаја доприноси настан-
ку саобраћајних незгода и њиховој тежини, а 
четири основна фактора која утичу на активну 
и пасивну безбедност саобраћаја јесу: човек, 
возило, пут и окружење.

активна безбедност саобраћаја - има циљ да 
спречава (превенцију) или смањује (редукцију) 
број  саобраћајних незгода.

пасивна безбедност саобраћаја има циљ да 
смањи број и тежину последица саобраћајних 
незгода које су се већ догодиле.

Човеку се приписује велики број саобраћајних 
незгода, око 65%. много је елемената који 
на различите начине утичу на безбедност 
саобраћаја, а то су: пол, старост, способности, 
знања, ставови, искуства, понашање, вожња под 
утицајем алкохола, умор, некоришћење система 
заштите.

за безбедност саобраћаја од способности су 
најзначајније сензорне, психомоторне и ментал-
не способности. у сензорне способности спадају 
способности које су у вези са чулима вида, слу-
ха, мириса и додира. посебно су важни оштрина 
вида, видно поље, периферни вид, адаптација. 
због свега овога потребно је упућивати профе-
сионалне возаче на лекарске прегледе на сваке 
три године, што је законом прописано.

знање као елемент се огледа кроз образовање и 
обуку – недостатак минималних знања повећава 
ризик настанка саобрћајне незгоде. због тога 
возачи једном у две године раде тестове који 
се односе на познавања саобраћајних прописа, 
што се регулише интерним актом.

понашање учесника у саобраћају, а посебно 
поштовање прописа, најбитније утиче на без-
бедност саобраћаја. посебно су опасна следећа 
понашања у саобраћају: непоштовање светлос-
них сигнала, претицање на местима забрана и 
у опасним ситуацијама, непоштовање првен-
ства пролаза, недржање безбедног одстојања 
између возила, некоришћење заштитне опреме, 
прелазак коловоза ван пешачког прелаза и као 

најважније значајно прекорачење ограничења 
брзине које за последицу има то да се број 
незгода повећава за 10% (лакше незгоде) до 
25% (незгоде са погинулим), када просечна 
брзина порасте за 5 km/h. ово повећање је 25 
– 50 %, ако брзина порасте за 10 km/h. знајући 
све то, врши се контрола брзина увидом у тахо-
графске листиће. још треба напоменути да у 
саобраћајној незгоди у којој се возило крета-
ло брзином од 60 km/h, долази до расцепа на 
унутрашњим органима код човека. статистички 
подаци показују да је сваки трећи возач који је 
кажњен због прекорачења брзине учествовао 
у саобраћајној незгоди.

алкотестирање се врши јер се коришћењем 
алкохола погоршавају физиолошке способно-
сти: слаби оштрина вида, продужава се време 
реаговања, слаби координација и прециз-
ност покрета, а са друге стране слаби пажња, 
“повећава” се самоувереност, слаби критичност 
и расте склоност ка разицима.

управљање возилом је веома напоран посао 
који захтева сталну пажњу и концентрацију, са 
обиљем стресних ситуација. умор доводи до 
чешћих грешака у вожњи, слаби опажање и про-
цене, омета прецизне и координиране покрете, 
продужава време реаговања итд. тако да је од 
посебног значаја радно време возача, као и 
дневни и недељни одмори.

када је у питању возило као фактор безбедно-
сти саобраћаја бројни су елементи који утичу 
на безбедност саобраћаја, а огледају се кроз 
уређаје и опрему на возилу, масу и конструкцију 
возила. због тога је веома битна техничка 
исправност возила која се утврђује прегледима, 
како кроз дневну негу, тако и кроз шестомесеч-
не техничке прегледе. 

нарочиту пажњу треба посветити притиску у 
пнеуматицима, јер исправно напумпани пнеу-
матици гарантују најкраћи пут кочења.

овде треба напоменути и тахографе који су 
саставни део сваког аутобуса, тако да возила 

која не поседују исправан тахограф законом о 
безбедности саобраћаја на путевима, не би сме-
ло да учествује у јавном саобраћају.

елементи пута као фактора безбедности 
саобраћаја су: врста пута, траса пута, просечан 
број прикључних путева, стање коловоза, пре-
преке поред пута.

свака раскрсница представља већи број кон-
фликата и опасних ситуација који се могу реа-
лизовати у незгоду. Ризик незгоде је већи у рас-
крсницма са више прилаза, са интензивнијим 
саобраћајем и већим брзинама испред рас-
крсница.

окружење као фактор безбедности саобраћаја 
огледа се кроз следеће елементе:  неповољни 
временски услови, негативни утицаји родитеља, 
полиција, стандард, скривене камере, закони, 
присуство сапутника.

у време падавина (град, киша или снег) расте 
ризик од незгоде. неочекиване снежне пада-
вине, први јесењи снег и падавине после дужих 
периода без падавина значајно повећавају 
ризик незгода, а посебно незгода са настра-
далим лицима. због тога се возачима скреће 
пажња да тада пажљивије возе.

када је реч о деци и родитељима треба лепом 
понашању у саобраћају учити децу од малена, 
јер су навике најважније. такође, никако не тре-
ба правити прекршаје у присуству деце, јер се 
они угледају на своје родитеље и када порасту 
понашаће се исто као и они.

непосредна контрола полиције брзо делује, али 
су ефекти ограничени у времену и простору.

као што је већ речено, човеку се приписује 
највећи број саобраћајних незгода, због тога се 
управо највише пажње посвећује човеку, како 
кроз кампање, тако и кроз низ акција које се 
спроводе ради смањења броја незгода и тежи-
не последица.

На основу извештаја  Светске 
з д р а в с т в е н е  о р г а н и з а ц и ј е , 
с аобраћајне не згоде с у  осми 
в о д е ћ и  у з р о к  с т р а д а њ а  н а 
глобалном нивоу, а водећи узрок 
смрти младих. Више од милион 
људи погине годишње на светским 
путевима. у 88 земаља је смањен 
број смртних случајева на њиховим 
путевима, али укупан број смртних 
случајева у друмском саобраћају 
и даље је неприхватљиво висок и 
износи 1,24 милиона годишње.

ленка терзић
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интрВју даниЦа МаксиМоВић

како трајати ?

Неизмрну љубава према животу, глумица Даница Максимовић уградила је у 
импозантну уметничку каријру, у хуманитарни рад и божанствену појаву којом 
зрачи цело њено биће. у српској кинематографији и позоришној уметности 
оставила је неизбрисив траг са више од 60 филмских и 70 позоришних улога. 
Са великом посвешћеношћу одиграла је широку лепезу ликова, градећи их на 
аутентичан начин. Миљеница је публике свих генерација и свих поштовалаца 
јавне речи. Добитница је Стеријине награде. Била је председник Савеза драмских 
уметника. Током целе каријере истински се борила за професијуи успела да 
оствари оно најтеже-да траје. Дана, како је популарно зову пријатељи,све што 
ради, ради из душе. Нама је из душе подарила овај интервју. Дошла је у Ласту 
са препознатљивим изгледом даме високог стила, која зрачи оптимизмом и 
младалачком енергијом. Разговор је започела срдачним и веома непосредним 
тоном, па смо током првих реченица изгубили осећај да познанство траје тек 
неколико минута.

Какав глумачки изазов вас је подстакао да при-
хватите улогу у филму «Аманет»?

посао глумца јесте стресан и не знате шта носи 
данас, а шта сутра. ако га не прихватите тако, не 
можете ништа урадити, везани сте у чвор, негде сте 
у пауковој мрежи и вртите се у круг. значи, мора-
те бити слободни, слободни као птица, и душом и 
телом, ако у томе не успете, онда сте негде огра-
ничени у свом раду. са таквим схватањем прими-
ла сам и наше младе људе, немању ћипранића и 
сару Радојковић, када су дошли у звездара театар, 
где сам играла представу «кумови».понудили су ми 
сценарио, прочитала сам га и видела да је материјал 
заиста добар. «аманет» је савремена прича са пуно 
горчине и обрта. у филму играм мајку Радмилу која 
је мени блиска само у једном сегменту, и то као 
борац, као фајтер. она би за своје дете учинила 
све, самохрана је мајка, медицинска сестра и ради 
ноћне смене, као и син који паралелно са својим 
студијама, такође ради ноћу и конобарише. живе-

ли смо у љубави и слози, све док се није појавила 
једна девојка вишња. она је у наше скромне животе  
донела промене и изненађења, јер се испоставило 
да је у другом стању.ту крене, рекла бих нека друга 
струја живота, јављају се проблеми, да би на крају 
дошло до великог обрта. у међувремену, почињем 
да се виђам са бившим мужем томиславом. игра га 
мој колега светозар цветковић, са којим сам сними-
ла свој први филму пре тридесеттри године.муж се 
разболео и жели породицу на окупу. пристајемо на 
то, али са нама на дедиње полази и вишња.нисмо 
знали, али се испоставило да она томислава познаје 
од раније. и ту је аманет, ту је освета и мрежа у коју 
смо упали.

захвална сам овом младом човеку који ми је 
поверио улогу. сада радимо пуном паром, има 
лепих ликова и довољно младих,даровитих 
људи који су ушли у пројекат. ту је милена 
живановић,љуба булајић, јелисавета ореш-
чанин, марија вицковић, светозар цветковић, 

горан Радаковић... Филм се снима на више 
локација. ласти хвала много што нам је изашла у 
сусрет и обезбедила превоз за нашу екипу.

Веома сте активни и на позоришној сцени, 
играте у представама «Отац на службеном 
путу», «Зона Замфирова».... Шта нам можете 
рећи о томе?

 представа „отац на службеном путу“ је доживела 
велики успех, побрала је све могуће награде. то је 
једна од најнаграђиванијих представа у историји 
атељеа. толико је добила награда, а била је спор-
на. многе колеге одбиле су да играју у том кома-
ду, али су оливер Фрљић и кокан младеновић 
били истрајни. задивили су ме својом упорношћу. 
када су ме позвали да играм у представи, мој 
одговор је био је: »како да не!» ја сам слобо-
дан уметник од 1997. године, када сам као 
првакиња и носилац репертоара у позоришту на 
теразијама дала отказ, зато што је у позориште 
ушла политика. у представи играм две мајке, које 
повезују тужне судбине, једна сахрањује празан 
сандук без мужа (који је нестао), а друга, Рускиња 
лидија, своје дете. музика ирене поповић и сон-
гови које певам су потресни.

почаствована сам што сам део екипе коју чине 
дивни људи:бане трифуновић,Хана селимовић 
аљоша вучковић, мики крстовић, иван 
јефтовић,  Ђуза стојиљковић, којег обожавам.
пресрећна сам што је увреме мог мандата пред-
седника савеза драмских уметника добио добри-
чин прстен, као и мира бањац.

играм у представи „индиго“ коју је продуцирао 
и режирао мој класни колега лека, бранислав 
лечић у коопродукцији са будва град театром, 
пре годину дана. лепо је прихваћена и овде 
и тамо. она говори о нашим наравима, то је 
канцеларијска прича, у којој људи дуго раде 
заједно, а мало се познају. танананим и сведеним 
средствима дочаравамо ову причу.

срећна сам због тога што имам разноврстан 
репертоар. волим да играм различите каракте-
ре и судбине. то је суштина мог позива, инспи-
рише ме, оплемењује и подстиче да размишљам 
на многе теме... зрела сам глумица, играла 
сам и комедије и драме.  не зна се шта је теже, 
насмејати људе или их расплакати. мислим да 
их је теже насмејати, јер кад им створите аутен-
тичност и истинитост тог лика који је на мукама, 
плачем ја, а плаче и публика.

Одиграли сте широку лепезу женских ликова. 
Који их заједнички именитељ повезује?

обожавам биљке, моје двориште је моја оаза, ту 
уживам, ту се крећем и враћам својој суштини. 
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то ми је неопходно, јер морам чврсто дастојим 
на својим ногама да бих могла да се «одлепим» 
на сцени и играм ликове, пуне трагике, емоције 
и истински потонуле на маргине живота.мене 
покреће радост игре и адреналин који осећам 
када играм ликове «на ивици жилета». играла 
сам пуно улога жена са маргине. увек сам их 
бранила, зато што сам се суштински бавила раз-
лозима који су их довелидо тога да живе бавећи 
се и најстаријим занатом на свету. играла сам 
и све друге могуће жанрове, од јелене која 
је била дама у истоименој серији, затим тетка 
савете у «Рањеном орлу», те племените души-
це, до савремене и модерне жене. например, 
жаки-жаклина,шверцерка у серији лисице, па 
серија «заустави време» од 120 епизода, која је 
снимљена пре пар година, и нажалост до данас 
није приказана. волим да играм и жене са села. 
у првом филму «Хајдук» такође сам била јелена, 
али јелена у гуменим опанцима, копала сам, 
возила чамац, ловила рибу, сналазила се сама, 
остављена, напуштена, удовица која доживљава 
непријатности... у већини случајева жена је 
била само објекат. питам се, зашто се нико није 
одважио да напише сценарио где би жена била 
итекако своја, моћна, супериорна, која покреће 
мушкарце и држи кућу на својим плећима. 

Коју улогу сте посебно желели да играте?

једина представа у којој сам пожелела да играм 
била је «вирџинија вулф», и улога марте. та 
жеља ме држала једно две године, а онда се 
десио позив мог колеге ланета гутовића. била 
сам председник жирија на фестивалу «јоаким 
вујић» у крагујевцу. лане ми каже: «долазим да 
ти донесем текст, ти ово мораш да научиш одмах, 
па да наступаш». ја кажем: «шта је у питању, који 
текст?», а он ми одговори «марта у вирџинији 
вулф». била сам у шоку, затечена и мислила да 
се шали. питам га: «како да за седам дана играм 
прву представу, знаш колика је та улога и колико 
је захтевна...?» он је дошао у крагујевац, донео 
текст и после тога све време ме држао на линији 
и питао: «дано је л учиш, јеси ли савладала текст?» 
био је упоран и никако није хтео да одустане. уло-
га је била веома захтевна и интригантна, пуна 
обрта, од смеха до суза и пуна емотивног набоја, 
тако да сам уживајући у чарима игре, давала све 
од себе а то су препознавали и чланови многих 
жирија и награђивали ме.

волим да играм ликове из епохе, епоха има пати-
ну. Чини ми се да све што је прошло има неке 
чари, али да оне нису истражене још увек. сви 
присуствујемо овоме што се догађа данас, то је 
лакше сагледати. треба видети како смо живели 
које смо вредности имали и изгубили. наш иза-
зов је управо то, како их можемо вратити кроз 
филм, позориште, уметност...

Снимали сте серије и филмове за дечје про-
граме, «Био једном један цар», «Вуков ћошак», 
«Лаку ноћ децо»,затим «у здравом телу здрав 

дух», «Сијамци». ..Како их вреднујете из 
садашње временске перспективе?

Раније су постојале редакције образовних про-
грама које су неговале школски и дечји програм 
и тако бринуле о едукацији и духовном наслеђу. 
данс таквих програма немамо ни на једној 
телевизији. то никако не би требало да су «скупи» 
програми, јер се тичу будућности наше деце. не 
знам зашто телевизије, а нарочито национална, 
не жели да репризира те дивне приче, у којима 
сам певала „Чај горо лане моје“, играла тета 
лију...и које свака генерација може да гледа. ми 
данас имамо риалити програме који урушавају 
наше национално биће. нажалост, постоје само 
поједици који се боре за идеју да се промовише 
квалитет музике, филма, позоришта, књижевне 
речи.неопходно је да се ослободимо тог ружног 
вокабулара, који чујемо са екрана и који не води 
нигде. томе мора да се стане на пут. пре свега, 
постоје институције и људи којима је то посао, 
такође и сви факултетски образовани људи, где 
су данас они да дижу глас и да се ухвате у коштац 
са оваквим појавама? ја још једино чујем профе-
соре Ратка божовића, владету јеротића и речи 
покојног патријарха павла.

Пут ка блиставој каријери крчили сте сами. 
Како сте успели у томе?

нисам ништа смишљено радила, нити сам има-
ла специјалних жеља. само сам била довољно 
упорна и своја.у мени су «чучали» разни тален-
ти, током гимназије играла сам у фолклору, шко-
ловла глас, рецитовала, такмичила се на полити-
кином кросу, била у разним секцијама, писала 
добро и волела да читам. ето, све то вртело се у 
једном младом бићу и особи која би волела да те 
своје таленте уједини, а глума је била право место 
за то. када сам из трећег пута уписала Факултет 
драмских уметности, схватила сам да мој сан могу 
да остварим. још за време студија добијала сам 
понуде и успевала да свака од њих буде препо-
рука за следећу. 

у чему је суштина посла којим се бавите?

суштина је да трајете и да притом живите од овог 
посла. међутим, то је тешко у оваквим околно-
стима, годинама имамо нестабилну ситуацију и 
културни миље у коме је све неизвесно. тешко је 
изборити се за ауторски филм и ауторску пред-
ставу, тешко је пласирати причу која има умет-
ничку тежину и да при том буде комерцијално 
исплатива. у уметности која се вреднује као пра-
ва, ситуација је слична као и у свим медијима.

Ваш син Милош Лолић је успешан редитељ. Да 
ли бисте волели да будете ангажовани у неком 
од његових пројеката ?

наравно, али то је његов избор. нисам од 
оних мајки које неминовно морају да буду у 
пројектима своје деце. ако се такав пројекат  
догоди, вероватно је да ће његов приступ мајци 
даници и мајци глумици морати да се поларизује, 

да бисмо укрстили копља.он је милош лолић, 

многи нису знали да је то мој син, и то је највећи 

његов успех. заиста је зрео редитељ,за лорки-

ну «крваву свадбу» добио је награду најбољег 

редитеља у баварској, али као и најбољи редитељ 

политикину награду на прошлогодишњем бите-

фу. награђиван је и за друге представе, у бечу 

најпрестижнију награду-нестрој, то је аустријски 

оскар, у словенији, такође најпрестижнију 

награду-боршњиков и наравно, код нас битефов-

гран при мира траиловић.

у чему је тајна ваше лепоте и оптимизма којим 

зрачите?

мислим да човек носи лепоту у себи, рођењем и 

генетски. моја мама била је веселе природе, иако 

је имала тежак живот, лепо је певала и тај таленат 

сам наследила од ње. отац је био жонглер свог 

тела, па сам то наследила од њега. и једно и дру-

го били су витални и енергични људи. вероватно 

сам идеалан спој. најважније је да живим здраво, 

волим да рано устајем и удахнем ваздух са звез-

даре, волим да радим, вежбам, идем на пливање, 

бавим се мојим биљкама и мојом шарпланинком 

теом, слушам музику, читам, литература је извор 

моје професије, волим да говорим поезију и 

гледам филмове. нега је специјалан сегмент, 

најважније је да пре спавања темељно скинем 

шминку, да тониранм лице и намажемом адекват-

ном кремом. вода, вода, вода ...је неопхподна да 

се наноси и уноси у организам,чајеви, лимун без 

кога не идем нигде, редовни одласци у салон на 

пилинг и маске под којима некад и заспим.

Како проведете време у аутобусу када идете на 

ваша гостовања?

ја нисам возач и не волим брзе вожње. када 

путујемо аутобусом на наша гостовања, ја сам 

увек будна, увек седим поред возача и стал-

но запиткујем: «мајсторе је л ви то спавате?», а 

он каже «спавам, спавам», а ја се препаднем и 

кажем: «е нећете богами да спавате! сад ћу ја вас 

да забављам! мајсторе јел хоћете мало кафице? 

Хоћете неку воћку?»па онда кренем да га питам 

нешто, па ми он прича, па ја њему причам, па 

запевам и цео аутобус пробудим! тако путује 

даница која је водолија, знак будућности,и увек 

будна, јер јој се чини да су људи много опуштени.

на путовања увекносим фотоапарат и успут све 

бележим, природу, људе...све што је испред и 

иза камере. мени су најдражи заласци сунца на 

ади бојани.

мика субошић
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иЗлоЖба  Љубе ПоПоВића- „слике иЗ ПриВатниХ колекЦија“

слика је путопис  по унутарњем бићу

Крајем маја у Галерији „Париски 
круг“ у еуро центру отворена је 
изложба слика великана српског 
с лик арс тв а Љу бе Поповића. 
Изложба је својеврсан мозаик 
радова насталих у периоду од 
1975. године до прошле године. 
То су дела која краси колористичка 
хетерогеност, задивљујућа снага, 
чулност и еротизам. Заступљена 
су у најпрестижнијим светским 
историјама уметности.

мноштвом боја љуба поповић је на сликама дочарао чудовишта која 
испуњавају свет његове маште.то су демони, испијена женска тела, еле-
менти архитектуре, небеске капије, божанска обасјања, водопади свет-
лости.... слике су урађене експресивним потезима, у јарким бојама са еле-
ментима натурализма. проткане су ирационалном поетиком и свежином 
која исијава из светлости боја. оне говоре о вечној женској тајни, о софији, 
еротици, о звери и јагњету, али и о нечему пророчком, месијанском што 
наговештава препород и стварање. за врсне познаваоце сликарства,  
љуба поповићје апокалиптични сликар, он је свет је бацио у космички 
пепео и сања о новој ренесанси у којој ће слика бити драгоцена и њеном 
ствараоцу и оном ко је поседује.

слике је ујединио галериста живојин иванишевић из неколико приват-
них колекција и тако представио дела која „одавно не припадају“ уметни-
ку. за љубу поповића изложба је изненађење: „сад сам помало уморан 
од живота и запрепаштен сам колико енергије има у тим сликама.  људи 
треба да знају да је сваки од ових великих радова један читав роман за 
себе, опширан путопис по унутарњем бићу“.

изложбу прати својеврсна монографија у којој срето бошњак истиче да 
је у љубиним сликама „реч о свладаном хаосу снагом ликовног језика, 
маштом и интуицијом“. дејан Ђорић проналази  „рај и пакао, језу и насла-
ду“, никола кусовац љубав која стоји изнад интереса, а милан комненић 
констатује:

„у тренутку када ужурбано, али темељито љуба приређује свој „ката-
лог резоне“, сводећи њиме целовит и систематичан биланс сопствене 
сликарске пустоловине, која траје дуже од пола века, његов београдски 
галериста живојин иванишевић чини срећан међукорак објављујући 
и кратку монографију која се може разумети као књига пријатеља или 
огранак тог големог подухвата у који се мајстор упустио.“ 

љуба поповић је легенда српске ликовне сцене. Рођен је у тузли, 1934. 
године, одрастао у ваљеву, пет деценија живи и ствара у паризу. Члан је 
српске академије наука и уметности и Француске академије лепих умет-
ности. његове слике красе бројне светске музеје и збирке. по тематици 
припада најређој породици сликара фантазмагоричара, мисао  овог 
уметника нераздвојно је везана за медијалу.

припремила: м. субошић
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у  јеку летње сезоне  посетили смо један од огра-
нака ластине туристичке агенције у београду, са 
седиштем у савској улици.  питали смо мирјану 
васиљевић, шефа тог турист бироа, о првим утис-
цима како протиче сезона и плановима за наредни 
период. 

„обзиром да  лоше временске прилике нису ишле 
у корист летње сезоне, агенција ласта  је успела да 
многобројним погодностима анимира и привуче 
велики број туриста и тиме у потпуности попуни 
закупљене капацитете у црној гори. Различита 
лепеза попуста ( пензионери, студенти, деца, попуст 
на превоз ), као и повољни услови плаћања свака-
ко су допринели, да је интересовање повећано. 
у понуди агенције ласта ове године, нашле су се 
и дестинације као сто су : грчка, турска, италија, 
шпанија, словенија, Хрватска, македонија, чија 
продаја је такође била веома успешна. као и прет-
ходних година настављена је сарадња са бројним 
синдикатима на градском и републичком нивоу, 
министарствима, фирмама чији су запослени лето-

вали у организацији наше агенције. 

упркос томе, што се летња сезона везује за морске 

дестинације, наша агенција се може похвалити 

успешним организовањем једнодневних излета 

у земљи. за наше најстарије суграђане реализо-

вани су излети на дестинацијама: палић, сремска 

митровица, шид, опленац, вршац, сребрно језеро 

на којима је путовало преко 2.000 путника. своје 

поверење указале су нам и бројне школе које су 

своје наставничке екскурзије извеле,управо у 

организацији агенције ласта. 

самом имиџу агенције, свакако је допринео и отво-

рени аутобус  који већ  четврту годину за редом 

ради разгледање града и постао је заштитни знак 

београда и комфор на који су страни гости већ 

навикли. ове године, поред стандардног свакод-

невног разгледања у 10 и у 18 часова и кружне 

линије до авале ( субота и недеља), уведено је и 

ноћно разгледање. ноћно разгледање се реализује 

сваког четвртка, петка, суботе и недеље са пола-

ском у 20 часова са трга николе пашића. прошле 
године отвореним аутобусом превезено је око 4000 
људи, док је ове године та бројка већ премашена на 
средини сезоне, што ће рећи да се до краја сезоне 
очекују дупле бројке.

агенцији  ласта  београд предстоји изузетно 
добра јесења сезона у сектору ђачких екскурзија, 
обзиром да ће у нашој организациј преко 2.500 
средњошколаца боравити у европским метропо-
лама попут: будимпесте, прага, беча, Рима, атине… 
том приликом биће ангажовано преко 40 наших 
аутобуса, што је три пута више у односу на исти 
период прошле године. 

што се планова наше  агенције тиче, акценат 
се ставља на  туристичке туре за период јесен 
/ зима као и на бројна путовања за божићне и 
новогодишње празнике, са посебним погодности-
ма за раднике нашег предузећа, о којима ће запо-
слени бити благовремено обавештени“. 

туриЗаМ -сеЗона лето 2013 сП ласта

Припремајући се за сезону лето 2013.године, Ластина туристичка агенција  водила је рачуна да њени програми 
летовања, екскурзија и других путовања буду доступни широкој популацији корисника овог вида услуге. Зато 
је припремила садржајну понуду  дестинација за одмор, разгледање туристичких атракција и друге занимљиве 
туристичке локалитете. Приликом одабира дестинација водило се рачуна о избору оних, за које влада највеће 
интересовање, али и о платежним могућностима корисника  тих аранжмана. Зато су  припремили и пакете 
попуста за одређене категорије потенцијалних корисника, али  и друге погодности.  

закупљени  капацитети  попуњени 

б.пејовић
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Вести донаЦије

„аманет“
током јула почело је снимање 
филма „аманет“, првенца 
младог редитеља немање 
ћипранића, а по сценарију 
саре Радојковић. главни 
јунак ове приче је тодор који 
живи у скромним условима са 

мајком. наизглед, случајно у његов живот улази девојка вишња. вре-
меном њихов однос прераста у љубав, али проблеми настају када се у 
тодоров живот враћа његов моћни отац. како се прича одмотава тако 
се намећу и питања ко је тодор, а ко вишња, ко је позитивац а ко нега-
тивац.глумачку екипу чине: даница максимовић, светозар цветковић, 
горан Радаковић, љубомир булајић, милена живановић, јелисавета 
орешчанин, марија вицковић и други. Филм се снима на више локација 
у београду. ласта је подржала овај пројекат, обезбедивши превоз за 
филмску екипу током снимања.                                                                               М.С.

војни оркестар министарства одбране „станис-
лав бинички“ приредио је 29. јула концерт на 
платоу испред Храма светог саве. концертом 
је дириговао павле медаковић, а публика ужи-
вала у „српском валцеру“, народним изворним 
песмама, „биљана платно белеше“, „ајде јано кућу 
да продамо“.... у репертоар су били укључени 
маршеви, хитови евергрина, народна кола, 

народне песме и концерт је пријао свим генерацијама. концерт је одржан 
у оквиру програма изложбе „јован дучић у дипломатији“, аутора миладина 
милошевића и душана јончића, који су суграђани могли да виде на земун-
ском кеју, у народном музеју, конаку кнегиње љубице, у многим основним 
школама и испред Храма светог саве. ласта је подржала концерт превозом 
војног оркестра „станислав бинички“ од дома војске до Храма светог саве.

                                                                                                                                                                                                                                 М.С.

„српски валцер“   
испред храма светог саве

седма европска летња школа психологије, под нази-
вом „психологија истраживања благостања“ одржана 
је у периоду од 14. до 21. јула ове године у Ремер-
сдалу, малом месту на истоку белгије. на овом струч-
ном скупу учешће је узело 40  најбољих студената 
психологије из целе европе. једини представник 

нишког универзитета и један од три представника 
србије био је Милош станковић. током седмод-
невног боравка одржана су стручна предавања, 
организовани истраживачки пројекти и свечана 
церемонија пријема у програм младих истражива-
ча (Junior Researcher Programme). приступом овом 
програму, учесници су се обавезали да ће завршити 
своје пројекте до августа 2014, када ће бити органи-
зована конференција на универзитету у кембриџу.

бесплатну карту до белгије миолошу је обе-
збедила ласта. по повратку милош је посебно 
похвалио љубазно особље ласте, као и удоб-
не аутобусе у којима је пријатно путовати.                                                             

                                                                                                          М.С.

европска летња школа психологије

камп „ми можемо све“ организован је 
за децу лечену од рака у семегњеву, 
на златибору,  од 12. до 21. јула. на 
кампу је учествовало 40 деце, узра-
ста од седам до осамнаест година 
из целе србије, која су дошла без 
пратње родитеља. у оквиру богатог 
програма организовано је  дружење 
са познатим спортистима, ликовне, 
музичке и глумачке радионице, изле-
ти са посетом сирогојну, дрвенграду,  
шарганској осмицу, тари. у вечерњим 
сатима деца су седружила уз предста-
ве и логорске ватре. о њима је брину-
ло седамнаест волонтера различитих 
профила: педијатри, медицинска 
онколошка сестра, психијатар и пси-
холог. циљ кампа био је да се деца и 
млади уче независности и социјалним 
вештинама у међусобној интеракцији, 
као и упућивање поруке да рак није 
ограничење и да не спречава децу да 
буду деца. уједно то је био и начин да 
се помогне њиховим породицама.

камп је организован по узору на чуве-
не специјализоване кампове које је 
покренуо пол њумен.подржале  су га 
бројне компаније и институције међу 
којима је била и сп ласта.                                                   

„ми можемо све“

ласта је и овог лета била ангажована за превоз сликара на иконописачку колонију“ светих архангела у топли-
ци“, тринаесту по реду, која је одржана од 27.јула до 02.августа у конаку цркве св.арх.михаила и гаврила у 
конџељу, општина прокупље.
сви учесници ове колоније, током седам дана њеног трајања насликали су оне светитеље, којим су на осебан 
начин били инспирисани или духовно везани. колонија је одржана уз благослов његовог преосвештенства 
епископа нишког господина јована, у организацији протојереја Младена Симића, старешине цркве.
саобраћајни инжењер из ласте, Влада Зорић стални је учесник ове иконописачке колоније. ове године насли-
као је икону св.николе, коју је поклонио овдашњој цркви.    

светитељи инспирација уметника

Б.П. М.С.
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током анализираног периода од три месеца (1 . април – 30. јун 2013), 
српски медији су о компанији ласта пласирали 285 објава. уколико посма-
трамо вредносни контекст забележених извештаја, подаци говоре да се 
о овом саобраћајном предузећу извештавало, пре свега, објективно и 
непристрасно. неутралан тон је евидентиран у више од 67 одсто објава, 
али ипак је важно нагласити да медијску слику о ласти нису заобишли 
ни афирмативни извештаји. удео позитивно интонираних објава износи 
више од 32 процента. 

позитиван публицитет остварен је захваљујући извештавању о туристич-
ком разгледању града - кружној тури „из срца града до авале“, о којем је 
објављено чак 45 објава афирмативног тона. позитивно је извештавано 
о награди које је ово предузеће примило за мере безбедности на раду 
(14 позитивних објава), али и увођењу бесплатног интернета на ластиној 
главној аутобуској станици у београду (12). медији су подсетили да је ова 
компанија у јуну прошле године покренула и увођење бесплатне бежичне 
услуге у своје аутобусе у градском и међуградском саобраћају. све објаве 
о бесплатном интернету су пласиране у стопостотно позитивном контек-
сту, што је случај и са објавама о поменутом признању. наиме, пренето је 
да је ласта добитник међународне награде у москви за резултате и ква-
литет услуге у области транспорта путника.

компанија ласта награду добила је по препоруци UITP - међународне 
асоцијације јавног превоза, као предузеће које води изузетну бригу о пре-
возу својих путника, њиховој безбедности, сигурности и пуној удобности, 
истакнуто је у српским медијима.

највећи публицитет постигнут је у априлу (134 извештаја), када је у фокус 
медијске пажње доспела нова сезона кружне туре „из срца града до ава-
ле“ о чему је извештавало 25 медија у 29 извештаја. најслабије медијско 
присуство примећено је у мају (63 објаве).

анализирајући према комуницираним темама, током праћена три месе-
ца највећи број објава је забележен о ластиној тури разгледања града. 
„из срца града до авале“ тема је која је, осим што је најкомунициранија 
са 51 објавом, уједно и генератор позитивног публицитета за компанију 
ласта. како су новинари пренели, већ првог дана почетка нове сезоне 
кружне туре кроз београд превезено је више од 200 путника, како туриста 
тако и београђана. медији су у свом извештавању детаљно преносили 
информације везане за поласке и цене карата за све програме кружне 

туре „из срца града до авале“. Редовне сервисне информације о реду 
вожње забележене су у 40 објава информативног тона, а у 36 извештаја 
било је речи о саобраћајним незгодама, те се ови извештаји убрајају у теме 
са највећом фреквенцијом извештавања медија о сп ласта.   

посматрајући остварено присуство компаније у објавама, доминира при-
марни публицитет. наиме, у 171 извештају команија ласта је тема целе 
медијске објаве, док је терцијарни публицитет (појединачно помињање 
компаније) евидентирано у 99 објава.

о пословању сп ласта, њеним корпоративним дешавањима али и услу-
гама више су извештавали електронски медији (177 објава или 62 одсто) 
него штампани (108 објава). даљом категоризацијом пласираних објава, 
према врсти медија, издвајају се интернет медији као најчешћи канал 
информисања о компанији ласта (102 објаве), а за значајан простор овом 
предузећу пружају дневна штампана издања (86 објава) као и телевизије 
(70 тв прилога). посматрано појединачно, медији на којима се највише 
пута поменула компанија ласта су тв студио б (52), вечерње новости (17), 
блиц (13), Tањуг.рс (11).

                                                                                                                                    

сП ласта

 анализа медијског садржаја сп ласта 

извор: Real Time Clipping

припремила: б. пејовић

Компаније  које желе да унапреде свој имиџ и иду у корак са временом и новим технологијама, придају велики значај 
креирању стратегије комуникације са медијима. Модерне компаније имају добро испрофилисане PR службе и пажљиво 
планиране стратегије односа са јавношћу. Праћење медијских садржаја, једна је од кључних делатности у вредновању 
PR-а, односно унапред пројектованих и планираних активности компаније и њихових резултата. Анализа медијских 
садржаја као облик евалуације PR- има за циљ, да опише слику која о нама ( ЛАСТИ) постоји у медијима, другим речима 
прикаже медијска слика коју смо о себи одаслали. Циљ компаније је, да се у медијима представи у жељеном светлу јер  
моћ медија у савременом свету је  изузетно велика.Медији могу да снажно утичу како на друштво тако и на појединца. 
Тај утицај може бити позитиван и негативан, зато је важно професионално испланирати активности службе за односе са 
јавношћу и перманентно радити на унапређењу медијске слике о компанији. Односи са јавностима сматрају се и техником  
корпоративне комуникације.
СП Ласта у оквиру Маркетинг службе има PR- менаџера Ану Петровић, а анализу медијског садржаја врши агенција REAL 
TIME clipping. у овом броју наше Ревије објављујемо кварталну IMPP анализу медијског садржаја о нашој компанији.

МаркетинГ
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култура

овогодишње издање нишвил џез фестивала прак-
тично почело је 13.августа, отварањем поставке 
музеја џеза мише блама у „салону 77.“ један од 
најпознатијих џез музичара са ових простора, 
контрабасиста, композитор и педагог михаило 
миша блам током целе каријере која и даље траје, 
прикупљао је архивску грађу, али и артефакте везане 
за џез у србији, пре свега.

уручењем награде за животно дело стјепку гуту и 
признања за афирмацију џез музике клинту иству-
ду, коју је у његово име примио један од учесника 
овогодишњег „нишвила,“ клинтонов син кајл иствуд, 
по 19.пут нишка тврђава је отворила своје капије за 
љубитеље џеза из целог света.

по оцени пу б лике најупечатљивији  и 
најхаризматичнији наступ приписује се Хјуберту таб-
су, који је својим наступом присутне вратио у време 
почетака Реј Чарса. дуго најављиван наступ кајла 
иствуда, увеличан је доделом награде „константин“ 

за промоцију џеза његовом оцу, познатом глумцу 
и љубитељу џез музике. његов наступ је крунисан 
композицијом“ једна ноћ у сенегалу“, којом се опро-
стио од публике. прво фестивалско вече затворио је 
у раним јутарњим сатима васил Хаџиманов са својим 
бендом.

гран при „нишвила“ који носи назив шабана 
бајрамовића ове године понео је бенд из вели-
ке британије „Џинџер бејкер џез конфјужен“, уз 
образложење да су направили велики помак у 
„фузији“ џеза и других стилова.

током четири дана трајања, фестивал је прати-
ло 100.000 љубитеља добре музике. Џез музичар 
миша блам рекао је да овакви догађаји доказују да 
„не постоји провинција“ и да „ако се од џеза не може 
живети, може се живети за џез“.

последње вече нишвила обележили су наступи аме-
ричког музичара Рона картера и француског бенда 
нувел ваг.

највећа Џез журка на балкану   

Највећа џез журка на Балкану „Нишвил“ одржана је од 15-18.августа у Нишу. СП Ласта је као и 
протеклих година била један од спонзора ове манифестације, која је привукла велика светска и 
домаћа имена. Око 500 извођача на пет бина, са укупно изведених 80 концерата у току четири дана 
трајања фестивала, учинили су да Ниш дише правим џез плућима.

б.пејовић
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култура

у нишкој тврђави на летњој позорници пред више од 4.000 посетилаца, ансамбл 

народног позоришта из београда, којим је дириговао вахтанг мачаваријани, уз 

подршку страних оперских звезда, и у режији иване драгутиновић маричић, мае-

стрално је извео комад чувеног италијанског композитора. 

Фанфаре, костимирани војници под светлом рефлектора на сцени нишке тврђаве 

чекају улазак у битку- тако је изгледао спектакуларан почетак извођења чувене 

опере.Четири чина и осам слика опере „трубадур“ носили су цветалина василева, 

стефано ла кола, доменико балцани, драгана дел монако....

музика која извире из срца и плени својом снагом и непосредношћу у аријама, 

упечатљиве, енергичне хорске мелодије и ретки, али незаборавни изразито лир-

ски делови леоноре и грофа ди луне, као и прек темперамент лик трубадура ман-

рика, само су неки од фактора који су допринели потпуном ужитку нишке публике.

„ ... врло вешто и сигурно светислав манџуковић ствара један зре-
ли сликарски рукопис... осим велике галерије светитељских лико-
ва, манџуковић уводи у свој рад и пејзаж и апстрактно дело, који 
поседују снажну имагинацију и индивидуалност у изразу. на тај начин 
он обогаћује своје уметничко стваралаштво, доказујући да је таленат 
пре свега најважнији, а човеков пут у уметност врло непредвидљив 
и неоптерећен уметничким образовањем. Развијена уметничка 
интуиција и сликарски дар „исплива“ у животу, где год се налазили и 
шта год ван тога радили“-  рекла је о ликовном стваралаштву нашег 
колеге  злата јованов, историчар уметности..

Једна од најмоћнијих опера Ђузепеа Вердија, 
„Трубадур“, седма је државна свечаност 
поводом обележавања јубилеја Миланског 
едикта (акта о верској и толеранцији уопште), 
изведена је 28.јуна у Нишу.

у Галерији смедеревског Центра за 
културу, 24. августа отворена је изложба 
слика чланова Клуба ликовних стваралаца  
Смедерева. Посетиоци који су наклоњени 
овој врсти уметности, у прилици су да 
до 15.септембра, виде уметничка дела 
Љиљане Милић, Јасмине Врбановић и 
Светислава Манџуковића. Ластин возач 
из ПО „Ласта- Смедерево“ Манџуковић 
изложио је 13 својих радова: од  икона, 
пејзажа до дела са апстрактним мотивима  
рађеним у различитим техникама. 

у част Миланског едикта На изложби  слика у Смедереву, 
изложени радови Ластиног возача    

б.пејовић

б.пејовић

колеге из ласте сликари: в. зорић и с. манџуковић

вердијева опера
трубадур

развијена 
уметничка 
интуиција и  
сликарски дар
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инфекција мокраћних путева подразумева присуство 
микроорганизама у пртеходно стерилном мокраћном 
систему. са микробиолошког становишта  (аспекта), 
инфекција мокраћног система присутна је када у 1 мл 
правилно узетог узорка мокраће постоји  више од 10⁵ 
колонија бактерија (signifikantna bakteriuriјa).

према анатомској локализацији инфекције мокраћног 
система се деле на инфекције доњег (cistitis, uretritis, 
prostatis) и инфекције горњег (pijelonefritis, iintrarenalni 
и perirenalni apsces) мокраћног система-оне могу бити 
акутног или хроничног тока, са или без клиничких сим-
птома и симптоматске или асимптоматске бактериурије, 
са или без обољења, која олакшавају њихов настанак 
(компликоване или некомпликоване инфекције). 

изолована некомпликована инфекција представља 
терапијски проблем. Рекурентне инфекције су мно-
го већи проблем. постоје два типа рекурентних 
инфекција-реинфекција и релапс. Реинфекција је 
чешћа и чини 80 % свих рекурентних инфекција. озна-
чава пoчетак инфекције, која је узрокована различи-
тим микроорганизмима у року од 7 до 10 дана, после 
искорењавања претходне бактериурије одговарајућом 
терапијом. 

Релапс означава повратак инфекције истом врстом 
бактерије у току 3 недеље после комплетног лечења 
у току кога је уринокултура постала стерилна. Релапс 
означава да је ерадикација била недовољна. Релапс 
се среће у болесника са бубрежним ожиљцима, калку-
лусуна или код имуно некомпетентних болесника и у 
болесника са хроничним интерстицијским нефритисом. 

највећи број инфекција се јавља код жена у репродук-
тивном периоду од 18 до 40 година. после 40-те године 
расте број обољења мокраћних путева код мушкара-
ца, услед опструкције изазване болестима простате и 
калкулозом. 

асимптомска бактериурија је подједнако честа у 
старијих жена, као и старијих мушкараца по неким 
анализама у 40-50% особа старијег животног доба. 

најчешћи изазивачи су грам-негативне баци-
ли, еscherichia coli је у 80% је узрочник акутних 
некомпликованих инфекција. друге грам нега-
тивне бактерије, као што су proteus, klebsiella и 
enterobacter су ређе узрочници некомпликованих 
уринарних инфекција. ови  микроорганизми, уз 
serratia и  pseudomonas,  чест су узрок рекурент-
них, компликованих инфекција, које су повезане са 
анатомским или функционалним малформацијама 

мокраћног система, као и за калкулозу.

грам-позитивне коке играју мању улогу у инфекцијама 
мокраћног система. међутим,staphylococcus 
saprophyticus-novobiocin резистенталне коагулаза-
негативан је узрочник 10-15% акутних симптомат-
ских инфекција мокраћних путева у младих девојака. 
ентерококе су ретко узрок акутних некомпликованих 
цистиса у жена. много чешће су ентерококе и стафи-
лококе узрок инфекција у болесника са калкулозом 
и претходним уролошким испитивањем изолација 
staphylococcusa aureusa у мокраћи треба да пробуди 
сумњу на бактеријску инфекцију бубрежног паренхина.

микроорганизми који узрокују инфекције мокраћног 
система су најчешће ендогеног  порекла, они су 
саставни део уобичајне флоре дебелог црева. микро-
организми ређе доспевају из спољне средине, за вре-
ме дијагностичких и терапијских процедура. ендогени 
организми фекалног порекла могу доспети из дебелог 
црева у мокраћни систем преко крвних и лимфних 
судова, или асцедентним (усходним) путем кроз уретру.

асцендентни пут кроз уретру је најчешћи пут којим 
настаје инфекција мокраћних путева, њој увек претходи 
колонизација бактерија упериуретралнојрегији, интро-
итуса  вагине и препуцијума. Чиниоци који доприносе 
периуретралној  колонизацији су поремећаји нормал-
не периуретралне флоре, узроковани антибиотицима, 
другим гениталним инфекцијама и контрацептивним  
средствима (вагиналне дијафрагме, спермициди). за 
настанак инфекције мокраћног система значајни су: 
вируленција микроорганизама, осетљивост мокраћних 
путева и одбрамбени механизми организма против 
инфекција са друге стране.

Proteus mirabilis иproteus vulgaris су уропатоге-
не бактерије које представљају важан чинилац 
вируленције-уретре. уретра разлаже уреју на 
угљендиоксид и амонијум, који има снажно локал-
но токсично дејство и алкализује мокраћу. у оваквој 
мокраћи стичу се услови за преципитацију магнезијум-
амонијум-сулфати и раст инфекцијског калкулуса 
(struvit).

Генетска предиспозиција

ис траживања све више пок азују  генетск у 
предиспозицију за развој инфекција мокраћног систе-
ма. постојање рецептора на уроепителним ћелијама на 
које се адхерирају бактерије представљају веома важан 
чинилац у склоности за развој инфекције мокраћних 
путева. број и тип ових рецептора је генетски условљен. 
већина ових структура су делови антигена крвних гру-
па и присутни су и на еритроцитима и на урогенитал-
ним ћелијама.

Пол и сексуална активност

жене су нарочито склоне развоју инфекција мокраћног 
система због кратке уретре и њених блиских анатом-
ских односа са анусом и лабиама. сексуално општење, 
нарочито у младих жена игра веома битну улогу у 
патогенези инфекције мокраћне бешике која је често 
повезана са циститисом. употреба контрацептивних 
средстава-дијафрагме или спермицида, ремети нор-
малну флору интроитуса вагине и повећава ризик 
за вагиналну колонизацију са escherichiom coli, а 
самим тим и ризик за настанак инфекције мокраћних 

путева. у мушкараца простатиси опструкција уре-
тре због хипертрофије простате представља важан 
предиспонирајући фактор за настанак бактeриурије.

трудноћа

учесталост асимптоматске бактерије (2-8%) у трудноћи 
није већа него у популацији жена које нису трудне. 
међутим, код 20-40% трудноћа са асимптоматском 
бактеријом развија се акутни пијелонефритис, што је 
много чешће него код жена које нису трудне. 

узрок томе су одређени предиспонирајући чиниоци, 
који су карактеристични за период трудноће, као што 
су:

1. смањен тонус уретерe условљена хормонима у  
првом триместру трудноће; 

2. смањена уретерална перисталтика и инкомпентент-
не везикоуретералне валвуле; 

3. спољашња компресија великог утеруса на уретре у 
каснијем периоду трудноће; 

4. фетална продукција протеина; 

5. стална алкална мокраћа током трудноће што допри-
носи брзом расту бактерија. 

инфекције мокраћних путева током трудноће могу 
узроковати превремене порођаје и смрт плода.

инфекција уринарног тракта / INFECTIO Tr. UrINArII (ITU)
иЗ ординаЦије наШеГ доктора

др миленко новаковић, 
специјалиста медицине рада

наставак у следећем броју

ана петровић
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манири за пословни ручак и још понешто о манирима

ПослоВни бонтон

када говоримо о пословном бон-тону, након што 
смо испратили госта/клијента/пословног партнера 
или ако након тога желимо да га поведемо на све-
чани ручак, како би се осећао  добродошлим или 
из поштовања према истом, и ту ћемо наићи на пар 
правила:

док шетамо до ресторана,  као и у вожњи постоји пра-
вило десне стране – десна страна је почасна и увек је 
уступамо дамама, старијим особама, особама којима 
указујемо поштовање.  

•	 Дамама	је	намењена	почасна	страна,	десна	или	
лева, ако јој са десне стране наилази нека опас-
ност (саобраћај); у друштву даме, мушкарац хода 
уз ивичњак .

поздрав на улици 
непознате особе поздрављамо:

•	 Уколико	се	налазе	у	друштву	нашег	познаника,	
поздрав познанику односи се и на особу коју не 
познајемо, која ће нам узвратити поздрав.

•	 Ако	се	налазимо	у	друштву	некога	ко	се	поздравља	
са особом коју ми не познајемо, узвратићемо 
на његов поздрав (да ли само са поздравом или 
руковањем, зависи од ситуације). даме са којима 
ради у истој компанији, мушкарац поздравља први, 
било да је реч о старијој особи или о особи којој је 
он надређен. 

случајни сусрети на улици...
•	 Два	мушкарца	се	заустављаљу	да	поразговарају,	

независно од тога ко је иницирао разговор.  у 
сусрету са дамом, она је та која иницира разговор. 
уколико вам је дама ставила до знања да жели да 
разговара са вама, она је та која иницира руковање, 
поновићемо - дама не скида рукавице, мушкарац их 
скида.

у ресторану 
•	 У	сваки	локал	мушкарац	први	улази	и	иде	испред	

даме, при том обраћајући пажњу на то да јој прид-
ржи врата, уколико то не уради конобар.

•	 У	локал	се	не	улази	са	упаљеном	цигаретом.	Дами,	
око гардеробе, помаже искључиво мушкарац који 
је са њом, не особље ресторана или гардеробери 
(осим уколико није искључиво женско друштво).

мало формалнији пословни ручак/ 
вечера 
када је са нама важан гост, јако је битно унапред има-
ти пресеанс  - редослед по рангу, или право једног 
лица на место и почасти у односу на друга лица која 
присуствују једном службеном или протоколарном 
догађају. 

повод за окупљање диктира време, место и ниво 
формалности . увек треба свима да буде  јасно ко је 
домаћин, а ко почасни гост . Ради лакшег планирања 
и поштовања туђег времена, доћи у адекватно време, 
претходно проверити ко су званице, који ресторан је у 
питању и евентуално какав је јеловник ( из поштовања 
према госту – у случају да је вегетаријанац, да ли је на 

посту или је можда друге вере ). није погрешно ако 
унапред обавестите госте о избору ресторана, и уко-
лико желите да се испоштује дрес-код. свакако се гост 
неће пријатно осећати ако се појави лежерно обучен, 
а страна домаћина строго формално, или обрнуто. 

домаћин дочекује госте 
•	

најважнији гост стиже последњи и први одлази. 

•	

најважнији гост први седа, а домаћин први почиње 
са обедом, док га остали гости прате. домаћин завр-
шава обед.

пресеанс се налази на сточићу код улазних врата, а 
на важним вечерама са великим бројем званица, рас-
поред се доставља уз позивницу са бројем стола одно-
сно места. поред тањира могу стајати картице са име-
ном и презименом особе којој је намењено то место. 

•	 Приликом	страних	посета	на	највишем	нивоу,	
домаћин и гост су најчешће заједно у челу стола, а 
поред њих седе њихове супруге. тада се супротно од 
њих налазе највиши страни и домаћи званичници . 

направићу дигресију - распоред седења за прегова-
рачким столом је такав да вође делегације седе један 
насупрот другом за правоугаоним столом , вођа 
гостујуће преговарачке делегације увек седи леђима 
окренутим према вратима , са његове десне стране 
седи следећи по рангу.

здравица
домаћин држи први здравицу у част најважнијег госта. 
гост такође може одржати здравицу у жељи да узвра-
ти указану част. 

здравице се држе на:  

•почетку		

•за	време	обеда		

•на	крају	обеда	(шампањац)	.	

битно је напоменути да се код здравица не куца! 
пожељно је устати док се говори здравица. здравици 
се узвраћа одмах, или пре дезерта, никако на крају 
обеда. узвратна здравица мора бити кратка! 

опште (сви знамо, али да утврдимо )
дама се поставља на најудобније место, мускарац јој 
придрзава столицу док седа. дама је та која увек прва 
бира јело и прва која га проба. избро вина, уколико се 
мушкарац не разуме, оставља конобару. 

што се самог обедоваца тице, ту су нека правила која и 
сами знамо (или их научимо, након што нас родитељи 
петстотина пута опомену да се то тако не ради): сто-
лица не треба ни да је превише примакнута, а ни 
превише одмакнута од стола, на сто се не стављају 
лактови (треба да су у равни тела), поставити салве-
ту на колена, не стављамо је око врата – користимо 
је касније да са њом обришемо уста или прсте. није 
лепо препунити тањир, зваце се затворених уста и не 
прича се пуних уста. Храну не сипамо својом кашиком, 
већ оном која је за то предвиђена. уколико нам неко 
затражи да му нешто додамо, то радимо особи између 
вас иза леђа, никако преко ње.  

избегавати телефонирање током јела. пустити даму 
да започне са јелом, избегавати пушење или барем 
питати присутне да ли им смета. конобара никад не 
довикивати и не коментарисати уколико је ресторан 
непотребно скуп (барем не наглас и не у ресторану 
пред гостима).

позориште, биоскоп
•	 Без	кашњења	и	конзумације	током	трајања	пред-

ставе.
•	 О	гардероби	брине	мушкарац.

у гардероби се оставља и женски шешир. изузетак је 
мали вечерњи шешир који се не скида на концертима.
•	 Улазнице	предаје	мушкарац	и	води	рачуна	о	про-

граму.
•	 Место	се	заузима	под	вођством	мушкарца.	У	ред	се	

улази лицем окренутим особама које су већ заузеле 
своја места.

•	 Гардероба	свечана	и	тамна.

кад смо код понашања у позоришту, онај ко је скоро 
био у позоришту на крсту, видеће да је група студена-
та историје уметности урадила бон тон за понашање 
у позоришту, свако на свој начин кроз цртеж еј пред-
ставио  шта се сме/ шта се не сме – а најбоље се 
види кроз фотографије.

                                                                                    наставиће се...

када смо за столом, и што се обедовања тиче, мора постојати  
бон тон, ако не у потпуности бон тон, онда барем лепи мани-
ри, који не одолевају времену. овом приликом нећу  улазити 
у детаље, али начин на који су постављени виљушка и нож ће 
свакако много рећи искусном конобару.

овако изгледа енглески пресеанс

Француски пресеанс 

ана петровић
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Омладинска фудбалска репрезентација Србије је надмашила очекивања 
спортске јавности, остваривши историјски успех освајањем шампионске 
европске титуле. Да ли сте Ви као капитен српске репрезентације пре 
првенства веровали, да можете освојити европску фудбалску сцену?

наша генерација на свако такмичење увек одлази са жељом да оствари 
највише и у сваку утакмицу улазимо са амбицијом да победимо... за литванију 
смо отпутовали скромно и без много медијске помпе и очекивања јавности, 
али ми смо веровали да можемо да направимо успех... нико није могао да прет-
постави да ћемо стићи до златне медаље, желели смо само да идемо корак по 
корак.... како смо побеђивали редом противнике турску, затим грузију, тако су 
и наше амбиције расле, а кључна је била утакмица полуфинала са португалом 
и пролазак на пенале... после тога смо сви били убеђени да ћемо бити први и 
то се на крају и остварило... 

Пут српског тима кроз квалификације до европског првенства био је веома 
мукотрпан. Чини се да сте најлепши део игре  чували  за велику фудбал-

ску сцену. Да ли је то био део стратегије или резултат огромне позитивне 
енергије коју је имао Ваш тим?

у праву сте, пут кроз квалификације био је доста мукотрпан и тежак, имали 
смо и среће, али смо је играма апсолутно заслужили... након пласмана на 
европско првенство, спознали смо сопствене мане и врлине и «сложиле су 
се коцкице» да направимо нешто велико... добро смо се припремили, били 
смо комплетни од првог дана, што у квалификацијама није био случај, а то је 
резултирало позитивном енергијом и жељом да докажемо да нисмо случајно 
међу осам најбољих у европи... били смо тим, права група, играли смо сви за 
једног, један за све...

Коју је противничку екипу на првенству било најтеже савладати?

дефинитивно је утакмица са португалом, у полуфиналу, била најтежа за нас... 
био је то најјачи противник, можда и први фаворит за освајање титуле, а сама 
утакмица је била изузетно исцрпљујућа и неизвесна... играло се на 35 степе-
ни, ушли смо у продужетке, па у пенале, исцедили смо из себе последње ато-

златни момак тима за историју
интерВју:  Марко  ПаВлоВски, каПитен фудбалске оМладинске реПреЗентаЦије србије

Име капитена  златних „орлића“ Марка Павловског остаће упамћено у аналима српског омладинског 
фудбала, јер је предводио тим који је донио Србији по први пут европски трофеј. европу је освојио  
талентом који је зналачки преточен у класу, за велику фудбалску сцену. Старијим колегама српског 
фудбала треба да буде узор: како се до успеха долази?! Када се фудбал игра срцем и душом, али  и 
тимском игром и заједништвом. По повратку у Србију, почетком августа најтраженији „орлић“  од 
стране новинара био је Марко  Павловски, који се радо одазвао на  позив наше редакције за интервју.
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златни момак тима за историју
ме снаге... португал је водио у току игре са 2:1, а повели су и у пеналима са 2:0, ја 
сам погодио стативу из првог ударца... ипак, све време смо веровали у победу, а у 
пенал серији, у нашег сјајног голмана Рајковића... та утакмица остаће ми доживотно 
у сећању...

Са европског првенства „упутили“ сте праву лекцију старијим колегама, како 
треба играти фудбал на великој сцени : правом тимском игром, посвећеношћу 
тиму  и  играњем фудбала из љубави. Шта је по Вама, било кључно за тријумф ?

 кључно је било наше заједништво и то што смо сви веровали у наш стручни штаб, 
на челу са љубинком друловићем... препознали смо да је пред нама шанса живота 
и прилика да направимо велики корак у својим каријерама и да покажемо да вре-
димо... ова генерација је доста пута била потцењивана, као кадети нисмо се просла-
вили пред својом публиком, па је такмичење у литванији било веома важно за нас... 

у значајним тренуцима на првенству, реаговали сте као да су иза Вас године 
искуства у игрању великих мечева. Да ли је то таленат или резултат оног што 
учите у омладинској школи фудбала?

иза мене је већ једна сезона играња за сениорски тим оФк београда, а учество-
вао сам и на једном првенству европе до 19 година, у естонији 2012, када сам био 
најмлађи у екипи, тако да сам имао искуства на оваквим такмичењима... одиграо 
сам доста важних утакмица за своје године, како у репрезентацији, тако и у клубу... 
то ми је много помогло у одлучујућим моментима...

Ваш матични клуб је ОФК Београд из којег су још три српска репрезентативца. 
Овим успехом допринели сте да и Ваш клуб добије на још већем значају. Да ли 
омладинска школа  ОФК Београда ствара само шампионе, с обзиром на велика 
имена која долазе из ње?

омладинска школа оФк београда је једна од најбољих у србији и то се показало 
много пута, не само када је у питању ова генерација... на старој карабурми се ради 
врло студиозно, даје се шанса младим играчима и одлично се прати њихов развој... 
сваке године минимум пет-шест играча потписује професионалне уговоре и пружа 
им се велика шанса за напредак у каријери... мени је драго што смо у литванији 
успешно презентовали чувену «романтичарску» школу фудбала, а будите сигурни 
да и у генерацијама које долазе има много супер талентованих момака...

Може ли наша спортска јавност, да рачуна на ову генерацију омладинских  фуд-
балера, као на српску фудбалску будућност ?

ја се искрено надам да ћемо заједно бити на окупу и у будућности, а године пред 
нама биће круцијалне за развој целе генерације... убеђен сам да је пред већином 
мојих другара блистава фудбалска каријера и да ће се за њих тек чути широм 
европе... велика ми је жеља да се сви заједно једног дана окупимо у «а» тиму и да 
поновимо успехе из литваније... 

бранка пејовић

б.пејовић

Фото: д. пашић

Српски фудбалери млађи од 19 година 
постали су први пут прваци европе, на 
првенству  одржаном у Маријенпуљу 
(Литванија), првог августа пошто су у 
финалу шампионата европе победили 
Француску са 1:0.

Омладинској фудбалској репрезентацији Србије, 
након што је постала првак европе у фудбалу 
01.августа, приређен је свечани дочек дан касније 
у Спортском центру ФСС у Старој Пазови.

Представници Ласте, Ана Петровић, PR менаџер и 
Предраг Лукић, директор ПО МиМС, која је била 
један од спонзора наше репрезентације, били су 
позвани на свечаност приређену овим поводом. На 
свечаном коктелу говорили су високи званичници 
Фудбалског савеза Србије, министарка спорта 
Алиса Марић, као и селектор ЉубинкоДруловић, 
али и освајачи европског трофеја млади фудбалери 
српске репрезентације.

свечани дочек 
за прваке европе
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KoШаркаШки клуб ЦрВена ЗВеЗда телекоМ у Протеклој сеЗони

врхунски  спортски  резултати

сПорт

црвена звезда је освојила куп Радивоја кораћа, што је био први трофеј у 
клупским витринама после 2006.године, односно након седам година. црве-
но-бели кошаркаши су обезбедили пласман у најелитније европско клупско 
такмичење- евролигу.тако ће после тачно 15 година, звезда поново играти 
у друштву најбољих тимова старог континента. црвена звезда је по први 
пут у својој историји играла у финалу регионалног такмичења, а играли су 
и у финалу домаћег шампионата. треба истаћи да су црвено-бели прошле 

сезоне са доста успеха представљали нашу земљу и у еврокупу. пласирали 
су се у  ласт 16 фазу, односно у другу рунду овог европског такмичења.

црвена звезда телеком била је један од најгледанијих тимова у свим 
такмичењима прошле сезоне. у  еврокупу имали су просек од 7.000 гледа-
лаца по мечу, док су на утакмицама аба лиге као домаћини у пиониру, у 
просеку имали 5.100 навијача.

СП Ласта је један од спонзора Кошаркашког клуба Црвена Звезда Телеком, који је у протеклој 
сезони остварио врхунске спортске резултате. у духу добре пословне сарадње овај клуб 
након завршене сезоне, Ласти шаље годишњи извештај о оствареним спортским и пословним 
резултатима. Један део тог извештаја чини и визуелни приказ  позиција које је Ласта добила 
уговором о спонзорству. Из тог извештаја издвојили смо један део који говори о оствареним 
резултатима на терену, али објављујемо и фотографије рекламних позиција Ласте.

HvALA vAm šTO STE dEOšAmpIONSKOg TImA!HvALA vAm šTO STE dEO šAmpIONSKOg TImA!

б.пејовић

42
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б.пејовић
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