
wmm HOBW^r
IISttkliiilliy^HHliAlMliiliiHiiiili^l^KiiMMi^lHHUlilliUiMH^^.

rXrri

V  r ... ,-:,4>y--i-i
Tv' r v*''Ti;:-,'1 Hit .%

●f. -■ ii .->r .,

i.4
V

>,u

r  '

!tf

.1

:T'

■Vｫ

■) }■ lair^-!KiVrJ ■ : .¥-'i- ●.●*-vnc.>- >- ■‘OX’JC‘^f--i .</ ●
W.Vj

●1 ;' ●●■' ● /'●. ^7;
.  vf ●. .VI

.1.Jl'

,  "^-J ● ‘‘●■■y.i-)●-{●

s>; ｻ  .'r-

■  ,?*';ｫV'.-.

.fV5r:- (
rsvMww’^*if I 'I

{I

f.y ●h.
■V-S ^ !

M Lil' *4 i
■Vj:.

V:,
XTI

S5

111 p
u
c[ u

3

I
S‘ t

N;l

ifi';n '.-I'l ■^j ■J

■^%l
f;^'.;

4

iftｫ;e ●iA'l
f/:^i* X

i> ^-r-

m
M

ssf.
* V- 1■j

■/;

ｫ
■>-y

●*> *V ● *

LM **vr^MPｻ, a

RijA i^/ry t .

 i-'-;yf;’j
●●●>;.■ '

i^.It:. it/
v*i

te--
v.v*.- i . ,'^Oi^

r.

ri

f’r.-i.t y~|

V'. Y '*^- *● '/.<

,!r

{' rl
3ｫ●-; ':k'.

r-m ¥i 4 ● '●)r. ,.?-: fi

L^i
V

; 1^●'/'''v-r’l':r.¥ ■.-r. Cv
■j. '*'X<

■ &:

I-

a,..' jfc'l -. ..

</¥ Wk

>C ^.'●S
t■■f¥ "tVAｫ c

11 oV 'l?'

.'Vｫ< A .('. I
V^‘ “Iｫ..I ●lf>?-f.

'ｫ ')

¥-
■y.-^t

C uj
■y'Ii -●*' Jt’'!

a.- /●!
ii●'.r I;i; ● < ‘*^-

'^v''■^^●'●>●'-iP^'^ｻ‘'‘-‘ <' mｫv .‘^-1
t ●[>

<
- >'

' si ●-.●rl
■<s :-v -f. f;;

:41 :-r
:. ■'ｫ§'^i-

●9 o'.S'
r;^V-i.rr : .fv?^-J,'--'

r/c*ｫｻ ● -●'.v#-

*  ‘A**/

jfi-.' S'M>.
1

i. .1
.1

Ip'
jtj ● ●

l-.::: ii' .,
■#■ I

I

. I

f
■rr:r

&; ,

.● .’●ｫ

:/lli
f' ●

s'^
●

#-
-4'’ V.' -MC'.'

i.
<

,<■ r

fiirr sf’=‘.<*tv.-' r.ri:

!ｮ::.,r^;;
imr

!̂

r-
i 51f

ii *:f
t'.%●/●●

t

<
kK:^^■■v^I

.'. I j . h'-i

i O
. ii

●■i'ISi
{●?!; *1

i. ^V;i/

●:y ' '*. K‘■

i&‘
1-

I'
>w--r??^^C~xv.v' .r jK*J,

.r?a 2, >
#● ;y

15:' ;ｻ
f

w.".V

I*:

MMA3H >KHBKOBMFi: AKT

¥ RADIO
KOVIN

FM S%S Mhz
*

'T>;

.Js'

BAWA
CfirypHOCT
nOJJHCA %

* AflOP HOBM CAA* AA T
rViaisfia (j)H.-iM)a.-ia Bpmau

EKcno'iHTvpa Kobhh
01.1/ 741- 9.14

741- I'M/'-

Kosarkaski ktub

KOVIN
/



ш СКУПШТИН6КА ЕЕЛЕЖНИЦА седница СО Ковин

B�m Ш ДВГЬ Б ПОТПРo6pahaH>e прсдссднику и потпредсед-

ницнма. и iioMohn гра1)анпма да остваре

cTpyje, raca, κoмyнaлиja, да реше

углавном проблеме пз соци]алне сфере.

Фамозне камате су некпма досгизале n 30

хилээда д!шара, мале плате, пензи]е нису

могле да noKpujy цену cipyje, гре]ан>а,

потрошачкз' корпу. Многп су тражилп

интервснци]у председннка у области где

локална самоуправа нема ингсрснщце,

као што je правос)фе, полици]а, пореска

политика. Био je ту и страх л>удн да нова

власт не зна, неЬе, не noanaje проблеме

Koje треба решавати.

Много тога je решено, углавном оно
што je било из надлсжности локалне

самоуправе. Уз добру сарадн>у са
Eлeκτpoвojвoдинoм и господином

Властом Живковим, на^ена су решен>а

за проблеме πojeдинaцa, проблеме са

рестрикщцом. Са л>удима пз НИС-а
решено je снабдевашс гасом и плаЬаше,

посебно снабдеваше приватних сушара

дувана у Баваништу, nnjn власншш су

тражили помок. У складу са надлеж-

нови ностима, ту je Hajnpe цела ком>'нална
облает где сам aajcflHO са сарадницил1а
нашао решен>а везана за плакаьье рачуна

на рате, помин>ем и проблеме сливаша

κaнaлизaциjc у OponerepcKoj улшщ на

Koje нам je указао, и жалио се наш драги

сугра^анин деда Мирко. па je и Taj

проблем, како тако решен. Далеко од
тога да све проблеме не знамо, да не
мислимо на н>их, али нисмо могли да

peun仡O.
Много тога je ура^ено, уз помок

надлежних из Републикс као што je
истина, да je снергана Шекеране добила

статус Градске топлане, па и именоваше

Савета потрошача топлане, што се може

реки да je била инищцатива гра1^ана Kojii
су долазили пстко.м. Било je много тога

личог, cy�eKTHBHor. Неки општи про-

блеми, 3ajeflHH4KH за гра^ане су нашли
рсшен>а. Они лшши, и они Koju су били из

надлежностн других органа и институ-

ци)а изван локалне самоуправе, осталн

су, Било je ту захтева да се интервенише

према суду, πoлициjи и другима.

OciUaje ли Пешак, дан кади грсфани

могу да се обрате uajodzoeopnitjuMa у
л оГишТшни?

¥  Наравио да пстак ocTaje. Разговоре
｡  плаиирамо како л>уди не би чекали, век

I  ｡ да им се разговор закаже у OApei)eiioj

｡  сатници, што je добро и за 1ьих. Ми кемо

｡  их са пуним уважавашем саслушатн, jep
I  то jecre корисно и за 1ьих и за нас, али

j  трудикемо се да ови разговори да]у
I  резултате, и буду Kopncimjii за гра^ане.
I  На кра|у, желим да кажем, ова прайса

I  има смисла. У будукности, да би се свим

I  проблемима пришло конструктивпи]с,
i  ефикасни]е, иожда би требало да буде
｡  модификована. Да се проблсми класи・

i  фику]у, и тако тражс pcuiciba. Нови

｡  закон предви1)а институт омбудсмана *

｡  практично адвоката rpa ко)и кс
I  заступати м>иховп права према осталим
1  органима п СО.

I  То yK33yjc да je петак код прсд-
!  седника имао смисла и оправданна, да je

I  потреба, па ке вероватыо институт

J омбудсмана омогукити joui AHpeKTHHje

CBOja права и интересе, реше cBoje
проблеме на на]бол.и начин.

(поменимо да je за председнпка овог
савета предложен Костадин Станковик,
директор "Наше слоге") а mije расправ1ьа-
но и о допуш! решета о именовату

директора “Ковин raca”.
Скупшпша je верификовала и пред

лог о повишету зарада запослених у

коыуналном предузеку за 20%, као и
протокол о сарадтп и остваривату раз-
BojHiix програма банатегак оппгпша.

Доста диcκycиje било je и приликом

разматран>а прилива и утрошка месшк
самодоприноса. Констатовани увекани
прилив средстава треба адекватно утро-
шити у складу са предв1феном намеком.
Напоменуто je да средства не треба
превпше држати на рачунима век их
трошнти за утвркене програме.

Без веких дискуаца прихвакене су

информащ^е о yraicy u успеху ученика,
затим предложена одлука о изради урба-
нистичког npojeKTa спортско рекреа-
тивне зоне у Скореновцу и допуни

програма пршременог коршыкета гра-
^ев1Шског землшита. Ова последта допу-
на донста je на захтев Завода за обрачун и
плакате Koju je затражио локащцу на

KOBiiHCKoj ayTo6ycKoj стан1Ш,и зарад
поставл>ата метачнгще. М.Г.

● Директор "Наше слоге", Костадин Станковик, и лрнватннк Ха]рудин Рамик, нису

изабрапи за потпредседнике ИО СО, иако су одборшщи ДОС-а, шмали веЬину од

укупног одборника СО. · За Славка-Сашу Брапковика гласали евн одборннцн

ДОС-а приликом избора потпрсдссдника СО Ковин. · Поред Брапковика, у новоиза-

Areiiuttjii за сарадшу са ме1)ународинм ннституци]ама и невладпннм

оргаш1заЦ11]ама, налазе се и Душан Мнлик, Лакаб Деже и ХаЗрудин Рамик.

Скупштина општиие Ковин je
добила и другог потпредседника.
Славко- Саша Бранковик изабран

je за потпрсдссдника СО Ковин потто je
TajmiM гласатем merono име заокружено
на 24 листика док je 8 листка било
неважских. Истовремено Бранковик je
изабран и за коордшштора Ai’crauqe за
сарадту и контакте са ме^|ународним
инсппушфша и невладиним органпза-
шцама. Чланови агешцце су Душан Мнлик,
Деже JaKaG и Ха]рудш1 Ра.мик.

избора Бранковика, док je век поменута

ArcHHuja изабрана jeднoглacнo. Но,
приликом избора Агенщ^е до новнх
несугласица меку одборитцша ДОС-а
дошло je пошто je за члана Агенщце
председник СО Ковин, др Жсл>ко Родик
предложпо и Весну Беланов. Драган
Туцаков je био jacHO против обзиром да,
како je рскао, то mije предлог Кадровско-
мандатне KOMUCuje. Шеф одборничке
KOMUcnjc ДОС-а, Снежана CrojMeHOBi je

резерву према предлогу Родика изразила

Л. Богданов
Глас за иромене

Одбор за зашшишу аюмечика кулшуре
AEMOKPATMJA JE СРЦЕ

САМОУПРАВЕ
ОПЕТ О ДАНУ ОПШТИНЕ

пре нетто вшпе од годину дана, на

улазу у зграду Општине, nojamio се афиш
"НАРОД НАМ JE ДАО ГЛАС ЗА
ПРОМЕНЕ, НЕ ЗА ВЛАСТ". Исто

времено, уведен je дан када су грабани

могли слободно да се обрате председннку
СО са nAejaMa о промени, са личнпм и
ОПШТ1Ш проблемима, захтевима за помок

и много тога, што су могли да кажу
сваког петка.

Афиш н Taj петак, када су врата Moje

канцелар|це отворена за све сугракане,
били су првн кораци да се покаже нов

квалитет нове власти. Уведеии су

елементи Koju πoдpaзyмeвajy jaeiiocr у

раду, демократску процедуру у решавату

евнх пнташа, што се годннама пре mije
могло накн ни у траговима. Пошли смо

од истине да je дeмoκpaτиja срце локалне

самоуправе. Не желим да кажем да je

било основаних или неоснованих жалби,
али многе су жалбе �uie из надлежностн

других органа, као што су правосудии,
полици]а, републичке инспекщце, мшшс-

тарстава... Сви су саслушани, интер-
ве|шсано je, а обракали смо се и najBumiiM

органима Републпке, за решавате про
блема наших сугракана.

Нова власт je преузела локатну само-

управу у време када су се тражпле промене,

али и у време када нико iiiije миелно на

демократи]у, век на er珒creHHHjy.
Како je вило, лако- шешко, шиш коже

искуешво од годину дана?

Moje глобално искуство дели се на

неколико фаза. Први удар- почетак.

Период пред зиму 2ﾓ00. Мноштво

проблема, права гужва и шаренило.

HajBekH 6poj луди Koju су долазили
тражили су помок и решета за плакате

затп’авши сс да ли Беланова, као члан ИО

може бити и члан Агенщце. Она je
нагласшш да о овом предлогу mije било

речи ни на oAﾖopHiPiKoj групп. Дискус1цу je
пресекао предлагай повукавши предлог.

Иначе, из доставленог дневпог реда,
избачене су тритачке: о jeeemuM радовима

у полопривреди. предлогу решета за

образова1ьс Савета за елратешки paanoj

Одбор за заиггиту споменика културе

je утврдио листу нспокретности Koje би

требало ставш'и под прстходну заштиту

због тихових исторфских. културннх II

гракевинских вредности. Поред зграда и
околине цркава у населшма наше општи-

нс, листа je проширена са неколико

споменика Kojii су настали HajM пре

пет векова. Одбор кс доставити Заводу за

заштиту у Панчеву предлоге непо-

кретности Koje би требало заштитити.

Одбор je део расправе посветио
"BojmiMKOM гробл^у", простору на Ковин

ском гроблу где сс налазп 3ajcﾄHii4Ko.

мешовито, гробл,с иогинулих или

премииулих ратсиика Kojn су хоспита-

лизовани у Болници Црвеног крста у
Ковину, током борбс 1915. године. Са

овим простором и теговпм знача]см

Одбор сс бави од 1986. године, када je

задужио трупу стручтака на челу са

Тибором Галамбошем, да onaj ucTopuj-

ски и пре свега изузстии споменик
поштовата правила ратопата. конвен-

Uiija н хуманости, идeнτиφπκyjc и доку-

MCHTyjc. Како сс не бп osaj споменик
корнстно за дневие потребе, повезпвао се

другим датумима из ncTopiije Ковина, а

значащ свео на локални. Одбор je
одлучио да предложи СО да датум

одржавата иомена на овом BojHiniKOM

гроблу буде 7. октобар, почетак сахра-

тивата BojmiKa године 1915. Како je на

овом гробл^у исказаиа мекународна,

конфесионална н етичка толеранщ^а,
добио je cBoje iicropujcKo. али и мекуна-

родно признатс join 1934. године, треба

му вратпти свропску вредност и ananaj.

Одбор, као jeiiaH од предлагача дату-
ма обележавата Дана опш'пше, остао je

при свом ставу да raj да'гум не може
никако бити гювезан са било KojiiM дату-
мом уласка или проласка иске BojcKC,

BojHOM или ратном onepaniijoM Koja cc

одвфала на овим просторима. Став je

Одборада29. новембар 1429. године, ша

све нотребне елементе датума Kojn по
ananajy, исторфским истинама, и вредно-

стима Koje Европа бележи као jcAiiHCTBC-

нс и познатс за enera 50 градова Европе у
Срсднлм веку, зреба да буде дан обслежа-
ната општине, световног- цивилног насела,

града у рангу Крал^свскнх градова.

Одбор не улази у расправе о томе Kojn he
cc све датуми обележавати у Ков1шу, али

сматра да су привилеп^е биле дате евнм
жителима, значи Немцима, Макарима,

Србима, Румунима, Чссима, Mano6pojiｫiM
Шпанцима Koju су сс ту нашли, иа и избегли
Срби под 4apHojeBHhcM. добили привн-
легфе у Српском Ковину, Арадском

Ковину, Сент AHApejm..

са

тегов

Л. Богданов

13
13-Toj седницп СО Ковин, ко|а je

цмала 13 тачака дневног реда, Hiije

присуствовало 13 одборника.

Одржаиа je 1. 11. ове године, а почела

je у 11 часова.

После паузе, уочн другог гласата за

избор потпредседника ИО, седница je

почела у 13 часова ! 21. евдницо ИО СО Ковин

Приоритет шпшт предузе^итппре ових избора, jaBHUM гласатем, за
потпредседнике ИО СО Ковин, нису
изабрапи, директор циглаие, Коспадии
Станковик и приватник. XajpyAim Рамик.
Иако су седници присуствовала 24

одборника коалицфе на власти, они су
добили поверете само 20 одборника.
Против избора Станковика гласали су
Весна Беланов и Саша Симичнк, а

Беланова je ]едина била и против избора

а седпици ИО СО Ковин Савст

за стратешки pa3Boj општине

Hiije образован с обзиром на
mimeHUuy да се директор "Наше Слоге",
Костадин Станковик, из личних разлога,

како je сам навсо у дош1су, повукао са
места председника. Са формиратем
Савета се доста каенн, нагласио je

председник ИО. Степан Коларевнк,

Hajaimmui! убрзане активности на избору
новог мандатара Савета.

Истине и рок за расписиватс

конкурса за избор директора предузека п
установи KojiiMa je опшпша оснивач. У

Н те, а задоволава]у предвикене услове.
За санашцу кровног покривача на

Центру за сошцални рад, ИО je na/iBojno
30 0(Ю динара, од нешто више од 50
хилада колика je понуда предузека Koje
he покушати да заустави прокиштавате

у канцсларфама запослених.
jn "Гсоплан" наложено je да склогш

уговоре са OAronapajyhiiM предузекима

Koja поседу]е исправну McxaHHsaAHjy,
како би се правовремено створили сви

потребни условн за обавлате зимске

службе.
Доста пажтс на седници посвекено

je Информащци о обавлату привредних
и других делатности лнчним радом.

nojcAHOCTaemame и убрзавате проце
дуре зарад лакшег добфата употребне

дозволе и осталих "namipa" први je

приоритет у далим напорима за ствара-
те максимално могукег иоволног

амб1цснта за подстицатс разво]а малих и

средтих. посебно производннх, преду
зека. Иниц|кат1шу у овом правду, осим

OnmxiiHCKoj управн, Извршни одбор he
упутити и иадлежнима у oAronapajyhuM
Минпстарствима као и ка Зужнобанат-

ском окр>ту. односно 6pojmiM ннспскцц-
jaMa Koje су лоцираис

ка

у Панчеву.

том смислу поцржана je иници]атива да

се конкурси распишу, а прихвакене су и
измене статута Завнпх предузека "Ковнн-
ски комуналац" и "Геоплан".

На OBoj седници формиране су
KoMUcuje за pa3ooj туризма ( председник

др Драган Bjenima), и KoMiiciija за
сколопцу и заштиту животне средине

(председник Сркан Ъурчин). С тим у

вези пршхвакен je н Инншцалнп програм
за израду просторног плана Делнблатскс

пешчаре, као и одлука о изради Програ
ма заштите

и унапрекена животне среди

тг

коЬинске
н о Ь u не

Оснивач Скупштина општиие Ко

вин. H3Aajc Установа за janno инфор-
мисате "Информативни центар"

(“Ковинске новине" и Радио Ковин),

Цара Лазара 101/4, 26220 Ковин, ПФ

84. Тслефони: 013/742-064, 742-652,

факс 742-074. Вршилац дужности дирек- [
не на TcpuTopnjii општине.

Захтевима за обсзбскстсм службе-
Ш1Х npticTopiija, Koje су упутилн Иова
демокрапф!. Нова Cp6nja и Савез
BojBokancKux Макара, Hiije удоволено

jep. како je образложио Коларевнк.
општина не располаже адекватннм

Весна Белановтора и главног и одговорног уредника
Драган Радовик. Замсник гл. и одг.

уредника Миливо] Грчик. KoMiijyrep-

ска припрема Зораи Милосавлевик.

Жиро рачун код ЗОП Панчево, фили-

jaлa Ковин, 6poj;

Стварате адекватног амбфента
убрзани pa3Boj матих и

предузека од всликог je прнвредног
знача]а за pa3Boj општине. тако да he
активности у овом смеру бити интен-
зивирано, наглашено je на 21. седници

за

средтих
Рамика. У оба enynaja counjaaucrii су били

уздржани. док су им сс у томе придружп-

ла, први пут два. а други пуг три одбор
ника ДОС-а! Одмах после краке паузе у

раду, гласатс je поновлено али са

потпуно исгим исходом.

Треба напомснути да одборници
ДОС-а нису били иодел>ени приликом

46010-603-1-2005.

E-mail: radiokovin@hemo.net
Штампа:

Штампарфа "Штампа"' Ковин

простором за чт намену,

Општинске стипендфе у наредном
периоду HoGujahe 12 студената. 7 са листе

дсфшщтарних занимата и 5 Koju су ван

општинске владе.

М.Грчнк
u
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полит VIKAПОЛИТИКА
Министар правде владан БатиП у Ковину МеТ]утимКонференци[е за штампу ДОС-а

JAJE KOJE ГОВОРИСбНИРвНкЕ H(iCfiE1)EHOr СТв№в
Ако се иешто драслгчно не променн,

новнна Kojy управо читате требало би да

буде ]една од послсддьнх Koja би у "главн
листа" могла да носи назнв "месечник".

Што he peh пмамо озбплэН^’ памеру да се

"пребацнмо" ме1^у двонедел.ш1ке, дакле

да нзлазимо два п>та месечно. Caoje-

времсно смо тако и почелн 1976. године,

али нас je "�pa беде", Koja je }'редно и у

npomaoj децени|и опустошила ово парче

Балкана, као што то бива сваких пола

века, натера.1а да 1992. почнемо да нзла

зимо iiajnpc с мене на уштап, а потом да

се, иекако, усталнмо у ^едномесечном

ритму. Држимо да je дошло време да се

вратимо на (нови) почетак и да )аче

притиснемо папучнцу raca. За тако нешто

сад имамо и .ъуде и опрем}’, а од вашег

интсрссоваша и наше намети и нрофесио-

налног умеЬа зависиЬе хоЬемо ли у cBojoj

намери издржати. А зависиЬе, jacHO, и од

новца, као што од новца зависи )ош лшого

штошта на овомс "чудном свету топова и

л>убичица", што би рекао Мика АнтиН.

На)авл.у)ем ову озбил>ну промену

апсолутно свестан да тиме редакци]а

преузима обавезу тешку ко ту'ч. Ал, ако

xohcMO "бол>е, брже, више", ако неНемо

да од cBojiix живота направимо тек

досадан, празан круг, онда Немо

на|авл>еко и остварнти.

Прилика je ово, кад смо Beh почели

сами о себн, да вас подсетимо и како je

програм Радио Ковтш ｡ош с пролеЬа

1фенуо да се меша и да су те промене, од

како смо ушли у jeceiby шему, почеле да

HonpiiMajy joш jaciiiijc контуре. Hajnpe,

Beh дуго свакодневно правимо по 12 сати

властитог програма, што пре 2001. године

никада mije оно cnynaj. Увелн смо нове

информатнвне CMiicii je (кратке вести сад

су вам доступне у 9.0ﾓ, 12.00, 14.00 и 18.00

часова, а фришке информац|де шалюемо у

стар и од 10.00 до 11.00 у Градско)

хроницн, Kojoj joш тражнмо адекватн1уе

име, као и од 1530 када почшье ударна

дневна информативна еш1С1^а Хроника

дана (сва je прилика да he се ускоро зватн

Оглодало дана.) Малко смо "ск"ресалн"

термине за "народ1ьаке" н. уз нешто

изузетака, подигли им "уметнички ниво".
Жел>с н чсститке нисмо атмшшсалн из

програма, нити намеравамо - мора од

нечега и да се живи. Поред осталих

промена, од недавно смо решили да више

паж1ье посветимо поподневном nporpa¥ty

Kojii сад, под називом "Око ручка", нде

сваког радног дана од 13.30 до 15.30.

Замислили смо га тако да сваки дан

по )едну "Hocehy" тем}*; - нонеде.ъком и

петком je то спорт, уторком култура,

средом медицина, а четвртком κo^iyнaJπ

и полнтичке теме, с тим што су "врата"

отворена и за прилоге друге врсте.
npeiiopynyjcMO вам,

вашег радио npujeMHiiKa и далｻе држите

на 893 мегахерца.

А за оне Kojii се iiinajy шта значи

наслов ове колумне, ево одговора.Знате

ону изреку по Kojoj се KOKOunija jaja више

продажу зато што кока огласи CBoj

"пронзвод". Е, па ово je било то "jaj� Koje

Драган РадовиЬ

нма

дакле, да скалу

говори".

регулатива, кадровска селекци]а, обнова и

стварашс бол>сг матери]алног статуса

л>уди у npaBoej'^y и ствараше оргаш1за-

ционо-техничких услова за нормалан рад.

потребно je да сс упознамо са свим

проблсмима и да сс они реше.

Када ]с реч о општсм утиску. зграда у

Ковину je прилично репрезентативна

Републички министар правде и

локалне самоуправе са сарадпицима,

Владаи БатиЬ, борашю je у Ковину у

оквиру радне посетс Лужном Банаху.

Са прсдсецником оппгшнског суда,

Славицом МакенК, општинским гужио-

цем. Hal; Габором и суд|цом за npcKpmajc,

Миром CToja разговарало сс о мате-

piijaBHOM πoлoжajy и опремл.ености,

кадровским и ApyniNｫ проблсмима Kojn

директно утичу на рад правосудних органа.

Прсдставници локалне самоуправе

на челу c劦 председником Жcл>κo^� Родп-

указали су на проблеме и oiipcNj-

л^сиост' локалне самоуправе.

Отита оцена je да je исотходно да сс

рад правосудних органа и локалне

самоуправе модериизу]у. осаврсмснс и

тимс обезбеди веИа сфикасност у раду.

-У склону свих стратешких прио

ритета, реформе иравосу^а. нова законска

одбор, затенен нензбором предложеш1х

кандидата за потпредседнике општинске

владе, mije нмао нових предлога за ове

φyнκциje. Подсетимо да су на скупигпши

Костадин СтанковиЬ, директор циглане и

Нових предлога за потпредседнике

Извршног одбора иелта, али су на седници

Координационог одбора предложени

кандндати за шефове пореске управе,

Tarjana Мнлковскн и φииaнcиjcκe

πoлIπ^иje, Душам Groja, обавестила нас je

др ТопаловиЬ. Она je HajaBima до Kpaja

овог мссеца и рас1шсива}ье конкурса за

избор директора jaBHnx прсдузеНа и

установа у Ковину.

На ДОС-у je изражено и неза-

ДОВОЯ.СТВО радом и подацима Штаба за

ползопривреду, а речено je и да се

поболтате у oboj области OMCKyje с

обзиром на формиранэС Савеза земл>о-

радни'пак задруга општине Ковин.

У OBOM контексту др ТопаловиЬ je

поменула и писмо KojiiM je одговорила

Лугославу MapjanoBuhy из баваншитан-

ског "Лунета" koj’ii je упутпо критику на

рачун шснс нз]'авс везаис за сган>е у

пол>опривреди у отитини Ковин, а

посебно у прсдузсЬу где je он запослен.

Она Haeje обавестила да je од MapjaHOimha

зазражила да o�aBU податке о производши

у бавашшгганском предузеНу, што он mije

На последнем скупштинском

заседан>у кандидата ДОС-а за

потпредседнике ИО нису нзабрани

и поред изразите веЬине Kojy ДОС има у

Скупштини. Да ли je то због лобираша

или због 1шдивндуалног иступан>а

nojeflHHHX одборника, ни]е утвр^ено ни на

седници Координационог одбора ДОС-а,

рекла нам je потпарол др Лелена

ТопаловиН. Седници нису прнсуствовали

председник СО, др Же.ъко РодиЬ, као ни

Стеван Коларев(^1, први човек општинске

владе, што je тако^е изазвало jacHO неза-

довол>ство чланова Одбора, обзиром да

се од н>их ABojnne, као HajoflroBopHujHX,

oHCKyjy одговори на поменута Ш1тан>а,

истакла je ТопаловиЬ. Одлучено je да

убудуЬе буду што чешЬи sajeAHHMKH

сасганци одборничке трупе и Коорди

национог одбора, као и да се изради

Правилник о понашашу одборника, ко]и

би потписом сверили oBaj дoκy^^eнτ и

тиме се обавезали на поштова№е усво-

jcHHX ставова.

Ради превазилажензэ незадово/ьства

заюьучено je и да треба подстаЬи што

чешЬе контакте и сарадн>у са општинским

одборима странака удружених у ДОС-у.

Треба реЬи да Координациони

ИСТУПИЛА

COЦИJAЛДEMOKPATИJA
чимс сс не МОГ)' лохвалити ыноги градови

у CpﾖIijll.

Прсдставници правосудних органаНезадовол^нп радом и спрово^ен>ем

донетих одлука, чланови Општинског

одбора Сощцалдсмокрапцс на састанку,

одржаном 19. новембра. иступили су из

Координационог одбора Дсмократске

опозици]е у Котшу, саопнгпша нам je др

Jeaena ТополопиЬ, портпарол овог

одбора.

општине истакли су CBoje мaτepиjaлнe

проблеме, спору модерппзацфу - комфу-

Tcpit3aii,iijy, а у први план je истакн)т

проблем Кадрова.

Свс мере Koje се npcAyBiiMajy усме-

реие су ка потпуно]' афирмащф! независ-

ног судства и побол>шанｻу матерфалног

стазу'са cyjiuja, истакао je министар БатнЬ.

ПолазсЬи од тога, исгакнуто je да "само

мaτcpиjaлиo обезбе^сн. човек са решеном

мaτcpиjaлнoм ситуа-

HiijoM може да будс

независан". предузете

су мере да се зараде

суд1ца noBehajy. Према

до сада догопорсним

мерама од 2СЮ ДМ у

AHHapcKoj про'пшврсд-

ности плате су повеЬа-

нс на 5Ш ДМ, а обеЬа-

но je Nfecc‘棈o новсЬан^е

од 92 %. ттме би се са-

lii настелено сгаше.

Л.Богданов1

Одборнике и чланове скупштинских

комисфа и савета, ОО Сощуалдемокра-

THj'e Hehe повуЬи, рекла itaM je

портпарол Координационог одбора

ДОС-а у Ковину, др Лелена ТопаловиЬ.

Она je истакла и да на овом састанку

Одбора других закл^учака Hiijc било.

прнватник Xajpyдин РамнЬ, добили по 20

гласова. За н>ихов избор било je потребно

да руку подигне 23 одборника, али се то

mije десило и поред чптенице да су

седници присуствовала 24 одборнннка

влaдajyhe коалищце.

учишю у ппему, jep , како je рекао, тада он

други пукли од муке.
.4

■ ■ кМ.ГрчиЬ

тврди Олачи, прошла на скупштини због

очигледис oncrpyKniijc.

"Председник СО Жел.ко РодиЬ je

требало да одложи скупштину за дан нлн

два, а пе да понови гласашс n на raj начин

опемогуНи проширеше Извршног одбора,

KojeM je, знали смо то свм, била потребна

стручна noMoh. Ми мислимо да je то

опстукцфа и бо]азан да не до|)е неко

квалнтетан, неко ко више зиа и па raj

начин nojeAHHiiM л>удпма у ИО угрози

позицфе", каже Олачи.

Оспм разлога koj’c су соци)ал-

дсмократо навелс на oBoj конфсрсншци,

Богдан ВлашковнЬ je, образлажуЬи enoje

Hcrynaibc из Координационог одбора.

рекао да "ово што ми раднмо у Ковину

imje политика ДОС-а, и зато морам да

кажем да су наши одбориици заборавнли

шта смо се договорили и обеЬали

гра1)аш1ма". ВлашковиЬ je. на Kpajy,

нагласио да тренутно определ>ете СД-а

нс значи да они. у cnynajy да се околностп

промене, нсЬе опет узети учешЬс у раду
овог тела.

Конференци/а за штампу ОО Соци1алдемократи(е

ко ОПСТРУИРА РАД ДОС-А ? Плпдаи Баши/г у разговору са C.'iaeiiifOM МакечТг

Општински одбор Соц1^алдемокра- ｡'ｫU�・ Саоишшеьье ОО ГСС одговорност за наведсни nora^aj.

Onaj Aora^aj прюузроковао je напуш-

тате Координационог одбора ДОС-а

наших партнера из редова Согцуалдемо-

тфе je. протеклог викенда. организовао

конференцфу за штампу с цнлзем да

образложи cBoje иступате из Координа

ционог одбора ДОС-а. Члан главног

одбора СД-а Зоран Олачи и председник

Општинског одбора Богдан ВлашковиЬ

об;аснили су да je излазак из овог тела

заправо н>ихов лични став, али да то

трвжито ОДГОВОРНОСТА.

ОО ГСС поводом недавних догаЬшьа

на последн.о]· седници СО Ковин и

нсизгласавата предлога ДОС-а за места

дна потпрсдседника ИО СО Ковин, naj

следеЬе саоиштстье за jaBHocr;

Сматрамо да je до иеизгласаваша

дошло због машшулаци}с одборннцима и

’’необавсттсностп' истих о квалитету

1ЮН)фс11их кандидата тс ст ога чражимо

Kpa'mjc 'Bijn повратак очеку]смо итражимо

ради насгавка рада за огаите добро.

Такого, o4CKyjcMo редоншце учешЬе

ф)'нкционера СО Ковин у раду Коорди

национог одбора ДОС-а и одборничке

групс.

●и .1

истовремено не значи и напушта1ье

BBaAajyhe коалици]е. Наиме, тро]Ица
и дал>е heодборника ове страйке

'  .v^ За ОО ГСС Ковии

председник, др Владаи ЖивковпЬ

у^гествовати у раду одборничке трупе

ДОС-а, jep. по речима ВлашковиЬа, они

су бирани по именима," а

статус одборника морали

исклэучени из партфе". ГоворсЬи о томе

шта их je подстакло на овакав корак,

Зоран Олачи изнео je низ примедби

да би изгубили
би бнти

на

Саойшшенｻе ОО ДЦ прс^аиньег. Аргументовано против
неспособности и нсозбил>ностп схваттьа

во1;сн>а политике у ]’сдно]· cnpoMauiHoj, и

од npel;aiiiibc власти опл>ачкано]’ општшш

због обеЬаша дагом бирачком телу.

наставл>а се борба за промене. За све то

нам je шугребиа помоЬ ‘шанова Коорди

национог одбора из CoдиjiU^дeмcжpaτиje.

Општински одбор Демократског

центра сматра. да су нсрад и пропустш

иаправл.сни у протсклих годину дана

нанелн огромну uixe ry гра^анима Ковина,

и да joui увск nocrojii шанса да радом и

квалитстним л>удима можемо да до1;емо

до позитивных промена Koje су обсЬанс

пре З.октобра.

Зарад тхуга позивамо чланове Коор-

дпнациоиог одбора из Сощфшдемокра-

Tiije да се враге и наставе са радом.

ПОРУКп
couHJRfiflemoKPfiTHJH

Поручу]омо представиицима. члано-

Координационог одбора из Сощцал-

j銈MOKpaTujc да са пар изгубл>сних битака

mije изгубл.ен рат.
После шстомесечиог намерно одржа-

ваног политичког неорганизовагьа. игго су

многи и искориетшш да би дошли до
политичких

пима

директорских

т Влашковип,

седник ОО СЦ

у локалном парламенту (када су одбор-

ници ДОС-а у питан>у), при расподели

функцфа у органима управе и jaoHHM

предузеЬима нфе добила ни )Сдно

знача]но место. Но, чашу жучи. по ономс

што се могло чути на конференцфа за

новинаре, прелила су дешаваша на

последшо] седници Скупштине општине.

Одлука о уво^ешу потпредседничког

места у СО (Саша БранковиЬ) и два

потпрсдседника у Изнршном одбору

(XajpyAHH РамиЬ и Костадин СтанковиЬ).

Kojy je Координациони одбор Демократ-

ске ono3Himjc Србфе ycBojno, нфс, како

»·
- маｻ.. га.

ра^гун функционисан>а тела из кога су

иступили, рада општинских органа и

jaBHHx предузеЬа. Координациони одбор

ДОС-а, по шеговим речима, нфе

одржавао састанке пуних шест месеци да

би, потом. Соци}алдемократфа, "зарад

мира у куЬи и сталних инсистиран>а",

препустила улогу координатора (Kojy joj

je yomi избора доделила централа ДОС-а)

представницима Демократске странке.

Члан главног одбора СД-а навео je и

чин>еницу да riapTHja Kojoj припада, без

обзира што je ocDojилa четири одбор-

ничка мандата и била друга по бро]ностн

На захтев новпнара да прокомен-

таришс одлуку Врховног суда KojoM je

Вук ОбрадовиЬ враЬен на мес то председ-

нпка Co4HjanAeMOKpaTnjc, Зоран Олачи

je одговорио:

"Вероватно да he Министарство

правде, на челу са Владапом БатиЬем

покушати да обори одлуку Врховног суда

Срби)е, али мислим да Ьемо нпак

изборитп право да нам |ош увек актуелнн

председник Вук ОбрадовиЬ то и остане".

И. Кошут

фуикц1ф1. организован je ДОС у правом

политичком облику. Из ДОС-

формиран Координациони одбор

групашца. Koja би

места и

JCа

као

реална политичка

требало да има yiiiuaja на одборничку

групу, да би 3ajcAHH4KHM снагама, као и на

изборима покушао да исиравп грешке

направл.сне после 5.окюбра. и створио За ОО Демократског цешра
Милан ПоповиЬуслове за полптички ди|шюг различит

ковинске новинｫ 530. НОЗЕМБвР 2001.ковинскｫ новинｫ 30. МОЗЕМБвР 2001.



nOAVrrWKA
Конституисана Комиси]а за разво] туризма Реформа локалие салюуйраве

ДУМАВ ТРУПА НвШЕ НбДЕ У дунвву И ΠΕ ПРОТИВ KOpynuHJE
Делегаци]а ковинске општине

учестоваЬе, 30. новембра, на конферен-

щци Европског покрета "Борба против
KOpynujije: Стубови друштва и реформа

локалне самоуправе" у београдском Сава

центру. БиЬе ово прил1жа за раз-мену
искустава представника Владе PC н
ме^ународних органнзаци]а. као и препо-

руку експерата за нзградшу jaKHX п

Извришп одбор je донео решение о

itMCHoBahby KoMiicuje за разво] чурпзма на

TcpnTopiijn оппп'ине Ковин у чи]ем су

саставу др Драган Б]елица, Драган

БугарпновиЬ. С>%ог Каролｻ, Зован

Ангелков, EopiiBojc Радо]чиЬ, Ср^ан

Ъурчии и Деже JaKa6.

С обзиром да je основни програмски

задатак KoNnicuje да се позабави актул-

епим питаЕьима у области paanoja ту'ризма,

пону1;сиа je п оквирна концепци]а. Jc/tna

од полазних иде]а je да се формпра

чТриспржи савез као интересна и пос

лойна aconnjauiija свих привредних

суб]ската, институци]а друштнених делат-

иостп, разнонрених друштвених органи-

заци]п и удр)0кси>а гра})ана. Hjchc основнс

функци]с би било да разви]а ииформатив-

нн систем у области туризма, да πoдcτ^г^e

и помаже пословне организаци]е да улажу

у турисппже садржа]е, да предлаже мере

и  непосредно допршоси разви]ан>у
турист1Г1ких потснцп]ала, као u свих

манифсстациошк и програмских садржа]а.

KoNU兤iija je посебно указала на знача] и

^югyhнocτи Дунава и Делиблатске пешча-

рс, као на сгратешки важне локащде за све

врстс туризма и то не само на овим

просторима веЬ и далеко ипфс посматрано.

Про]екат ко]и je понурен радио je

доктор туризмолошких наука, Драган

Б]елица, али je Beh на првом састанку

свако од чланова прихватио да се позабави

одре^еним областима и зaдaци^礼, што he

можда кона'шо довести до озбилзНи]ег

односа према ово] нтекако важно]

прпврсдно] грани, у Kojoj би u ми могли

много тога да искористимо и дамо. В.Ж.

ДУМАВ ОСИГУРАНｻЕ

А.Д.
ГЛАВНА ФИЛИиАЛА

ОСИГУРАН>Е ПАНЧЕВО

Фили]ала Ковин

транспарентих државних н 1шституци]а
локалне самоуправе. Осим ков1Шске на

конференцп]у су позваны представници
општпна Београд, Крагу]евац. Ниш,

Ма]данпек, За]ечар и Чачак, а CBoje

учешКе пры]авили су амбасадори Ведшее
Британп]е, Немачке, Холанди]е, САД,

Канаде, Словачке и Ма^арске, затим,

представшщи Организаци]е за европску
безбедност и сараднｻу. Европскс ушде,

Европске агенци]е за реконструкци]у и
У]единｻених нащда. Делегаци]у репу
бличке владе чишАе потпредседник Жарко

Kopah, министар финанси]а Божидар
Ъелтйг и министар за економске односе са
1ШОстрансгвом Горан ПитиЬ.

HOBE ПОГОДНОСТИ код ОСИГУРАЖА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Гра^анима са подруч]а општине Ковин, ко]и код “ДУНАВ ОСИГУРАША“

закл.уче осигураше моторних возила, призна]е се део накнаде за извршен

технички преглед и то:

- за теретна возила и аутобусе до 500,00 динара

- за путничка возила

Осигураници могу преми]у за осигураше као и трошкове регистраци{е платити

одложено на 5 месечних рата, а за готовинско плаЬаше дoбиjajy посебаи попуст.

Све услуге и обавештеша могу се добити у АМК “БАНАТ“, Лоле Рибара

10, тел. 742-271, СП ЛУГОПРЕВОЗ“ Ковин, Немашина 236, тел. 742-388 или у

простори)ама “ДУНАВ ОСИГУРА1ЬЕ“, Фили]ала Ковин, JHA 2 тел. 742-219

ДО 300,00 динара

Нада Колунди]а боравила у Ковину

НвРОД КЕ гпвсвти Зв КЗваИТЕТ
На прстходним пзборпма народ je

гласао "против" а на сваким наредним

гласаЬс "за", истакла je Нада Колу1Цш]а у

разговору са руководством ОО Дсмократ-

скс алтернагиве (ДА) за онштину Ковин.

да се више ангажу)е по пнтан>у
омасовлｻСЕьа ДА и шеном ширенｻу по М3
ковинске општине, водеКи при томе

рачуне о квалитсту' чланства. Постулат
за Koju се залаже ДА ]есте,

неискомпромитованост.

- На наредним изборима гра1)ани he

гласатп за квалитст л>уди и квалитет

странака чи]и су они чланови и наше и

наша странка о томе води рачуна. По

цену да запоставимо масовност у чему се
по]едине странке утрку]у не водеЬи

рачуна ко им све улази у странку. наша

ори]ентаци]а ]есте квалитет лｻуди-

кадрова. ко]и he сво]!ш знанием и сво]им
залагашем noMohii да пзведемо земл-у пз
тренутног хаоса и да je прнближимо

саврсмсно] Европи. Задатак наше
странке je да сваком гра1)анину наше
земле обезбсдт1мо услове за присто]ан и

за човека досто]ан живот. Нас не

интерссу]у странчарсЕьа и убпрале

]евтиних поена, народ he препознатн п

И.К.

Гласак>е за Косово

ДОбпР ОДЗИВ БИРВЧп
На бирачком месту у Ковину,

одазвала су се 142 од 183 бнрача ушгеана у

току прстходно обавлене регистращце.

Супервизор ОЕБС-а, Катай Саболч,

оценио je да су ызборы били добро

организоваш!, одви]али су се у оптимал-

шгм условима у складу са Законом и

утвр^еним правилима, без пропуста.

Повереник за избеглице, Наташа

ПоповиЬ, истакла je да су ток гласала

пратпли посматраш! ЦЕСИД-а, а да je

излазак од 78,02 % улисашгх - регистро-

ваних бирача, добар одзив раселених

лица са Косова и Meroxiqe ко]и се налазе

на територи]и општине, за Koje je

обезбе^сн и превоз до гласа'щог места.

Заинтересована лица MOpajy уплатитн трошкове
оглашавала у висини од 1.000 динара на блага]ни .ТП
"Геоплан" и 10 % од почетне цене парцеле на иагро pa^гyн
бро] 46010-840-217-23906.

Лица Koja конкуришу за парцеле пз оделｻка I и II има]у
право и могуЬносг да конкуришу за више парцела.

Понуде се досгавл5а]у у затвореним ковертама са
назнако.м на коверти "За комиси]у" и назнаком бро]а
парцеле. Право учешЬа има]у сва правна и физичка лица Koja
у року утвр^еном ови.м огласо.м доставе cBoje понуде

Информаци]е о начину, условима и поступку ]авног
надметан>а могу се добити на назначено] адреси или путем
телефона бро] 742-804 с позивом на бро] 013.

Комиси]а за даван>е на коришЬеле гра!^евинског землшлта
распису]е

JABHH ОГЛАС
ЗА ПРИКУШЬАН)Е ПОНУДА ЗА ДАВАЬЕ НА
КОРШПЪЕЬЕ ГРАЪЕВИНСКОГ ЗЕМЛЬИШТА

Нада Ko^yniiaja,縊ui縣edcenuK ДАН
   " ~ ' I I I Ч・^・・・・・・ I ч|

Средниом новембра, Нада Колун-

Biija, потпрсдседшща ДА, посетила je ОО

ДА за Ковин. У дужем разговору са

руководсгвом ове странке на отптанском

шшоу, Колун1,ш]а je указала на правде

активности ДА како на републичком тако

и на локалном нивоу.

Руководству странке препору^шла je

I

Да]у се на коришйеае ради изграднｻе об]еката мале привреде
и производно -услужног занатсгва парцеле у блоку 116 у
Ковину и то;
1. Парцела топ. бро] 9308G7 у површини од 15 ари  и06 n�.
2. Парцела топ. бро] 9308/52. у површини од 12 ари и 31 м^.
3. Парцела топ. бро] 9308/53 у површини од 12 ари  и 28 мх
4. Парцела топ. бро] 9308/54 у површини од 12 ари  и 24
5. Парцела топ. бро] 9308/55 у површини од 17 ари  и 19 м^.
6. Парцела топ. 6poj 9308/56. у површини од 6 ари  и 54 м^.
7. Парцела топ. бро] 9308/57. у површини од 6 ари  и ^ м ·
8. Парцела топ. бро] 9308/60 у површини од 10 ари  и ^
9. Парцела топ. бро] 9308/202 у површини од 18 ари и 00 м

Блок бро] 116 обухвата простор измену магистралног
пула М-24 Панчево - Ковин -Смедерево, приступног пута за
Фабрику шеЬера, Улице Дунавске у индусгри]ско]
канала К-5.

Све парцеле под редким бро]ем од 1 до 8. комунало су
опремлｻене инсталаци]ама нисконапонске електро мреже и
пошлзунчаним приступним путем, маги-сгралним водоводом
до блока, док he изградн>а дела водовода у блоку бити
решена у 2001. години.

Почетни висина накнаде износи 540 динара по 1м"
парцеле. Цена je утвр1)ена на дан 31.12.2000. године.

зони и

гласати за праве програме и праве лｻуде,

истакла ]е Нада Колунци]а у разговору са

Петром ДобриЬем, председником и

Мир]аном JoKOBnh, секретаром ОО ДА
J.HoBiihза огаптину Ковин.

Л.Б.

Нови про]екат ФОЦИДА

AHJ�or J КГЬУЧ
Под називом "Ди]алог ]е клｻуч" или

"Ди]алог на делу" кренуо ]с нови про]екат

Фоцпда и то реализаци]ом првог семтара
за едукаци]у полазшжа.

У гаггашу ]е чстворомессчни ceNui-

нар на ко]ем he се полазшпгп обучавати.

кроз радиогаще, али и искуствена прола-
жеььа. како функщюншпе ]едан тим, како

се формира.како сс деле улоге у тикгу,

како се тим мотивтие и учи да примети да

се уочене потребе прсваз1фу, реше

ефикаешце. Председник Управног одбора

Фоцида, Душан МилиН . наговестио je да

he полазншд! бити у прилшщ и да науче

како се пшие про]екат и ко]е су технике

писан>а.Треба реки да ]е први сешшар
показао да су млади врло заинтсресовани

за овакав вид едзтсацн]е н да he свакако

што

м I

ГОСПОБО ТОПАЛОВИЫLIBl
ΡΕΑΓΟΒΑΗ

ЪоровиЬ ИНГ. Милорад ]едан од ретюех, а
можда и ]едини од директора Полｻо-

привредштх предузеЬа ко]и ]е остварно
сарадЕьу са ^юлним л>удима у Оппгтини,

човек ко]и ]е редовно извештавао лично

господина КоларевиКа о ситуаци]п и
обавл>еним радовнма у колектшзу, и као
такав добио подршку и од председнтса
СО Ковин др РодиЬа, каао н прсдседгопса
ИО КоларевиЬа.

Позивам Вас да као подпарол ДОС-а

допето у наш колектив
живимо и радш.<о да бн у будуКе об]ек-
тивно обавештавали ]авносг.

видите како

првом обраЬан>у на

конферетщ]и за П1тампу констату]ете да

]е сташе у пол>опривреди "Знатно" бо;ье

предходних година, собзиром да су
приноси ве1ш до 5 Питам се да ли je то
због ваше констатаци]е или због нас ко]н

редовно радимо на ратарским пословима
или пак због овакве године ко]а je

обиловала падавЕшама ко]е су и стварни
разлог за овогодшшьн род. Исто тако

nciui靖hcHii на

У свом

него

откуплзсни производи ннсу

я-г.?ｻ ettelﾎfe
i/oilil

te·!. I

» S5AV<ｻt i

време, а то Вам можемо и документовати.
Због чега je по Вашем мишл>ен>у

на]тежа ентуашца у ДПП" Луне Милова-
новиЬ"? Одакле 1шформаци]а да nocroju

011струкцп]а у раду нашег прсдузеЬа као н
то да нема кординаци]е са новым

структурами власти.
Напомшъем, да je садаппъи вд директор

wｫm<ｻ t
o祗 - �,a.Q<ｮ
Oﾆ 16.00 - 10.00

Biｮ Aogiovotno..

Да]у ce на привремено коришЬен>е за поставлэан>е или
изградн>у привре.мених об]еката лока1Ц1]е у Ковину и
насе;ьеним месгима општине Ковин.

Све додатне податке о висини износа, комунално]
опремлｻености, месту локаци]е и намени локаци]е можете
добити у Ш "Геоплан" Ковин.

Руководилац ратарске организаци|е

Лугослав MapjaHOBiih

(Одговор на писмо упущено п лично

др ТопаловнЬ об)авлｻу1емо на страни 4)

наставити да присуств>']е cesoraapinv僘 у

наредна четири месеца. ДО.

ковинске новине 730. НОЗЕМБвР 2001.30. НОЗЕМБвР 2001.6 ковинске новине



y сусрет рационализаци]и и приватизаци]и

д о.о 'Hai-ua CZnorsi '
26220 КоБИН. Светозарна Марковипа 135

Тел./Я^акс: 013/741-ﾔ80. Тел. 013/742-428

Жиро рачун: 4б010-601-5“3001840
46010-601-2-2001840

Га4 Га4 1К0Н0ИСК11 ПОКАЗАТЕАМ НИКАД lOlbNI

рапидног сман>С1ьа 6poja запослених у

веНинн фирмн па и у ковинско]

цпглани.

Костадпн СтанковиЬ, директор

“Наше слоге” на последило] седници

Ковпнска циглана je 1998. година

са 51.400.000 ]сдпница нормалног

формата, произвсдспих на новом и у

старом погону, остварила рекордну

производн-у. До 22. нопембра овс

године, произведено je 52.500.000 ,ΙΗΦ

а  до Kpaja новембра очску]е се

производжа од 54 милона Л4Ф. urro je

на месец дана до истока производне

2001. године, у поре^ежу са ροκορΛ

1998. noBeluubc за виню од два и по

мил иона jej нормалног фор
мата. Ако би "Наша слога” наставила

нроизводжу до Kpaja калондарскс 2001.

године, по CBoj прилици да би било

произведено вишс од 55 милиона

jcBiniuna произвола нормалног формата.

Протсклих година, у питажу je 5

НОСЛСД1Ы1Х годика, “Наша слога” je за

модернизаци]у и ayTOMaTiiBaiuijy

ироизводног процеса уложила ноко-

лико милиона марака Сходно

[фоизводним резултатима. aHanajuo су

повеЬане и зарадс запослених у

KOBiiHCKoj циглапи, само у поре^ерьу са

Гфошлогодишн>им, ове године су ншие

него двоструко Beha гфимажа и креНу

се око 600 ДМ.

“Наше слоге”, намерио или стица]ем

околностп створен je отпор прсма

приватизшиф!, што je потвр^ено и

СЛОГА референдумом пре две године када се
89% из]аснило

приватизаци]’е. Ако сс зна да грубе

радника против

процене капитала kojhm расиолаже

ковпнска циглана, yxaByje да се то

мерено страном валутом, креКе близу

20 милиона ДМ, mije потребно бити

NfHoro наметан па израчунати на

колики износ деоница или axunja могу

рачунати запослени у KOBiiHCKoj

циглапи. Процене говоре да то по

запосленом не би требало да буде

мажс од 20 -30 хижада марака. то je

некакав минимум, а очекиважа говоре

и о знатно веЬим износима. И ако je то

тако, а нема разлога да не BepyjeMO

стручно ура1)еним проценама, онда

ТИМ пре не разумемо тезу да he

rφивaτнзaциja многе раднике “Наше

слоге" оставит!! на улици и да he

iipuBaT劦Bauiij� "Наша слога" бити

опжачкана. Ако се зна да je при-

ватизащф! неминовност са KojoM he

кад тад “Наша слога” морати да се

суоми, можда би panuje исказано

опредежеже радника требало што гфс

проверитп, али уз предходно право-

времено и важано ииформисаже

сваког радника понаособ о томе шта

/lo6nja

приватизацфс.

шта губи процссома

1Година Информативни подлистак бр.15

ИеХИТРЕИА ОДЛХКА К0РИГ01АНА
плана. Нараппо, имамо много робе на

залихама. имамо je због чи1ьешще да смо

остварили рекордну 1фопзвод|ьу. у

просеку je сваког месеца npc6a4nj на

одступажа али су та одступажа у

границама дозвожене толсранщце. Што

се тичс прссе,од гфвог дана, како je

o6jacHHo Драган Адамов, технички

руководилац “Наше слоге”, уоченн су

пропусти и интервенисаио je код произ-

во^ача. Замежени су одре}5ени зупча-

ници, али тиме нису откложеии сви

Када je сагледала све apr^

'CiqfmirFHHa ДОО “Наша слога'’]
короговала сво|у одлуку u понови

указала повёреже УО козинске MHraage.j новом и старом погону износпо преко
20% и то je оно што je днктирало

И
схитрено нзгласаваже непове-

режа У О “Наше слоге" од

Скупштине

предузеЬа на сву cpehy mije донело веке

последицс колективу, мада je у

npHjraHHoj мери укажан углед овом, за

ковннске прилике па и на шнрем нивоу,

узорном колективу.

шв

стране овог
повскаже залиха. Уосчалом, да mije

било планирапог обима npo/iajc.

бисмо са 295 ДМ, колико нам je био

просек за 2(КЮ. годину, у oBoj стигли до

просека зарада од 600 ДМ, загштао je

Костадин СтакковиЬ, /цфсктор “Наше
слоге”.

како

уочени пропусти и на жих je ковпнска

циглана благоврсмено указала произ-

во^ачу. Ме|)утим, због односа измену

Срби]е и Хрватске, joui увск нису успос-

тавжени стабплнн привредни контакти.

OBaj проблем cTojii и мораке да сачека

божа времена. Значи у овом делу инека

Да je псхитрсиост лота паника п да

je много боже када иске идс]с гфснокс,

показала je и поновлюпа Скушптина

ДОО "Наше слоге". Сие оптужбе али и

аргументовани одговори сгавл>сни су

пред Скупштину 14. новембра. Исход

др^тог зассдажа могао се и пре састанка

иаслутити, одлука од 1. новембра je

изхитреыа и по колсктив ковинскс ци-

глаие штетна. У О je имао одрс^сних

пропуста у свом раду, али не на штсту

фирме и  по свим екопомским

.<

Hnje било вал^аних разлога за покретажс
опозива УО, а mije било ни попоступка

·.■ ' <'■

питажу шкарта. jep je шкарт испод
Приватизаци]п пемииовиост Скупштине овог предузека, само je

овлаш наговсстио cs сагледаваже

овог проблема. Том приликом je нзнет

податак да би примажа запослених са

дантшьпх 600 могла да се noBehajy на

1000 дм, али

условжено сво^ежем 6poja запослених

на око 110, односно на 6poj Kojii je

сасвим довожан да уз одре^ену

комоцфу, реализузу евс производне

задатке. Оне npojeKHiije директора
Стпнковика. нсмииовно кс нанки на

отпор ]едног 6poja радника Kojii 3Hajy

да не би мог.лп да се на^у у оних 110,

Gojekn се да he на raj начин остати на

улици.

то повеЬажеje

дозвожене толеранщце. Процее пр1шатизац!це je немпиов-

ност са KojoM су се суочили и са KojoM

he морати у догледно времс да се суоче

скоро СПС паше фирме. Логично je да

се OBaj процее много лакшс може

обавити у Ao�ocTojehiiM фирмами,

наравно под условом да je запослетшма

jacHo шта опим чином no�ijajy.

Нажалост, Beh подужс у колективу

.4 .

Производ1ьа демаптовала
оптужбе■V

Неопходиа рационализаци]а
1едан од разлога због Kojnx je

Скупштина ДОО "Наше слога” опознала

УО, jecre и пад

промета опскар-

пропзвода

Kojer

ГГ .

скпх

због je

Нсвезано за процее npimaTiiaaniije,

тржпштс диктора рационализац1цу а

то he нсмииовно кад тад довести до

УО.окривжен

МеЬутим, “Наша

Као и у CBaKOj фирми, и у KOBHHCKOj

циглани су присуши мажи пропусти. У

дилеми je обичан иосматрач када чуе да

набавжена машина не функционише по

каталошким промерима, ни]е му jacHO да

ли je за то одговоран набавл>ач или
добавжач.

слога" je до среди

не 11 месеца испу-

нила и пребацила

годишжи

производите а про-

мет je у том пери

оду био на пошло-

годишжсм нивоу.

-Ми смо до

средине новембра

на новом погону

остварили рекордну производжу, у

исторфи iiocTojaiBa нашег колсктива не

забележену, вишс од 20 милиона

)единица, у сгаром погону ироизводни

резултати су joiu бол>и. .leere да je

уочжив пад промета цигларских проич-

вода, али ми смо до сада продали и преко

план

У нозваничном разговору

господином СтанковиЬем сазнали

да je овпм решежем обухваЬсно

с а

смо

и то

додатно и да од сталних радника. нико

Hohe остати незбринут. Рекултпвац!ц
земжишта са Kojer cc вади глина и

жогово прпво^ежс

6nTHoj намсни. омогуЬило бн

а

OCHOBHOJ-Прво-

paiBoj

·■

Брзо - кусо

повртарстна. и ту би сс нашло решеже

за она] бро] раднка изван Ш), коликоrioKpc’i’aibe иници)ативс за смену

УО у KOHiuiCKoj циглани правдано je

недосгацима ко]н су уочени на новом

резаИем столу и на прсси Kojy je

испоручила фирма “Далит” из Дарувара,

Koja иначе овом али и другим машннама

снабдева веЬину српскнх циглана. Резаки

сто из Кикннде има одре^ених

бн остало на новом и у старом погону,

Ово je визи]а директора Станковика.

показател^има, вал>ано je обавио enoje

задатке.Стога нема разлога за жегову

смену и OBaj орган у iiocTojchcM саставу

треба да остане на челу фирме све до

истека мандата, гласила je одлука

Скупштине ДОО "Наша слога" са

зассдажа одржаног 14. новембра.

она J0 тесно скопчана и са процссом

приватизашце а да ли he бито прнхва-

кена, одлучикс радницн

цигланс.

ковинскс

.ﾎ.HoBuh

Ковинске новинｫ30. НОЗЕНБвР 2001. 930. НОВЕМБЯР 2001.8 ковинскс новине



КОМУНАЛНИ ЖИВОТ Ca седнице УО Jn "Ковински комуналац
и

у ИШЧЕКИВАН>У КРЕДИТА ПРЕДЛОЖЕНО ПОСКУПГЬЕРЬЕ ВОДЕ
Због у Прилично] мери уздрманог

животног стандарда, нс ретко се ^гyjy

повике да су цене кокгуналних услуга

папрене, а jecy ли и каква je наплата,

следеНе je питанэС ко]с смо упутили

директору НеделаКовиЬу.

На cnojoj седници од 22 иовсмбра,

УО .ΙΠ ' Ковински комуналац" дстал>-

но je размотрио ситуашцу у делу

водоснабдеваша а у том контексту

размотрио je и захтев ■■Комуналца” за

iiooehaibe цена воде.

Оцс1ьсно je да цена воде mije

коригопана всИ 8 мессци, да су у

мс^увремену сви трошковп Kojii иратс

водоснабдсван>с повсЬани неколико

пута и да riocrojcha цепа од 4,10 динара

по кубном метру ни пзблпза не можс

да noKpiijc трошковс. Саглсдава)у!аи

нужност iioBchafba цене iiiijahc воде,

али и платежпу моН становншптва, УО

ее опредслио за нижу вари]а1пл' поску-

пл^еша са 4,10 па 5,60 динара по кубику.

Свс рачупицс су указпвалс да би цену

воде трсбало повсЬати на 6,70 динара ,

али je “Комуналац” одустао од ове

вари]аитс, пре свега због ^ΠIHзCницe да

не жели да ионако лош стандард гра1)а-

на учини joiu неподиошл>шш]им .

Корисшщима сво]их услуга “Ко-

муналац” je учишю join ]сдап уступак.

Наиме, као пгго je познато, средином

године, “Комуналац" je сво]им дужни-

цима омогуЬио да CBoja дугова1ьа

пзмире од]сдном и у том случа]у у

100% износу отписано су свс камате

сршдшсалне органпзацн]е “Комуналца” о

издва]ан>у одре^сног износа средстава за

набавку новогодшшъих пакстиЬа деци

раднпка овог предузеЬа.

Са око 4 мшшона марака, колико би требало “Комуналац" да добщеｻ

разрешили би се скоро сви проблеми у водоснабдеватьу, на канализацноио]

мрежи и у делу техничке опрем;ьености.

или пак на впше рата , и у то] варп]анти

камате су отписано за 50%.
Како потппсницп

а нетто више од 100 хилｻада Када je Beh реч о канализащци

марака,колико je определｻено све чешКе смо у прилици да гацамо

од стране ЕУ за решаван>е по барама или да су по]едине улице и

проблема на водоводно] мрежи у код ман>их падавина под водом, а томе

Ковину и осталим населеним мести- доприноси нерешено питание одвод-

ма, доста тога je ура^ено, али he у н>е кишне канализаци]е. Наиме

догледно време бита неопходна знатно многи грабани су сво]е олуке

Beha средства за тра]но решаваше спровели у фекалну канализаци]у и

водоснабдеван>а у Ковину и М3 ковин- на та] начин оптеретили капацитете

ске општине. Како их пронаЬи? фекалне каналнзаци]е и не ретко

- Успели смо да решимо проблем оваквим сво]им поступком проузро-

чворишта у Ковину код "Пилаие“, ку]у несагледиве последние. Уколико

затим у Делиблату, Fajy, Плочици, стигне обеЬани кредит и ова] проблем

Маморку и у Баваништу. Донаци]е су he бити решен, рекао нам je господин

добро дошле, али морам да кажем да Недел,ковиЬ.

смо поред ових, утрошили и знатан С обзиром

износ сопствених средстава, иосебно на урбанизаци]у

у делу разрешаваша проблема у и све веЬе зах-

Делиблату и Плочици, па делимично теве корисника

и у Fajy. CToje обеЬан>а поменутих комуналних

М3 да he макар 50 % средстава бити услуга, али и на

враЬена "Комуналцу“, али у то hy чин>еницу да je

бити сигуран када средства видим на техничка опрем-

л^еност комунал-

У paiiHjiiM контактима, Beh сам ног предузеКа на

рекао да смо тренутно разрешили ниском нивоу,

одре^ене проблеме у водоснаб- Живо]ина Неделз-

девашу и обезбедилн мештанима ковиЬа смо пита-

поменутих М3 бол>е водоснабдеван>е ли да ли посто]и

и елимииисали могуЬност чешЬих могуЬност да

хавари]а, но то не значи да смо ова] проблем раз-

разрешили све проблеме. На жалост

за TpajHHje решаваше пнта1ьа водо-

снабдева1ьа биЬе потребно много

више пара, но ja сам и ту оптимиста.

С

рачуну.

се
Прошире/ье

реши евентуал-

ним преусмераванэсм средстава поме-

нутог кредита?

Ja тренутно нисам у ситуац1ди

уговора ипсу у предв1феном року, а он

многи ових

Наплата испод очекипа1ьа je пстскао првих дана новембра, изми-

рили обавезс, аутоматски уговори
Цене наших услуга у nopel^eiby са

ценама у околиим општинама ,

знатно су ниже и оие ueh годину дана

Mupyjy. Eto, тек од Нове године, ми

Ьемо подиЬн цепу воде са 4,10 на 5,60

динара по кубном метру, а у другим

општинама цена воде je тренутно

далеко Beha од oue Kojy Ьемо ми

примснити 1.01.2002.годнне.

Hoerrajy шнлтавин и по cboj прилицп да

he дужннцп моратп да плате дуг али и

целокупан износ зарачунатих камата.

И како рекосмо, "Комуналац” je учн-

шю ]ош ]едан гост и евпм дужшщима

Kojii су иотппсали са “Комуналцем”

уговоре, oMoryhno да сво]а дугован>а

пзмпрс до Kpaja новембра.

Условно, УО "Ковинског ком>’налца”

je донео одлуку о [ювсЬан>у накнада

члановпма УО. Односно, ако ни]е у

супротпости СП одлуком со Ковин,

6iilie приметено новеНан>е. У е)’протном

одл>'ка У о од 22.11. he бита сторннрана.

У О je удоволзио захтсву “Кому-

Н1шца” да свом оболелом раднику, 1овану

BcpcTujy, помогае у лечензу и одласку на

контроле у Београд. Одобрен je и захтев Ради се и у на]шежим условима

УО 1П "Ковински комуналац"

одбпо je захтев онеплаКеном одмору

у  тра]аььу од 60 радних дана,

водоинсталатеру овог предузеКа,

Живку ДенпЬу.

Речено je да je “Комуналац” у

�

канализацще у Ул1щн Цара Лазара

дефициту када су у пнтанзу водоин-

сталатери, п да удоволзСНзе овом

захтеву нс би било у духу ор]ентаци]е

овог предузеЬа по питан>у решаван.а
Наиме,проблема незапослености.

да кажем да ли he то бити изводлзиво

или не ,алн не видим запреку да део

Што се тнчс паплате, морам да

кажем да je ciiTyaniija у одпосу на

станзс, од пометка године, нешто

бол>а. Ово се пре свега односи на

rpa�)aiie, али je то joiu увек испод

очекиваша и потреба нашег прсдузЬа.

Ми смо гра^ииима пружилн могуЬ-

ноет да CBOja painija дуговаша нзмнре

у више месечних рата, на Taj начин

што смо их ослободили обавеза

измнриваша камата, за оие kojh су

CBoj дуг нзмнрили од{едном, камате су

отпнеане у 100% износу. Велике

потсшкоЬе имамо са предузеЬнма, не

само када су у питан*у нензмирене

обавезе за KOMyiiannje, него и када je

у питашу rpejaibe и ми Ьемо ових дана

предузети ригорозне мере, почеЬемо

да их HCKn>y4yjeMO са топловода или

пак са гасовода. Знам да то naje

популарно, али jeд “Комуна

лац'

H3MHpyje ту^е рачуне, каже Живо]ин

НеделзКовиК.

више ни]е у CHTyauiijH да

слпчан захтев мада ни]е званично

поднет, очеку]е се joui од три

“Комуналчева" раднпка. а у ситуаци]'и
велике незапослености ни]е упутно

Замена азбестних цеви
тих средстава, наравно, уколико она

стигну, определимо за набавку

то неопходне MexaHii3a4Hjc: Ja лично

o4eKyjeM да he ce у разрешава1ье овог

6nHCKoj проблема укл>учити и месне зajeд-

нице усмераванзбм Beher процента

Наиме, ви знате да су jom увек у

употреби азбестне цеви, и

прилично дoτpajaлe, о штетности

Hehy да говорим, и ми у

будуЬности морамо све то да замени

мо. Уколико се обистини нajaвлзeни средстава месног самодоприноса за

кредит, од око 6 милиона марака, а решаван>е комуналних проблема,

предвидено je да се од тога износа за Тренутно грабани могу да буду

решаванзе проблема у водоснабдеан.у задовол>ни квалитетом услуга Koje им

усмери око 4 милиона марака, онда пружамо, али треба да 3Hajy да то

могу да кажем да je веЬ сада osaj успевамо уз максималне напоре на-

проблем скинут са дневног реда. ших радника. Ja iiehy да говорим о

Упоредо са заменом водоводиих томе колико су то тешки физички

инсталаци]а, поставл>анза нових вен- послови, уосталом виде то грабани на

тила чиме he се елиминисати посто- лицу места, али све има cBoje границе,

па и Нзихова издржлзивост. Баш због

тога ми, али не само ми у “Комунал

цу”, Beh и сви други фактори, морамо

се потрудити да опремимо комунално

вд предуэеЬе неопходном механиза-

цщом, истине НеделзКОвиЬ.

jehe стакзе да се код сваке иоле sehe

xaeapHje па BOAOBOAHoj мрежи,

искльучу]у сви потрошачи, решиЬемо

и проблем κaнaлизaциje у Ковину,

каже Живо]ин НеделзКовиЬ,

директор jn "Ковински комуналац".

три месеца чувати радио место за
нскога за кога се не зна да ли he се и

када вратнти ,а уз то та радна места

су дефицнтарна, оценио je У О

“Ковинског комуналца".

Реконсшрукцща канализационе мреже у Улици JHA Jarom ЧовнН

ТЕЛЕФОНИ

.742-584

.753-860

.742-584

.757-004

.742-932
,765-313

.742-150

.741-961

Га]/ водовод

Мраморак/ гас

фабрика воде
Баваниште/ гас

rpo�be

Скореновац/ Плочица/ гас.

баждарнице

при]‘ава кварова од 14 сати

.755-653

,753-475

.741-132

.751-043

.741-450

.764-051

.744-011
,741-132

дирекци]а - централа
Мраморак/ водовод...

директор
Плочица/ водовод

факс
Делиблато/ водовод.,
техничка служба

Технички директор...
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Ι Il劦ua� за сузощшье бруцелозе ДДУТ ' ДУНАВ ' пред неизвесним данидла

FABR ARMATURA
ПАРЕ ШАШ ФИРМА?ЕПИДЕМИ]в

(НЕ)]Е|ЪПЗвZVEZDA' KOVIN Ни по ipchii пут

Hiijc cc одазвао дово.ъан

6poj радника, чланопа

OC оргаш1заци]с

синдиката ДЦУТ "Ду-

шш". да би Giuic донсте

вал><1ио ojyiwe.

Ситуаци]а у ирс-

ду'зоЬу. у коме je запо-

слсио око 70 радника.

mije ИИ мало }сдиостав-

иа ИИ безазлеиа и

очекивало се да he ache

интсрссотш.с иоказа-

ти они Kojii су II

иajyгp�wc!﨡yjи, рскао je

ио отказиваи>у седми

це. прсдссдник ОО Синдиката радника

●■Дунова". Лэубинко КопуновиЬ.

"Трсбало je да иоднсссмо захтсв за

разрси1с1ье Уиравиог одбора и Скуп-

игпжс, jep ако смо сменили директора

логично je да смснимо и остале органе

умравллиьа. Они су сара1>ивали с дирек

тором до половине мандата, а потом су се

-
На прошлонсделэном састанку

ошптинског Штаба за cy36iijabbe и

искореташиье бруцелозе републички

ветерииарски инспектор Злата Станков

саопштила je. иа основу najHOBiijiix

анализа, да je jeдaнaecτ животита. у

четири мраморачка домаЬинства. зара

жено бруцелозом. Oiiaj rpeliii KpyraKniije

д1ф¥гностичког испитивата край обухва-

тио je иреко осамсто домаЬих и. прни пут.

двадесе гак див.ч>их жипоттьа. али болесг

Tel. 013/741-088 i 741-006

I

I od buvijaka jeftinije, a

kvalitetn勀e!

IKUaxsaSaxm pi№^su靖m

saum稱�ur�ｮ. й
PRODJUA. Ol

SERVIS.
.ｻ.●lit.・mm.*

1 j " ’ c-

СЕРВИС РДЧУНДРА И
код иеколико зечепа. сриа и jeлcиa mije

устаиов.ъема. По речмма прсдседника

штаба Сз'евама Ko.napeimlia радна трупа

за сузби|ате бруцелозе. Koja je заседала

два дама panuje, задужила je онштински

шзаб да дал.с активности иа искоре-

млииньу one болести прсдузима искл^учи-

во на основу иажс11сг иравилника. а

мссне за|едмице да редовмо контролишу

момадску испашу и промет сз'оке на

CBojoj TCpIlTOpiljll.

Дал.а узимам.а узорака край живо-

гин>а у iiainoj опиггими биЬе. ио упутсгву

рспубличког еиизедиолога. настанл,ена на

проддид ДЕЛОВА.

ХДЛО КДРТИЦЕ,

npoRAJA и;

ПОПРАВКА ТЕЛЕФОНА

' ｻ Ь I●S ·

I  ;
Хотел "Грш)" иа "дооошу"?

Заним.ъиво je да je конкурс за избор

директора предузеНа закл>умен. да има

цр1цавл>сних кандидата, али како смо

сазнгши Уиравии одбор. mije зассдао. избор

директора joui mije обавл^ен. О ситу'ащци у

● Дунаву" нинп а нисмо могли да сазнамо ни

од н.д. директора Петра Kpemha. jep je

одбио сваки разговор иа ту тему.

Како сс од радника чуло, целоку’пна

имовииа "Дужава". са хотелом 'Трад'·
рссторанима. као и другим нспокретно-

ешма, je иоиисана и уколико не буде друтог

решегьа, всроватно he 6irni прсдата да се

намирс добавл>ачи и радници. Наравно.

прво сс iipo.naje инвентар. а потом, ако нс

буде ДОВОЛ.ИО. на "добели’ идс и зграда.

Колико he врсдеш у т<1квом стату. лако je

процстгга.

Општинска управа je обавештена о

С1ггуац1ци у "Дунаву · и прсдссдник ИО

Стеван КоларевиЬ нам je рскао да су они

предложили иска решета и мере.

ме})утим мс^у радницима но nocTojn.

очнгледно. искрсна жел.а да се фирма

сачува. па he онда бити онако како закон

налажс.

и

В.Ж.

г  28 220 Scrin. Р<Vr'

(D� 1^=1^

разишли.

USKORO NOVI PROGRAM
OSTALIH JEDNORU

SANITARIJA

Ишлн су у опигпшу код прсдседника

Извршног одбора. Стеве КоларсниЬа.

говорили су да мислс добро фирми, а нису

мислили, jep су продали цсо возни парк да

би иамирили cBojc захтсвс.

Ми остали смо пописали инвентар и

iiMonmiv хотела "Град" и ресторана

"Во]воднна··. алн нисмо шили на лици-

таци}у, искали смо да видимо тта he бити

и можемо ли да.ъс да радимо.

На жшкхл'. сво ни по Tjx竧n пут mije сс

одазвао доволхш 6poj радника. сигурно им

Hiijc ИИ СП1ЛО и нс iipcocraje иипгга др>то

него да сс идс иа nniurnmiijy. па како коме.

Али. треба зназл! да овде има пуно

балссиих л.уди. p са ст-ажом од 30

го/дша, ко he и>их сада поново да запосли‘.^"

иролсЬс. Ире него стада буду извсдсиа

пашу. У мс1;уврсмсну.

КоларевпЬ.

како je рск

на

ао

мсенн штаб за сузб1фиьс и

искорси.ишиьс бруцелозе Мраморак и

рспубличка пстсрииарска iniciicKHuja

трсбало би да предложе мачим комплстис

санацщс патм.ака у Мрамс>рку.

Потто je. иа Kpajy, констазчшаио да
активностиби

суз6|цан>у
на II

искорснхшаы.у болссги Koja je оно године
ΓΟ ирсполовила фонд

по)единих села ковинскс ошитинс моглс

ускоро бп ги ирнвсдсне
штаба

сточни

Kpajy. са састаика

гра^ашша даynyhcH je апел

УКУСНО

И

обавезно

ирсглсда]у мссо. iiMajyhii у виду да je у
)сдном

регистрована трихиислоза.

приликом клата свтьа

дслиблатском домаЬинству
П.К.

1ЕФТИНО

закажи flt ХРВАТСКИ ПРИВРЕДНИЦИ У ПАНЧЕВУ
013/741-734

САРАДША У ОБОСТРАНОМ ИНТЕРЕСУMaibe гужей у

Служба йлашиог йромешаУ локал^
moro студи!
Ковин ■: *· '

Региоиалиа производне програмс интерссовагьскоморпиривредна

Папчево у пегак У. иовембра била je

домаЬмн привредно .дслсгащцс Жупа-

iiiijCKc коморс из Pi勀cKc. Гос1'с из

Хрватскс. као и привреднике из Региона,

поздравили су прсдссдник Извршног echa

Во]'нодиис, Ъор})с ТзукиЬ. затим Jocmi

СтанковиЬ. ирсдссдник Жупан1искс ко

морс Pi勀cKO и гютмрсдссднпк привредне

коморс Cp6iijc. ,1оваи ФилииовнЬ. У имс

домаЬина сво госте и opojn� предсгавникс

MCMiija поздравили су Jon Чизмаш.

иачелник .1ужнобанатског округа, Д^диан

FojKOB, прсдссдник регионалне привредне

коморс II потиродседник СО Панчево,

Прсдраг ПатнЬ.

к Meco+^pcK-c^id^pei^

¥(ui^i^+GypeK/MUHU

pyhe

исказали. у ирслиминарним разговори-

ма. пословиц л>уди из Истре.

Иначе, евн учесници
састаика истакли

илсиарног

су потребу што хит

ЛАКНУЛО СВИМАшампшьхт!

качкава

бурмС^штрудл

f.

-

■ V

18 с
Дошао je Kpaj свакодневнп.м п

BehiiM гужвама у служби

платног промета у Ковину, па je

лакнуло

запосленима.

све

11
корненпцимаи

од :0
Hiijcr прсвазилажета разлика и, самим

ТИМ. што бржег успоставл>ан>а старих
пословних воза

и иницирата нових

ашег пека

. од
iiHi'cpcca за све. Очекиватс

врло брзо после

разговора. до1>с и до конкротних помака

и уговора о пословно| сарадм>и.

Први сфекти разговора сс очску|у

врло брзо. речено je иа скупу, посебно

стога што jo дслсгац1ф1 из Хрватскс и

званично позвала привреднике из нашег

региона да посетс PnjcMKV жупатцу и

KOHKpe rti3yjy привредну сарадту Koja jo

сад ИОНОВО успоставл.сна.

свих JC да

ових ипици]алних

■л.

Проблем je решен упо-

шлзпванзем два нова радника, а ]ош

веЬи допринос сматешу гужви

]едногДонеНе отварате jom

шалтера меньачнице Koja he бити

ван npocTopuja Службе платног

I иПМ 

а-пгг<гУ..'гй· ·ΐΜ·Μ·Β·
Продавнпца мешовите робе ПОПА! нуди одложено

ii.iahaibe на тридесет дана н робу по нпршжим ценама!
г77ел.· 064/16-70-445

741-734 у013/.
7

радиом делу оног. ирвог послс-

ратног контакта иривредника juicjy

суседпих зсма.'ЫК учествовали cv и

привредници m Ковина, за 4iije су

41-077
промета.

Р.С.
Пивница Ковин - HOiftOJhｫ пиво! м.г.

Трг осло6о1)е1ьа
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Обележеиа лекарска слава Одржаваже едукатпвног семинара

СБПБ Ковии помогли су: Дунав

оснгуранэс, АД Силос, 33 Подунавац,

Ател, Наша слога, Панфарма погон

антибиотика Дубовац, Миникои, Пол^о-

привредна станица, Агрожив, Бели бор.

Каспер. Снтопрес, Пренем, Алпис,

Штампарн]'а Штампа, Феропродукт,

МилиЬ-комерц. Санбос, Стил. Паун,

CTojaHOBiih. Магнум, Набор, Лииеа.

Пикси, Бакарди. Баклава, Раде Богда-

новиЬ, Ъура БогдановиЬ, Хексагон.

Клас, Mapnja, Сава центар и Aл^>o из

Ковина, затим Делта осигураше из

Београда, Пера Гвозденов и Ракш.шЬ

Лазар из Faja, Сиииша ВеличковиЬ из

Врачев faja, ДД Плочица и Зораи W'

ТопаловиК из Плочице, мраморачки

Златар, Иной из Пожаревца, ДДОР

Нови Сад, ПД Пешчара из Дслиблата.

Ратарство - Скореновац. Сава Миличс-

Biih из Лозовика и Термо проф из
Смедерева.

:・'

Очувагьс традици]с. не дозволити

да обича]И изумру. цилｻ je koju, овакве

изложбе треба да остваре, истиче Мара

КирковиЬ члам тима "Здраво да сто". PODLISTAK
KOSARKA KOMPANIJE

V

ПРОСААВЛэЕНИ СВЕТИ
ВРАЧИ

Bpaha Козман и Дам]'ан прослави

ли су се ширеЬи хришканство, милоср^е

и бесплатну исцелите/ьску помок, те су

због тога прозвани бессребрннцп и

безмитни врачи. Шима у част, установ-

Лаен je 14. новембар као лекарска слава.

Службом у CpncKoj православно]

Л·'· ■'4 ■

Kosarka klub

KOVIN

ООВША I BROJ 4.·

црквн уз резаное колача, iiOMCvia je

прослава у Ковину, а овогодишши

домакин др Владан Живковик, лекар

стоматолог, предао je колач др Зорану

Маринковику, директору Дома здравла
Ковпн. ДО.

■гтт i
■  J.

■●I лlS у-/·ΐ 1
'4'

: \Wt ■ á.
Цешал> са шрадициоиалие сишо

изложбе у ковинском Цому кулшуре

1

svojim primerom, ukazivali na posle-

dice uzimanja droge.

U cilju sto efikasnijih rezultata ove

akcije 侊rava KK Kovin obr疸ila se

DraganuVUksanovi�, direktoru ﾚprav

za sport Ministarstva za prosvetu i sport,

s predlogom da, stavljanjem na raspola-

ganje spotova uradenih u okviru

kampanje Igraj za droga ne podr

idej na kluba

к ●r3?. .
EdvKaiiiifa v болншш

Доприиос овс opramiiaiuije je и

изложба умстничке фотографи]с. и

радова од глине. ко]у су током новембра

могли да погледа]у бсогра1)ани у Дому
омладинс.

o Idub Kovin j e, u da

uzme alclivno u u akciji Igraj omladin ali  i prosvetnih radnIka,

za · droga ne! pod pokro- roditelja i najšire javnosti i, Icalco isti

direktor kluba, obezbedivanje podr

dr i zdrastvenih institucija, sport-

skih udni medija i pojedinaca,

imaju� u vidu da je bolest zavisnosti

sveprisutna.

Emisija 馥 obilovati intersantnim

detaljima, po od male ko

predstavljanja selekcija na kluba,

gostovanja zanimljivih sagovomika,

takmi dece u studiju i d u

kojima bi igra seniorskih sastava,

Cilj akcije je aktiviranje dece iКУСПЕШНО ОРГАНИЗИВАН
СЕМИНАР до.

viteljstvom ﾚprav za sport Ministarstva

za prosvetu i sport, odlu da realctivira

svoju kampanju pod nazivom U ko ne

и venu. Ovaj projekat, polaenut pro

godine postavljanjem velikog plakata

na bilbordu u centru grada, bice, po

re direlctora kluba Vladim叝a Vje

饌, konlaetan doprinos opstem trendu

borbe za zdravije okru

O tome kako ce kampanja, koju su

po uzoni na KK Kovin (pod istim

Eui咜o изложба хуманишапне

ОПганизатйе "I^�ann cuie"

и.и.Едукативни семинар ncuxiijarpHj-

ске секцн]е BojeoAHHC Савеза здрав-

ствених радника, uiijn je домакин била

Heypoi兤xujaTp劦jcKa болница у Ковину,

успешно je завршен 9. новембра.

Предавачи су били запослени у

болници у Ковину, Суботнцп и Зреша-

нину, а на радост домакина у раду

семинара у^1ествовали су психи]атри]ски

радници из 12 градова Во]водинс, као и

гости из Ниша. Скупу су присуствовале

и Mapiija Симик и KccHiija Ковачевик,

професори на Вишо] медицинско]

школи у Београду, као и Душаика

Добрашиновик, ко]а треба да почне

cepujy предавала намешених новинама

у сестринском раду.

Акииш омладиие JA3AC~a

НЕ - ЗАБОРАВУ!
HEMOJ ДА СЕ УПЕЦАШ !

Да велику пажн>у iiocBchyje и

културним манифестаци]ама хумани-

тарна организаци]а "Здраво да стс",

потврдила je кроз. сада век традици-

оналну, Етно изложбу ручиих радова.

У мало] галсри]и ковинског Дома

културе, рустичан, галсрп]ски простор

красили су девсрски пешкири, стол-

н>аци. кошу.ъе, миришл.ави ]астуци, :

предметп од дрвета и многе друге

рукотворинс из различитих кра]ева

бивше -1угослави]с.

Ученпци ковинске Г11миази]е

JcncH� Марков и Томпелав Мандпк,

чланови омладинс JA3AC-a, преда-

вашима о сиди одржаним у ко1шнск1Ш

оснопним школама, започели су кам-

пашу сдукаци]е омладинс у нашем

граду. Основцима су, осим уобича-

jeHKX прича о томе шта je спда и како

се преноси, подел^сни матери]алн о

тсстнрагьу на хив и употреби кондома.

Ова акци]а, саставни дсо меди]ске

кампаше "Немо] да се упецаш, плпва]

да;ье; Опстанак", бике, по речима

дво]е пшнази]алаца, наставлｻсна пр-

пог дана децембра када he, поводом

Спетског дана борбе против сиде, на

штаиду у центру града бити делзенн

кондоми и пропаганднп матерп]ал.

JencHa и Томпелав he cﾟojc вршшакс

покушатп да aHiiMiipajy и укл>уче у

борбу против АИДС-а и кроз рад у

регионално] школи ко]а би ускоро

требало да буде организована. У низу

активности, почеп од гостовагьа у

медп]има преко прире^пван.а три-

бина, коктела и журки, планирана су п

предавала у школама с ци.ъем да

укажу на евентуалне последице, пре-

и ko ne U venu!

Скушишина Црвеног креша
резултата ко]и су постигнути Скуп-

штина je одала признаке активистима.

ХУМАНИТАРЦИ НА ДЕЛУ Скупштпна у hobonj сазиву изабрала je

за прсдседника у иарсдиом мандату

Ъур^евку Божаннк, а за потпредседни-

Вукадииопика.

изабран

Оиштински одбор и

председннци сталних

Комиси]а ОО ЦК.

ОО ЦК, пред

Koj CToje озбил,ни

задаци у свим обла-

стима деловэ1ьа. сво-

]им програмима и

актишпш радом сва-

ког члаиа тражике

па]бол>а решела и

остваривале поссб-

них задатака, кажс сс

у закдьучцима Избор-

нс скупштине Ои-

штинскс организа-

ци]е Црвеног крста.

Извешта] О раду за протекли
Нака

)е нови
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Iko僘rlui緲d klub

jмандат je обухватпо све активности
Koje су обслежиле ова] период. Због Скупштини

Свету

ISTE Ut VENU!
v-

.  ·· ,  ·ν.

Sve zvezde u Kovinaimenom) nedávno promovisali i Sme-

derevci, biti sprovedena u d Vje
k�

*NaS klub, u saradnji sa Televizijom

Fan, po od 2. decembra, k u

reaUzadju medijskog projekta pod nazi

vom U ko ne u venu, u okvira koga 

nedeljom u tem ded'eg ргодгалш

(11.30 - 12.00h), u zajedni produ-

keiji, i istoimena emisija sa sadx

koji af靖mi bavijenje sportom, konkre

tno ko као alternativu pogubnim

stranputicamavremenaukome 

Ko klub Kovin istakao je kandidaturu za organizaciju ovogodi

All Star utakmice ko Ovaj sportski spektakl, koji je pre n

godina igran u Kovinu, kada su se reperezentaciji Jugoslavije suprotstavile

najbolje igr lige, bi odr 26. decembra. Imaju� u vidu da, osim

novosadske Vojvodine (ve� dve godine zaredom organizator) i Hemofarma,

Wuboyi prvoUga karavana nisu iskazali preterano interesovanje za ulogu

domacina ove manifestacije, sva je prilika da dr televizija, krajem

go ne, raditi direktan prenos iz kovinske hale sportova. Ko savez

Jugoslavije, kome je KK Kovin podneo prijavu, trebalo bi, poeetkom

decembra, da odluci o tome kome pripasti doma�nstvo.

дупреде их и покажу да je живот са

хив позитнвшш особама Moryh.

Тема прве трибиие, ко]у омлади-

на JA3AC-ﾜ организу]е 1. децембра

(Светски дан борбе против СИДЕ) у

ковинском Дому културе, биЬе права

оболелих и СИДА као соц1ф1ЛНИ и

медицински проблем.
ii.i скуйшшииа UpвеппЕкрсиш.. И.К.Л.Б.

kOBHHckQ новине 30. НОВЕМБвР 2001.14



Prvá savezna ženská košarkaška liga SPORT KAO DRUGI PUT MEDU
KOVINCIMAoPrema

deonicu jesenjeg d

■■軫prvenstva, pred dvonedeljnu

pauzu zbog obaveza reprezen-

tacije, ko Kovina zavr駟le su

po unapred utvrdenom planu. Tri po-

bede, uz jedan poraz, skor ]e k�i su
svi u klubu o

Pri tome, utakmica u Vr bez

obzira na neuspeh, bila je ravna

podvigu, s obzirom da je trenutno

najkvalitetniji tim u zemlji zabele

minimalnu pobedu. A, uz to, ni najbolji

poznavaoci ko prilika ne

mogu da se sete kada je Kovin pos-

lednji put bio ravnopravan rival na

parketu pilulica (84:76).

U naredna dva kola, na doma�m

terenu, ostvarene su pobede, od kojih

bi druga, protiv Beopetrola, mog biti

okarakterisana kao vise nego sre

No, krenimo redom. U trecem kolu

Kovinke nisu imale vecih pote

da savladaju no-

vog prvoliga

Herceg Novi,
dozvoliv mu

tek u poslednjoj
da iz-

bori podno
vih minus 

snaest (93:77).

Od pobede je,

medutim, vise
obradovao u

nak Katarine

Klari i potvrda da bi deca na

kluba u ovoj sezoni mog dati pun

doprinos postizanju dobrih rezultata.

Me sa Beopetrolom, kao po

nekom nepisanom pravilu, obilovao je
preokret�a i neizvesno Od situa-

cije u kojoj su mnogi unapred otpisala le je va pobeda, dovoljna da

beogradsld tim (zbog katastrofalnog *ljubi z疆r priklju sa vo-

poraza od Hemofarma usred Beograda) decim triom na tabeli.

do trenu&a kada se svima u hali u

(pri rezultatu 75:85) da za kovinski

sastav nema nade u kona 繒ijumf,

do se do, po nas, najprihvatljivije
sredine.

Neverovatnom serijom (22:5) zabe-

Kad i gde si p�ela da se bavi ko

P�ela sam u sa nepunih sedamnaest godina.

Svoje prve ko korake napravila sam u ekipi

Dalja karijera?

Posle ekipe p sam u Ma tu sam po

ozbiljnije da radim, za sve to je bio zaslu moj trener

Dokica, Dragan Vul卲vi�. Da nije bilo njega sigumo je

da ne bih do do ovoga sam pos�la.

karakteri tvoju igru?

Mislim da imam dosta dobar sut, da sam dosta pokr

za visokog igra i da mogu da idem na ulaz. Mislim

da sam svestran igra odbranu isto solidno igram, nije

sad da se hvalim, ali to je to.
Za bas ko

Pa, ne znam, sasvim slu Nik nisam mislila da 

se baviti ko jedan me je, zbog vi

primetio, pitao da li ho� da igram ko sam

da ho Pre toga zaista nikada nisam razmi о

tome, ali me je sport uvek
interesovao. Mirjana Velisavljevi

Kad i gde si poceo da se bavi ko

U svom mati klubu Smederevo, jo davne

1983./84. godine, po od pionirske, kadetske, juni

orsk�, pa do seniorske selekcije.

Dalja karijera?

Posle Smedereva, prvo Radni u Kovinu, onda

inostranstvo, Luksemburg, posle toga povratak u Go

zatim Veliku Planu, pa Smederevo i eto sad op u
Kovinu.

Itarakteii tvoju igru?

Dobar skok u odbrani i u napadu, mo malo jaca igra

u napadu, nego u odbrani. Efikasnost, ni posebno.
Za bas ko

Zato Sto sam u njoj najbolji, od sportova. U ostalim

sam prose ali ko je i b� ne sam zavo-

leo. A kada sam video da u njoj imam najvi talenta,
onda sam to i forsirao.

bi bila tvoja

alternativna pro

testia?

Bav匇 se kompjute-

rima, uporedo pored
ko i radim. To su

dve profesije koje vol

im i kojima se bav匇.

ti, od po

profesion疝n ka-

rijere,

nedostaje Jo iz

neprofesionalnog

Uskra mi je malo

vise slobodnog vreme-

na, posve malo

vise pa mojim

prijateljima, devojci i

najvi sebi. Jer pored
ko i ovog drugog

posla bukvalno nema

slobodnog vremena, i to je ono mi najvi nedostaje.

Zavr sam Visu poslovnu a imam u planu i

fakultet, dakle, da zavr jo dve godine.

Utisci o gradu i klubu?

Kovin je grad u kome sam ve sedam godina i zbog

ko i zbog devojke. Dalde, sve najlep nikad mi

se ni ru nije desilo i preporu bih svakom ko

mo i da dode u Kovin i da igra ko a, ako

ga grad zadovoljava, i da ovde.

Oceldvanja u ovoj sezoni?

Naravno, to je prvo ih drugo mesto koje vod� u visi

rang. Sve sem toga bio bi neuspeh, zbog toga sam

uostalom ja, i svi mi ovde.

najvi

Matej Balet匤ovi

roden 10. Vii 1971. god u
Smederevu

mesto u timu: 

rodena 10. VII 1978. god.
u Vlad�nirc�a

mesto u t�u:.centar

Druga szpska liga Sever

bi bila tvoja al

ternativna profesija?
Planiram da se i nadalje

bavim ko a da nije

nje, zaista ne znam,

mo neki fakultet, ali о

tome jo uvek nisam

razmi Interesantna

mi je gluma, ali ne

verujem da se time
baviti.

ti, od po

profesion疝n karijere, najvi nedostaje iz
neprofesionalnog 

Mo to ne mo da toliko opu kao

neke moje drugarice, koje nemaju takvih obaveza. Kao

sportista mora da bude uzor, da se primemo pona

da bi bio dobar primer deci koja tek po

Zavr sam srednju ma nisam nastavljala
falcultet, odlu sam se za ko A uz dva treninga

dnevno nije bilo vremena.

Utisci o gradu i klubu?

Klub je mnogo dobro organizov疣, s obzirom da je ovo

mah grad imamo jako dobre uslove za rad, a grad kao
grad je dosta fino, tiho mesto, uklopila sam se dosta
dobro.

O u ovoj sezoni?
Mislim da bi trebalo da budemo do petog mesta,

medutim, p�ele su neke povrede Idju igra ah

nadam se da � se oporaviti i da ce sve biti u redu. Sto

se mene tice ovu godinu odigrati ovde, a za slede
videti.

Bobi (30) i,zabele prve poraze. U 
kao po navici,kolu ko Kovina po je na-
Baletinovi� (22).mu nekompletan sastav Apatina.
Pro viken-Sve do pred kraj gosti su imah akti-
da na red jevan rezultat, da bi furioznom igrom u
do i, slobo-

fini u kojoj je prednja Nenad
dno se mo

Bobi otpor Apatinaca i de�i�no
re derbi ovog

bio slomljen.
dela sezone;

Usiedila su, zatim, dva uzastopna
izmedu, kalco

gostovanja u N�� Sad, ekipama
ih nazivaju, le-

gije stranaca iz Odzal<a i Kovina. U Mu eldpa l鮏 Kovin ima isti skor
NBA maniru, bar kada je rezultat u (6-2) kao Novi Sad, a ovog vil<enda

pitanju, Od su iskoristih p do direktnog rivala za visok
doma parketa (hala poput one u plasman, Kikindu, koja je d�ad

kovinskoj gimnaziji) i zadr hdersku zabele pobedu manje,

poziciju, sa osam pobeda.

Panon Sistema i Novog Sada. Kao 

je bilo jasno da pobeda Kovinca u

prvom susretu nece nijednog trenutka

dolazi� u pitanje, tako su svi u klubu
o neizvestan me sa drugim

novosadskim hga koji je pred to
peto kolo, uz Kovin i Od bio

jedin� nepora eldpa. Ispostavilo

se da su strepnje bile opravdane, jer

na tim nije uspeo da izbegne, cini
se, prih ubedljiv poraz.

Pr疱u reviju zakucavanja i egzibi-

cione igre kovinski Ijubitelji ko
mogh su da vide pretpro vikenda,

kada je u goste s�la, li us

dva najbolja igra i onako nejalo

Plastika iz Malo je nedostajalo
(da je Milenko Jad imao vise

pa da se svi igra Kovina, na

ovoj skoro trening utakmici, up� u

listu strelaca. Medu ravnopravno ras-

sre-

smene, prv� (od 22.-31. decembra

2001. god.) и Sv匀ajncu i druga (od

3.-12. januara 2002. god.) и Ku

a njegovi promoten su Biljana Stan-

kovi�, igra Hemofarma i ko

ka Kovina za a Stevan

Pekovi igra Hemofarma za mu

selekciju. Pla desetodnevnog

aran (cena 6.480 dinara)

omogu je и pet mese rata.

Za leto 2002. godine na Корао-

niloi isti organizator�, и sedam

smena, pr�remaju i letnji kamp.

ZIMSKI KﾃMP
KK Kovin, и saradnji sa dru

tvenim preduze Junior iz

Beograda, od ove godine organizuje

ko kamp pod imenom

"Sport kamp-junior kop".

Ovaj kamp svojim programom,

sadr i stru radom nudi
kvalitetne uslove za boravak mladih

ko na osnovu isl<ustava i

kr咜erijuma jugoslovenske ko

Zimski kamp organizov疣 je и dve

32 30. NOVEMBAR 2001.30. NOVEMBAR 2001.



Sigur an kurs Basket turs У Цруго] Meciiof за]едници Ковину
Осми новембар,

Цан �oce�Hux радникаАМБУЛАНТА

ОПЕТРАДИ
шшШш

U okviru ko kluba, �ti

preduze (jednog od dva u

zen�i) prvog dana decembra

kre� sa radom najmlade cedo kovinske

ko porodice-l�istcka agen-

cija Basket turs.

Potvrdujuci klupsko poslovno n�

celo da bi svake godine trebalo una-

prediva� i afirmisati sportsko-poslo-

vni koncept, sve u prerastanja u

ko kompaniju, KK Kovin je,

na op zadovoljstvo svih, realizovao

i ovaj projekat. Na ovaj n� najus-

pe sportski kolektiv u op iza-

sao je u susret potrebama gradana,

mo prevashodno dece, u i

sportista. Osnivanje turisti agen-

НАГРА*^ЕНИ
НАСТАВНИЦИ

nametnula je sprem-

nost za suo sa no-

vim izazovima, ali i plan

agresivTﾜjeg istupanja na

domacem tr i pru-

stru us

Prema preliminamim na-

javama Basket turs bavi

se, izmedu ostalog, aktiv-

nostima na organizaciji

kampova, zimovanja, leto-

vanja, rekreativn nastave,

ekskurzija, kao i prodajom

rezervacija za sportske

manifestacije. Zapravo,

svim onim sto zanima gra

dane opstine Kovin.

e 3ajcflHii4KOM вечером просветнп

радшщи ков1Шске опшпшс обележили су

cBoj дан свечаношНу на Старом граду,

Kojoj су прпсуствовалн н представшщн

локалне самоуоправе.

Ове je ГОД1ШС формнрана комиси]а

Koja je у име 01шгпше наградила нajбoлзe

просветне радннке. Koje je кандндовало
пет ocHoBHiL¥ школа.

Добитшщи награде за просветно-

педагошкн рад у OBoj годннп су Катарина

Балан, наставник српског jeaiiKa основне

школе "Ъура JaKiimh"; Мирослава Ма-

Tiih, наставник ликовне културе, сада

директор основне школе "Миша Ctojko-

Biih", Faj; Драшца БабиЬ, наставник срп

ског ]езика у школп '"Flaja Маргановик" у

Дслиблату, Миланка Гаврилов, настав

ши математике у школи "Пстар Κο>κι

у Дубопцу и Миле Bpamih, наставник

физ1гке у ocHOBHoj школи "Ъура Фили-

iioBnh " у Плочпци.

По 3(ХХ) динара, колико je из буцета

за ову намек>'. добитшпдша je

уру^шо секрстар Скупштинс оиштине и

председник Кошюфе за доделу награда,

Драган Kocriih. В.Ж.

Лмбуланта у Дpyгoj MccHoj aajej^-

ници у Ковину опот ради, а лскарскс

услуге мсппчши оиог Kpaju града могу

добити ионсдс.ъком. срсдом и пстком у

поподневиим часовима. На седници

Савста мссне aaje/umne чуло сс да се

лекару o6puiia све nchii 6poj iiannjenaTa

НПО говори о оправданости отваран>а

амбулантс. На шггсрссоваше rianiijc-

ната да сс овде обрате за лскарску

[юмоЬ спакако всома у гичс и чшьсница

да Taj иосао о6авл.а др Ап1;слка МитиЬ.

4iija су се стручпост, а посебно тоиао

л^удски прилаз болссшщима ach нада-

лско прочули.

Обнавлэан>см рада амбуланте ство-

рсни су услови да се наставс радови на

отварагьу апотекс. Инвеститор he бити

Месна 3ajejuimi.a, а дслатност he обав-

л^ати Апотека Фарма-кош.

Иначе. Сапет Друге М3 je и onora

нута потврдио cHojy пословичну дареж-

Л.НВОСТ. Одлучеио je да се иовчано по-

ypelpeibo noj гробл^а

Првог свстског рата, а иомоК he добити

и Клуб ликовиих умстника Ковина.

На oBoj седници Савет je изабрао
нови састаи Мировног веЬа,

челу he сада би ги Вукашин ВучковиЬ.
Р.С.

Monie из

на 4HJCM

noBajMHiHTa глине Д.О.О. Наша слога
Ковин.

Ср1;ан Ъурчин je овако образложио

став KoMHciije Kojoj он прсдседава:

"Ми с.мо дошли до закл>учка да не бн

требало да се упуштамо у оваквз’

авантуру. Buhe jacniije оиима ко]и

iipoMiixajy захтев ко]н нам je доставл>ен.

Mi兤iicKTop je забраппо далｻе нзво^шье

радова па то) локаци)!ｫ, парцела ка

Скореповцу, док се ие прибаве сва

потребна документа. Нама се чини да je

покушано, на мала врата, преко месии.ч
за|едппца, да се да легитпмност том

про|екту, Kojii предви1)а откупл,пва1ье

парцела око те рупе у шивама, без
нкакве сагласностн власника. Чинн мн

се да je ово iienujii покуша} да преко

паше сагласностн опере руке..."

Не треба одустати од регулпсаша

ииташа одлагаша отпада, али све Njopa

да ИДС неким редослсдом, односно од

npojcKTiie докумснтаци]С, одобреша

надлежиог министарства. уз разма-

траи>с caBpcMCHiijer начина одлагаша

CMeha. као што су фабрике за рецн-

клажу и тако дал,с. рекли су и члановп

Савста, npiixBaTajyhii став KoMiiciije.
04eKvjc cc да до Савста по oвo^^ питш-ьу

стигне и повратиа инφ�мaцнja.

KoMHcuja за комунална ииташа. уз

представнпка изно})ача радова из ЛП

Гсоплан. поднела je inBctiiTaj π о до сада

изведеним радовима на рсконструкщф!

каналпзационе мреже и пошл>унчаван.у

путева. С обзиром да je остао joui део

3Maj Лопине од Цара Лазара до Свстог

Саве да сс уради канализащфк требало

би и Taj посао завриштп у oBoj фази.

С обзиром да сс може рачунати на

средства самодоприноса join у cлeдehoj

годнни, Савет je закл^учио да сс пре

снега мора размишл>ати о Hajripno-

pincTHiijiiM радовима из програма. али

Hiije на одмет у план за пролсЬе унсти

уре^еше Дунавца. Старог града и Дру

гих локациза Koje могу бити интерс-

сантне самим га^анпма. али и оиима

Koju у Копии до^у.

и

В.Ж.

■
1:ｫ'MS

1

Prostor勀e turistick� agencije, и ulici JNﾄ, pored Kuce
ko

l iU'/j �rnJJJJ
Mlade selekc疔e KKKovin

Prolaz u drugi krug PoluSnalna utakmica 澵upa Srbije,

izmedu 楨bvina j beogiadske Crvene

Zyezde, u kerr疣skq hali sportova

odlo Je utoralc, 4. deceitibur.

Od僘ganje prvob�og temiba meda

(3?. novembar) tmzio je �s Idub* s

obz侊om na 鑛njonicru da su dve

Wiuene 刕ca bolesne, a dvo

povredene. Ovotn ргШкош bi

sv^kako trebalo napomenut� i

korektan odneｻ orveno-bellh koje

ovsikvu odluku nisu bile t� obavezi da

pnhvate. Ш |esu.

Isti r�vali, оуод vikendSt sas�

m, u potom kolu prvenstva, na

pouketu Boogradanki,

S ve mlade selekcije KK Kovin, i

pre zavr takmi u

prvoj fazi Lige mladih Srbije,

obezbedili su u u dn
krugu.

trenutno zauzimaju drugo mesto na

tabeli, uz pet pobeda i jednu izgublje-
nu utakmicu.

Kadetski mu sastav, u grupi

takmi najmanje ekipa (cetiri),

odlo je me poslednjeg kola, a u

prethodna tri zabele su ove
rezultate: Kovin - Agrobanat 129:52,

lami - Kovin 81:70, Mladost - Kovin

81:88.

se

Najbolje partije, bez ijednog

pora pru su kadetkinje, pa im

stoga ovom prilikom dajemo p

nost. One su, od pro do ovog

broja na podlistka, zabele

slede (trocifrene) rezultate:
Pan Kovin 29:138, Kovin -

Поводом 12. иовембра

ПАРАСТОС И АКАДЕМ1/иА

Савеш Прее месне зшедииие

Juniorke Kovina igrale su odli

do petog kola, a potom vezale dva

uzastopna pora Najpre su izgubile

od ekipe Duge (54:35),
tre

IPir^po

ПЛАНИРАТИ ПРИОРИТЕТЕ

ЗА СЛЕДЕЪУ ГОДИНУHemofarm 87:85, Partizan Obili -
На седници 19. новембра.Савст Прве

месне за|сдипцс je ycBojiio извешта]

фниаиси]скс KOMiiciijc о приливу и

утрошку срсдс'гава из самодоприноса за

период од 1. jaiiyapa до 30. сситембра

2001. године, уз коментар да je потре

бно урадити ребалаис за сшу годину и

ирсрасподелити исрасиорсЬсиа сред

ства, а исто тако и избеЬи ситуаци)у у

Kojoj ирно H3�urraj ycBojii СО, а тск

потом Савет месне за^едницс, као што

je то сада био caynaj.

За 2001. годину планиран je приход

од 1.915.000 динара, а за првпх девст

месеци остварсио je neh 2.055.869

динара. Од тога приход од месног само

доприноса од радника je 1.743.700

динара, од землоорадиика 11. 149 динара,

од занатли]а 258.627, приход од гаси-

фикаци]С 28.000 динара и уплата граф1-

на за ПТТ прикл.учак 14.400 динара.

Укупни расходи за onaj период су за

девет месеци 1.361.52! динар.

Савет Прве месне jajeAnime je пред

собом пмао и H3Bciinnj KOMnciije за

комунална питаша. а jcAHa од кл^учиих

тема био je предлог за рекултиваци]у

Kovin 38:143, Proleter - Kovin 61:129.

Trenutno su ubedljivo prve, sa pobe-

dom vise od drugoplasiranog Hemo-

farma i pet od ekipe koja zauzima
trece mesto.

Mladi pioniri, u c*=咜iri utakmice,

imali su polovi skor:

Jugobanat - Kovin 53:72, Hemofarm

- Kovin 49:58, Kovin - Centar 48:51,
Mladost - Kovin 73:53.

Dva kola pre kraja prvog del� lige
najmlada selekcija KK Kovin nalazi se

na drugoj pozieiji (pet pobeda i tri

pora sa dobrim izgledima da tu i
ostc�e.

Pioniri KK Kovin, takode, su bili

prili uspe ostvariv po

re trenera, najubedljiviju pobedu

u istoriji kluba. Postigli su slede
rezultate:

Jugobanat - Kovin 50:85, Kovin -

Abas 156:34 (gore pomenut trijumf),

Kovin - l^mi 84:93. U poslednjem

kolu pioniri na kluba bili su slobodni, a

U Q
jednom igra na
terenu, a zat jos

neverovatnije od Vojvo-

dine u Kovinu. Po

kom perioda

佖ale su p

su u

ostale sa

igre

im LI
Presti beogradski nedeljnik NIN, u

jednom od oktobarskih brojeva (18.)

obradlo je aktuelnu temu - sport i tranzicija.

U drugom pasusu teksta koji, po je

kapitalizam u modi i sve vapi za transfor-

macijom, poku da utvrdi kako posluju

jugoslovenski klubovi stoji:

*Od svih jugoslovenskih klubov� u,

recimo, Prvoj fudbalskoj i Prvoj ko

ligi sam dva kluba (Hemofarm i Kovin)
registorvani su kao preduze Samo ta dva

kluba iskoristila su zakonsku mogu da

primene kapitalizmu podesan oblik organi-

zovanja, iako ni po postoje propisima

niko klubovima ne brani da budu preduze
i tako udu u veliki svet.*

Na ovo bi samo trebalo dodati da se

najuspe sportski kolektiv u op time

ne zadovoljava, ve ima nameru da preraste

u sportsku kompaniju, prvu takve vrste kod nas.

Ha Ковинском во)ничком гробл.у

одат je помси за близу 300 изгинулих

српскнх ратника и око 6(Х) иитернираца.
страдалих на 1ицбрутални]и

Првом светском рту. Повод je био 12.

новембар 1918. године, дан ослобо^егьа од
аустроугарскс власти.

Свештеници Српске

начин у

православие

petnaest poena
do kraja

od

(75:60), ali

uspele da izgube mini-
malnim rezultatom 77.78.

U utakmicama dva pret

hodna kola ostvarile su

pobede: Kovin - Cela-
118:55 i Hemofarm

su

revo

У MecHoi saieduuuii Мраморак
цркве давали су парастос. а почаснп бата-

Лзон и оркестар BojcKc Лугослашце, уз
почасн}’ пал>бу и интонираше химне,
жили су сс браниоц1гма отацбине.

Под ποκροΒ СО испж дана

оду-

НЕПОВЕРЕНЬЕ HEJOBMbY

У уторак 20. новембра Савет месне

за)еднице Мраморак изгласао je нсиовс-

реше досадаипьсм председнику Месне

за^еднице Мраморак. ЛЬубомиру Hejo-

Buhy, рекао нам je потпрсдссдник Сава

Лованов. Избор новог председника

обавиЬе сс па cncAchoj седници Савста.

Koja би требало да буде одржана у

уторак 4. децембра. Д.Л.

- Kovin 78:83, pa sada

dele plasman od dru-

gog do mesta,

izboriv na taj n�

ulazak u drugi krug

takmi

je одржана и акадсми]а у организшцф!

Удружсььа Потомака ратника ослободп-

ла‘оа1Х ратова од 1912-1918. године.

У профаму су учссгвотшп и ^^юници

ОШ ’Ъура JaKiimh" и " Лован ЛовановиЬ

3Maj ", а додсл^не су и нафаде за на]5олс

литерарнс и ликовне радове. в.ж.

30. NOVEMBAR 2001. ковинскｫ новинｫ 1530. НОВЕМБАР 2001.



Акци]а помоги за Дарка Неши^а
f Веж5е нйентнтетй ^

КО ЗНА ИСТИНУ

Разговор с поводом
Почваа ностава ввронаукв и

гро1)анског васпито|ьа ОБЕШТЕЬЕ1ЪЕ ЗА ИНТЕРНИРЦЕНЕПРОФЕСИОНАЛНОСТ И
/БУДИ ДОБРЕ ВО/ЬЕ

УЧЕНИЦИ ЗАДОВОЛ.НИ,
АЛИ НЕ И РЕДОВНИ

Помснуги Ъор1;с JoBaHOBiih. године 1938. нише

дсо Летописа Баваништа. под називом "Дани

ослобо^сн^а У OBOM тексту бележи да су 6.

новембра, "Српске комнте" свештенику Влади

славу PtiCTiihy ]авили да he Српска во]ска. Koja се

налази у Ковину yhii у Бавании1те, HajKacHiije 8.

новембра. Ово исти аутор бележи и констату]е да

je 8. новембра 1918. Српска во]ска, после одласка

аустро-угарске во]скс, Hohy измену 7/8. новембра,

на сам Мнтровдан ушла у Баваниште и одмах

наставила до Панчева.

Панчево бележи Митровдан као дан уласка

Срнске BojcKe. а од овог октобра 2(К)1. проглашен

je и као Празник општине Панчево.

Крста CTojanoBiih из Делиблата у cﾟojoj

белепщи. Kacmijc писму кога je слао Општини.

пите да je Српска BojcKa ушла у Делиблато из

прапца Faja, 31. октобра, а Дубовац и Faj су Beh

били ослобо1;сни.

Ко.¥1анданту Моравске AHBH3iijc и 3. пешад1ЦСКог

пука из Ковина, командант чете капетан 1.класс

Зован Ъ. ПоповиЬ, 30. октобра 1918. у 19.(Х) часова

iiiajbc телеграм у коме на самом почетку кажс; "У 15

часова са четом ушао сам у варош Ковии"...

Другм телеграм шагьс 31. октобра 1918. исто у

19,00 часова, и рапортира о сташу, детально.

На Kpajy, ocraje питан>с "Ко зна истину?". Ако

се упоредс подаци, макар по било ком каленцару, а

крст Jyгocлaвиje и служба тражен>а,

Koja je за много ннтернирце прикупи・

ла неопходну док'ументацизу. Служба

тражеша у CiiMimoj ул1щи у Београду

ви живи интернирци и они

Kojn су били живи до Kpaja

1999. године уз неопходну

документац1цу о боравку у конц ло-

горима и на принудном раду, до

З1.децембра зреба да поднесу захтеве
за обсштеЬенｻе.

За врсме Другог светског рата,

стотине хпл>ада државл>ана бивше и

садаипье Jyrocnaouje, ннтерннрано je

у иащ1стичке логоре у HeManKoj или

у AycTpiiju или пак на пр1шудни рад.

Од тада je прошло 57 година, веНина

овнх паКенпка веЬ поодавно ннсу

мс^у живима, а маши 6poj ших данас

je у дyбoκoj старости. Вероватно да

би колико толико са себе спрала

срам, мада то никада liehe успетп, а п

због прптнсака Америке, Ыемачка je

одлу^шла да са одрс^еним новчаним

износом обеиггетн све оне

били живи до Kpaja 1999. године

Kojii су данас живи. Ooaj поступак je

актнвпран пре две imo године, а онда

je настао ваку>т^1 због Kojer су многн

одустали од трагаша за документнма

и другим доказима, да су они

шихови на]ближи, одрс1)ен врсмсн-

екп период пропели у конц логорпма

и на принудном раду. Искуство, гос-

z' Адреса на Kojy се можете 'N

обратити до 31.12.2001. године:

German Forced Labour

Compensation Programme

International Organization for

Migration

P.O. Box 27

Belgrade, 1 Yugoslavia

,  Oil/451-941

КО]И су

п оне

или

Cnyuaj младог Бавашшгганина жена Баваништа и тако je све то

Дарка НешиЬа драстична je слика нс к"рспуло", каже Дарко.

баш ретке cinya^ije у Kojoj nojeAiran

лекари AOKasyjy CBojy непрофссио- требало набавити што пре, као залог

налност, а л>удп добре волｻе xj'MaHOCT за прву мнтсрвенц1уу позиатог лоп-

и безрезервну подршку. Ouaj двадс- донског офталмологп (24. октобра).

сстдвогодишши младиЬ, 4 je вид Актив жена Бапаптпта покренуо je

након Hccpchc у радионп-

ци, када je опр^та амор-

тизера на аутомобилу

Kojii je поправшао нукла

и ударила га прско нао-

чара, доведен у питаше,

лровео je пуних -финаесг

месеци са комадиЬима

стакла (je/tHi!M чак вели

чине 1 цм) у левом оку.

београдском

Клиничком центру први

пут сам оперисаи са.мо

дан после нссреИс, првог

апршта прошле године, а

затн.м два мсссца касни]с

]ош |едном. Доктор ми

je, после ове друге опе-

раци]е, рекао да he

требати и rpeha, али и да

he то што je ура1)ено

временем да зарасте. То

Новац je, у oiiuiToj бссппрпцп.

"У

f;

-

Према HajaBaMa почела je настава всро-

науке II гра^анског васпиташа. Православни

вероучитеши ових дана директорнма школа

приложили су ГРАМАТ, овлашЬеше, Koje flaje

Владика банатски Хризостом, а за наставу

веронауке jom увек нма времена да се учешщи

првих разреде najacHe, и они то и ч>ше.

ripoTojepeja СПЦ, Мила ВуловиНа, веро-

учителза за средше школе, питали смо нетто о

плану II програму, као и о caMoj наставн.

"После пола столеЬа враНена je веронаука

у школе. Икона Св. Саве, оца наше ппеме-

ности, поново je у ^a4Koj у^шоницп. По ripBoj

анкети npnjaﾟimo се врло мало ученика,

посебно у основним школама.Овоме су допрн-

неле разне дeзинφopмaциje. како у граду, тако

и у сеоским школама. После одржаннх роди-

телзских састанака са вероу^штел>ем, сташе се

поправило у корист веронауке, нарочито у

сеоским срединама. ГГовеНао се 6poj ученика н

у граду. Сада свака школа има по jeднo

одел>еше ученика олредел>ених за веронауку."

Недоумице и гласине створило je иожда

непознаванье плана и програма ?

"Вероу^штелзима су доставл>сни

по KojriMa се ради. Поред теоретског дела,

предвиден je и практични део наставе. Све

школе HMajy вероу^штелзе Kojii су с Лзубавлу
прихва-тили нову дужност.

Остварешем плана предвидено je

Г1еника изградн увереше да je свет п све што 冾

у шему, створен за вечност, да су евн створени

да буду причасници вечног живота, те да се из

тс перспективе код ученика pajBiije способност

^зумеваша. пренспитиваша и вредноваша соп-

неппн^^ односа према другом човеку, према

поновлзивом 6iihy и према творевини Бож]о]
и изгради спремност за Kajame. ^

и

плановп

да се код

веронауке je да код ученика

nnf способност за дублзс разумеваше и

вредноваше културе и цивилизaциje у Kojoi жи-

HCTopHje човечанства и л>удског стварала-
штва у науци и другим областима. "

Како деца pearyjy ?

“Ученици су задоволзни увоЬензем
веронауке.

Ученици ковинских

одсуству]у са часова

he морати да схвате

Утичу на Нзихову оцену из владаша.

ередших школа

првог часа venart предмет. Beh од

наставе

среднзнх школа доста

веронауке, али nepyjcM да

да нсоправдани изостанци

измену ученика и приешци /ццалог
Нагт-яｻ, вероучителза.

успех 3ajeflHH4KHM^^v смисао и

Учителза) и meroRwv^ >ешЬем катихетс (веро-

свим облтцтма и ^ ^HTyprnjii и у

Еероумител. у основнГ^ ^
Новак.·’ ^ °сновним школама je отац

Брайко Милановик

je на Moj захтев прикупила сву

неопходну документащуу, односно

Moj Aociije од момента хапшеша па

све до момента пуштанза на слободу и

на основу те документац1це, ja сам

овнх дана добио око 7.500 марака,

i 50 % укупног износа Kojii he мн

бнтн исплаЬен, кажс Бранко Мпла-

новиЬ, веЬини Ковинаца познат из

Бремене када je 22. годаше бно заме-

ник управника ковшзскс Болшще у

тандему са тадашнзим првим човеком

болшще. др Савом ВучковиЬем.

У жеЛзИ да и евп друга 1штер-

Ш1рцн, или пак Нзшхова ужа родб1ша,

остваре ово право, Ш1ка Бранко нам

сс обратно с молбом да и nui дамо cBoj

допринос што смо са задоволзством

пршхватшш и због чега смо захвалнп

господину МилановиЬу. Да подсети-

мо да je Kpaj ове године

рок за подношеше захтева за помену-

ту надокнаду, надамо се да he евн

заинтересовани иматп доволзно вре

мена да прикупе неопходну докумен-

Taujijy и да he доЬи до какве такве

надокнаде за све оно што су претрпели

током четворогодшшьег мучеша у

логорима и на принудном раду у

HeMa4Koj и Аустрн]и.

цоеледнзи

J.HoBiih

сигурно je да сс у писанзу ових податак стари Hnje

корисшо. Ковин сигурно mije могао остати jcflimn

"ыеослобо1)сн'' у Банату и BojBOAiiHii.

Учитешица и далзС пита децу "Кад je yuma

Српска BojcKa у Ковин?". Деца, како je ко чуо од

деке и баке, кажу.

Учитедьица и aepyje и нс Bcpyjc.Цирка l冾iuuhJC тако остало, ja сам

трииасст мессии седео

куИн, чекао сам да зарасте и да онда свсопшту акщцу под назшюм

одем треЬн пут, да би ми ставили "FIoMoh за Дарка Hciunha'  , и од

сочива како бнх могао да видим, jep 6pojHux донатора (предузеЬа, уста

нови и iiojcflimana) успсо до сада да

прикупи 3Ha4ajiia средства. По рсчи-

ма председшщс Актива Милсвс

Ъур^ев у сараднзи са Месиом зajcд-

ницом Бавани1ш-а договорено je да

новац буде yiuiahiiBan на жиро рачун

М3, а преко папчевачких и ковин

ских мсд1ф1 о томе je обавешгена

шшшп^

Joko сам слабо видео.

А онда je почело да мн смета,

почело je да ме боли око, поново сам

нм се ]авио н сада су на снимку

открпли стаклнЬе, Koje су нзваднли

пшщетама, да би на Kpajy установили

да имам joui je парче стакла у

дубини ока", прича Дарко.

■ дтвмддьми

!СБЕТЯ0ПНС
i

3  25. новембра 1976. године пуштсн je у

|cao6pahaj мост Ковин - Смсдсрсво. Мост je,

I мерено од осовине левог до осонинс десног

｡обалиог стуба, дуг 1.424,40 метара док je

｡челична конструкцща дуга 1.231 метар.

“ Главни iipojcKTaHT моста je дипломнранп
’ инжсизср Бранимир Триппло, Почетак

!з]с oGcjioKcii LV (жтобра 1973. године, у мост je

^уложено цреко 233 милжша динара. Па

отварашу моста говорили су тадашизи

радова

подина Бранка МилановпЬа, jcAHor

од рстких Kojii je недавно остварио

право надокнаде у износу од око

IS.fHX) дм. говори да би овим пита-

HjCm требало да се позабаве и сви

оегалп Kojii по било KojcM основу

могу да остваре ову надокнаду.

-У Београду je у Улнци Baja

СекулнЬа фор.мнрана международна

организаци]а отпрнлике пре три

године, Koja je преко средстава

информисаша обавест.1а интеркир·
цс о томе како да до^у до одобреног

обештеЬснза. Ангажовао се и Црвенн

Доктор je тада, са трииасст

месеци закаишзСНза, констатовао да

je нсоп.ходаи иопи хируршки захват,

je, како каже Дарко. ова опера-

lyija неколико пута одлагана.

" Више пута сам шпао тамо, али онн

jeAiiOM кажу До1)и за две неделзе, па за

десет дана, да би лш нajзaд доктор
- али

али

рекао: можемо да те оперишемо,

цслокупиу j魲HOCT.

Породица Heiiiiih и лично сс

обраЬала за riOMoh, а мс1)у прайма су

сс, како кажу, одазвале Наша слога

(8,(КХ) динара), ГТстрохсми)а (К).(КХ^

динара). М3 Баваниште (15,(ХХ) Д”'

нара), затим землзорадиичка задруга

Бавпшите и ОШ Бора РадиН, док je

агилношЬу жена Баваништа ирп-

куплзсио 8.(ХХ) динара.

Пошто сс, после прве операци]е
комадиЬи

у Kojoj су пзва1)еш1
спи

Г  ﾎIPE ЧЕТБРТ-БЕКЛ

● Ιίϊ·'1ϊ4ΐ

од вида нема нншта".

Видевши да je враг однео шалу

роднтелзИ младог Баваништанина

обратили су се iipimaTnoj 04Hoj бол-

ницу Свети вид, у Kojoj им je дата

rapamwja да све може бити ypa^t^HO
без икаквих последица

ХРОНИКА ДАНА ОД 15.30

КРАТКЕ ВЕСТИ ОД 9.00, 12.00,
14.00 И 18.00 ЧАСОВА

ΠθΗ6Α И neXKﾘAl, од

18.00 - 19.00, програл! на

pyAiyHCKOA односно

А1а1|арск0лъ. |езику

стакла, испостаиило да he укулии

народна два хируршка
откинутеУглашюм. реализу)у,

комунициранзу, успост^пЛ.? чостулати у

вашу одреЬених со1Щ)апних
ученика старших пазоеп·»^^ '^итуаци^а... ВеЬина
прошла

радионицс Koje сс на
васиитанза,

нивоу реализу
крозOBOM

за'{●роигкопи
захвата

. ﾀ. N ·

(регенерпсаше

уградшу сочива) према-
чла-

хил

FM 89,5 Mh2председници: СО Ковин, Радмило Буха и

Смедерева, Милутин ЦветковиЬ. Такого,

отварашу je присуствовао велики 6poj званица

и челних Лзуди Републике Србщс и САП

BojBOAHHC, као и многобро]ни грабани са леве

и десне обале Дунава.

мрежшаче п

шити фидесет

Актива упутилс су аисл
. сходно CBOJIIM

младом

зада марака

ницс

Лзудима добре воЛзС да
помогиу

, али уз, за

наше услове, огромну новчану надо

кнаду. За три опсрацще фебало je
обезбедити. но првим проценама,

Чч

могуЬносшма,

Дарку НешиЬу.

)у. двадесст хилзэда марака.
"PaзмmuJьaли см ИСТИНА ｫ1Б СТАВо шта да

радимо, мама се обратила Активу

в.ж. Л. БогдановИ.Кошут
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г/h mA
Kolarevic eln� hangs伃yozta, hogy a
k駻v駭yez

helys馮ekkel, a k�s馮 ebben a pillanatban
nem rendelkezik.

megfelelszamara
A Renesans egy�tes Kovinhan is
hangversenyt adott

A k�s馮i v馮rehajt� bizotts疊 21. �駸駻 Три йрве награде за Милана ЖивковиНа

HRJn BFim XBRHREL А KISEBB
VﾁLLALATOK A ZENE NAGYKﾖVETEI

Az elk�etkez id 12 egyetemi
hallgat� r駸zes� k�s馮i �zt�d勀ban. Azok

k�� 7 hallgat� hi疣yszakm疸 tanul, mig 5
ugyan nem tartozik e kateg�i畸a, m馮is
�zt�d勀ra jogosul, ugynis eleget tesz a
p疝y痙atban
k�etelm駭ynek.

felt�tetett minden

A kovini k�s馮i k駱visel
v馮rehajt� bizotts疊疣ak �駸駭 nem alakult
meg azon bizotts疊, amely feladata a k�s馮
strat馮iai fejleszt駸e. Erre az駻t nem
ker�hetett sor, mert Kostadin Stankovic a

Nasa Sloga t馮lagy疵 igazgat�a bejelent駸e
szerint szem駘yes okokb� nem v疝lalhatja az
eln�i megb坥at疽t. Mivel e bizotts疊
megalak咜疽a igencsak k駸ik, mindent meg
kell tenni az eln� miel megv疝aszt疽a
駻dek饕en- mondta Stevan Kolarevic a

k�s馮i v馮rehajt� bizotts疊 eln�e.
A tov畸biakban, az eln� hangs伃yozta

azon hat疵id megjel�駸駭ek fontoss疊疸,

amelyen bel ki kell 叝ni a p疝y痙atot minden
olyan v疝lalat 駸 int騷m駭y igazgat�a

megv疝aszt疽a c駘j畸�, melyek alap咜�a a
k�s馮i k駱visel Az �駸 elfogadta a
kovini Komunalac valamint Geoplan v疝lalat
stat偀um疣ak m�os咜疽疵a tett javaslatot is.

Az �駸 r駸zvev k駘 bizotts疊

megalakul疽疸 is j�疉agyt疚, 刕y a turizmust
fellend咜 ( dr Dragan Bjelica -eln�) valamint
a k�nyezetv馘elmi bizotts疊 ( Srdjan Curcin-
eln�) l騁rej�t騁. Ezzel kapcsolatban azon
kezdem駭yez駸i terv is elfogadott, amely a
delibl疸i homokpuszta ter�etrendez駸i

terv駭ek kidolgoz疽疸 szorgalmazza, majd a
k�s馮re vonatkoz� k�nyezetv馘elmi terv

kidolgozn疝 meghagy� hat^ozat is.
Az ﾚj demokr當ia. ﾚj Szerbia 駸 a

Vajdas疊i Magyarok Sz�ets馮e p疵tok
k駻駸駭ek, hogy munk疔uk v馮z駸馼ez
megfelel helys馮eket biztos咜son, a

v馮rehajt� bizotts疊 nem tud eleget termi.

A  k�駱kor zen駛駭ek eg>cdis馮騁.
sz駱s馮騁, igen magas szinten . szakszer
el a Rencsens egy�tes var痙solta
a kovini m h痙ban sz駱sz疥ban

megjelent k��s馮 el�.

Az egy�tes imm疵 harminc 騅e 疳olja e
m mindenek el eredetis馮re t�ekszik
az eioadd疽m�ot, hangszereket 駸 �t�駝et
illet

Az egykori vt匤dorzen駸zek. 駸 kom馘i疽ok

dalait az egy�tes eredeti vagyis �駑et .
francia 駸 �zl疱 nyelven adta elo. amivel a

k��s馮et egyidoben meglepte 駸 cl is

ragadtatta. Bizony咜駝 erre az, hogy minden
egyes sz疥ot vastaps k�etett. A csopori
mostm疵 30 騅 tev駝enys馮et 駸 �szesen 2700

koncertet tud magam��t. Az ami 仼ra 駸 仼ra

hajt�r ad a zen駸zeknek, mindenek el a
dics駻et, amit els a szerb udvari zene
el 駻demelnek ki . Ismeretes,

hogy ez egykoron a SKOMARSI -
駭ekesek 駸 t疣cosok 疝lal el m yo .

amelyet a Renesans egy�tes a zene nagyk�etene
szerep饕en igen sok orsz疊ban bemutatott.

Az egy�tesnek egy饕k駭t nyolc tagja van.
ﾍgy: Zoran Konstantinovic. Darko Karajlic,
Milomir- Misa Ristic. Dragan Mladjenovic.

Zorz Grujic, Papa Nik, Vojka Djordjcvic es
Ljtibomir Dimitrijevic aki ez偀tal t疱ol mara .
uganis a Balkanika egy�tessel k匤ai koruton
tart�kodik.

lie �/iuK� ja CUMO жиоошшье, и икиюви �-y рекао Je 縣c�e�wcy жири/а f冾mepy ﾏIoKOpfUfM - M�uih ЖиакошЬ

Београду je KpajcM прошлог ме- Покорпи, председни^ж1|р.щз,.,.шш.ие и

сеца одржана )едиа занимлзива пред.сед1Ш5с ФО^По-сдвезя СловеШце, p饋

изложба Koja je окупила oKO.-l-Sﾔ^^Kap鋏ijegaje^ сасвим дово.фнд^Даоам

аутора и пиЬено je преко 450 радрва. 'Nt�gp�-'% kojh ме

Организатор овс изложбе je Фото ради- , noanajy, iipeno3Hajy ме по'сшшцима нЛ!-

оптха АРТ-НЛТУРЛ-ЛРТ из Бео1?раДау: вотпгьа.пасшШй^тйомот'ивенафотка-

Miijn je активии члаи и наш cyrpa^aiuui; . ма за k甬eropujy Сдободиатема aaiKojy ;|чео радионицу фотограф1це  у нашем

сам конкурисао са4,акта.. °M�,||yK�uc'’ | граду, заинтересовао �ojHy омладину,

Милан he свакако дуго памтитй. ово,. на шима нико HujoTi'petiogH瞶f � ja c J од свих обеКан>а остао je само велики

надметажс уметиика Kojn се баве, као и гледао како фотке пролазе седекц.11}у..п ｡ дуг на шеговом рачуну. Горчина ocraje,

он, фотограф1^ом, jep je, у овако 1|ако), : чекао. Када:фу.фзабране:Д|щ награ- али Милан не одуста)е! Ако проблем не

конкуренции, успео да од 4 дисциплинф : ; ду, обратиО 'ёаМ:;се:Пре|[^нЙкУ:'^иргца. ・・・ реше Лзуди Kojn су желели радионицу,

ocBojn 3 прве награде. речима: ’’Йа)%пще.Вш^1:хвра. Дали сте клуб he остати као независна асоци)аци-

Такве ситуаци]е, каже, Милан

ЖивковнЬ на)више воли и у животу и у

раду. ХЬутн га само, што никако да

постане пророк и у свом месту" и да

Halite на право разумеваше средине, jep

ево, и сад, када je на 6pojHe захтеве по-

У

Милан ЖивкопиЬ.

"Када су ми саонштили да "сам nih jom jebiy прв|;Щагр§ду'-..4^ )амладихинｻега,афинансираКесесами...

ocBojiio три прве награде, г-дин nerejpix· Krøjiij-He'cnnKaM jâ càMÒ'^

А szoci疝is�yi k�pont 駱�ete

tet jav咜疽疵a, a v馮rahajt�
bizotts疊 30000 din疵t k��咜ett el

50000 din疵 biztos咜疽a 駻dek饕en, amennyibe
a munk疝atok ker�nek.

A  v馮rahajt� bizotts疊,

folytat疽畸an, elrendelte a Geoplan

k�v疝lalatnak, k�s� szerz olyan
v疝lalatokkal, amelyek az utak tisztit疽疝ioz
mcgielelo g駱parkkal rendelkeznek. Mindezt

abb� a c駘b�, hogy a t駘i id a t駘 ne
lephessen meg benn�ket.

Az �駸 r駸zvev kello fieyelmet
szenteltek a kis '

azon

az �駸

ДО.

... 駸 k�epes nagys疊�
v疝lalatok mok�駸e megk�ny咜駸駭ek.

Els fontos, hangzott el az �駸en, hogy
a , v疝lalkoz� k�yebben, kevesebb
ut疣aj疵疽sal jussonak a m

enged駘yhez, s az egy饕 sz�s馮es
okm�nyokhoz. Ennek 駻dek饕en, a

megfogalmazott ind咜v疣yt a v馮rehajt�
bizotts疊 eljuttatja a k�s馮i k�igazgat疽nak,
az illet駝es miniszt駻iumnak, a D駘- b疣疸i

k�zetnek valamint a fel�yel is.

_ A kis 駸 k�epes nagys疊� v疝lalatok gj'

fejl igen fontos a k�s馮 gazdas疊疸
illet s igy az erre ir疣yul� aktivit疽ok i.

felgyorsulnak - hangzott el a k�s馮i
v馮rehajt� bizotts疊 sorrendben 21.

ors

IS

�駸駭.

К1ьижевно вече библиошеке "Бук Kapaiiith

mrго
годный су: Слободан Клисура и

Нашаша C�ciih из Ковина, Оливера

Tacu и Марина ]елиН из БаваташТш,

Власши.иир Бузе]ка и Тамара

Сшатсов из Paja, Caiba Ъорип и

Иван ПаишелиН и Tbypiiifa БешлиН из

Дубовца.

Добишнике и госСйе je, ucKaayjyhu

дивл>ен>е због великог 6poja

йрисуШних и чин}енице да се

кнзига и да/ье негу}е,

'здравио и

jo緤ripedceﾒHLiK СО
Ковин Славно

EpauKoeuh.

I  Уредник

I  "Иародне кнзнге"
Васа ПавковиН

говорио je, йоШом,

о кн>ижевном раду

ψαιια Пешровипа, с

бним оевршом на

награнена роман, Koju

o неколико лзудских судбина у

Београду, од 1903. до данашн^их дона.
И. К.

На KibuxceeHoj вечери у Дому

кулшуре, 22. новембра, дийломе

Η чишаоцима ковинске

библиошеке "Вук Kapapuh", и шених

огранака Ст селима, урунио je
добшТшик ово-

годшшье IIMH-

ове награде за

роман "Сишпи-

нарн!ща код

среНнеруке"

Горан

riei�oeuh.

4eci�i�jyfiu

добишиицима

Горан ПешровиЬ
Mindent �szegezve elmondhat�, hog) a

zenem tan疵ainak m rcndiag>o
k��s馮 elogedeitui駘m駭yt ny仼tott, s a

t疱ozott.
�

Adunarea nu а dat mandatu candida

gasiti pe Usta celor propu la func de
vicepre ai Comitetului executiv a
Adun comunei

*/ Adunarea electorala a Organitzatiei

comunale a Crucii ro a ales conducerea noua

絜 frunte cu Bozanic Djurdjevka pre si

Vukadinovic Sveto, vicepre ace

organiza umanitare.絜 au fost alesi

membrii Comitetului comunal si prcsdintii
comisiilor necesare.

La parohia Ortodoxa Rom穗a din
Maramorac

iVIZITA ﾎNALTULUI
IERARH

, domnilor Konstantin

Stankovic si Hajmdin Ramie. S-a votat de doua

ori, iar candida nu au primit num necesar
de voturi. Comitetu executiv de

icomplet p穗 la care va avea loc 絜
decursul lunii viitoare.

acea а ramas

Пашаиш C�aifi
аушор je

нагласио да je чиишьье изузейю време
а заниш, из свог �cAedHje�у времену,

La Maramorac,pedata de 25
noiembrie,絜 vizita canonica a fost Prea

Sfuintitui Daniil Patroseanu, episcop-vicar al

Mitropoliei Banatului si administrator al

Episcopiei Ortodoxe Romanne din

Iugoslavia

Барбара Комарами из

Делиблаша, Зожеф Биро и Тамара

НиколнЪ из Скореиовца, Горан

Враиеш и Николасу Паулица из

Мроморка, Нашали]а Joeanoe и

Нашалн]а ПешровиН из Плочице и

дела, йронишао одломак о чиШашу.

НаграЬсни, ко]'има су осим

диплома Прийале кншге и улазнице за

Предешаву "Цил и Цои", у Прошскло]'

Adunarea comunei Cuvin 絜 a

adoptat rapoartele cu privire ia aflunta si modul

care s-au cheltuit mijloacele autocontributiei

1П comunitatiile locale din Comuna.Raportul
despre 絜scrierea elevilor si situa materiala a

si un num mai mare de decizii din

domeniul urbanistic, edilitar si comunal, la fel

au fost adoptate dc deputa Adun comunei
絜 avuta recent.

絜
Credincio din Maramorac au fost

onorati de 絜atul ierarh 絜 prezenta caruia a

fost sfin si icoan autorui Tra僘n

Todoran, artist plastic si ziarist a TV Novi Sad. НвГРвДЕ УМЕТМИМИМв
Коаце|Уграйе музике 'Зон,-'

кудйтдрес Осааеясес ' у "
Х7Л2. Д�ζ.y^ еонд у сарадп

'20Л2: Ho30i>tU Dia ^Сйо,·

й Джлйна Еваго|в!виН, ^
¥24.12. Дой>'ｫектарн0 у-

軋p ｫа 桒ft�poM ^

Din activitatea Adun comunei Cuvin
Ha Смотри ликовног стваралаштва ама- награду, а Л>убица спец1цалну похвалу. Osaj

тера Bojвoдинe одржаног половнном но- успех омогуЬио им je учешЬе и на Републи-

вембра у Новом Саду, у конкуренщци преко 4Koj смотри Koja he ce 8. децембра одржати у

100 аутора, Ковянцн, Драган ВучуровиЬ и Вршцу. Награ^ени рад Драгана ВучуровиЬа

Лэубица ByjacHHOBnh, вратилн су се са на- je уле на платну "Зима", а ХЬубица се пред-

градама. Наиме. ВучуровиЬ je ocBOjjio Tpehy ставила скулптуром у дрвету "Срби". Д.О.

SE APLICA STATUTUL
STIRbOPlNII-NOTITE

Adunarea comunei Cuvin.sedinta ХП1-
ca,a precizat ca se

aplica Statutul */ Speciali din domeniul grarului
preciaza ca anu acesta soia, floarea soarelui si

porumbul au dat o recolta foarte buna.De pe

ce e peste 20 mii hectare g sub porumb s-д

ｮ*Sur se g

Torumb de

a

,
modific si complet adoptate.si se vor
alege un vicepre a Adun
vicepresdinti ai Comitetului
Adun

si doi

excutiv al
ff ЙШ

ПОСПЕД|Ьв СРПСКв ПРЕСТОНИМбAdunarea, unanim, a adoptat raportul

activitatilor si numroaselor ac realizate 絜Deputati!, 絜 au hot prin vot

ce! dc al doilea vicepre al Adun

comunei Cuvin safie Slavko-Sasa Brankovic

Adunarea a hotar穰.絜 acela timp, ca

Brankovic sa fie coordonatorul Agen pentru
colaborarea

internationale si organiza neguvernamentale,

De membrii acestei Agen au fosta alesi Dus疣

Milic, Jakob Deze si I-Iajrudin Ramie.

ca

s conlaclulcu institu

ca Почетком новембра у суседном Смеде-

реву одржане су две ликовне колошуе Koje

су окупила ликовну елиту. Ме^у учесницима

нашла су се и два аутора са ове стране Дуна-

ва: Васа Доловачки и Мнлан-Мнка Обрадо-
виЬ. Раме уз раме са Савом CTojKOBiiM, Ке-

малом PaMyjKiiheM, Даницом Баста и многим

57 h. dm cele 11 mli plahificate.Av舅d 絜

act,V,taie este mcheata,spunspecialisln. cu succes, a organizat un

mandatul precedent si a

suprafae繒 P= 50% din activit羡i noi, 絜 ,nod deosebii cu membrii linen

 constatat

Organiza comunala a Ceriicii ro

mandatul precedent, si-a realizat toate sarcinile
num mare '

匤

de

este xercitata pe 12 mi hectare.

другим звучним именима ликовног света ов-

дашнｻе 1угослав1це, био je Васа Доловачки.
Под си.мболичним називом "Последжа

српска престоница', Koja je окупила тален-

'' ｫеетн * ^

айсгйк.!' ｫ МзлеиА ｫ Оч¥^

; раб?ьбркй ｻ Crt�'i'Kｻ

X�e HftR錥 M�i .

Ойй Й0ЛЙ 3ｻбзду f ГодзилЗ;.ｫ^ '
ДнвЕЦнк Деще у '

товане и угледне уметнике. радила je друга

Konoimja 4njn je учесник био Мика ОбрадовиЬ.
ДО.

superioare а acestei organiza umanitare.
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Са концерта ансамбла "Репесапс"
Глумци Ашел>еа 212 па сцепи ковинског йозоришша

нгпБпСпдори тузике ГЬУБпВ J6 ПОБбДИПп
J

единствен cnoj лепоте, у HajnenmeM

ннструменту-л>удском гласу, внсоко

професионалним и стручним изво^е-

шем музнке средн^ег века, дочарали су.

�ojHoj публицп у Дому културе, члановп
ансабла "Ренесанс".

тика када je у питан^у

изво^еше наше средшеве-

ковне дворске музнке

Kojy су некада изводили

СКОМРАСИ - nyjyjyhn

српски певачи и играчи, а

ансабл "Ренесанс" , као

амбасадор музнке, пронео
многим земл^ама света.

Осам чланова ансамбла

"Ренесанс". ирофесори на

акаде.м1ф|, одлнчиим на

бором средшевековне му-

зике, беспрекориом ин-

TepriperaiinjoM, учинили

су да са дубоким миром и

cnoKojcTBOM у себи свако

оде CBojiiM путем носеЬи у

срцу нреднвне звуке

музнке Kojy су произвели иеобимии

инструментн и oiiaj на]савршени]и -
лｻудски глас.

вна. усто и прва комшинпца - Цил.У

моменту када н>пх nooje забораве на све

хендикепе и препусте се страсном

aarpﾆajv, nojaBiiiie ce ма]ка, Kojy глуми

Тан^а БошковиЬ, Koja игра брижну,

посеенвну ма]ку Koja жели и дале да

штити свог одраслог сина. Неспремна

на сцену Kojy je видела, прво he тако и

да pearyje, али he и н.у. као и све н>их на

сцени. "отрезнити" рсченица "нико Hnje

тако слеп као oHaj ко]и Hehe да види".

Тада he л^убав победити. Лзубав ма]ке

према сину, и обратно, л.убав човека

према жени, лｻубав према животу. Сви

he схватити да живот иде дал^е. да треба

научити л>убав датн али и примити.

Све овс емощце глумци су одлично

представили, сваки лик до Kpaja jacHO

дефинисали. Не тако богата сценогра-

ф1ца била je потпуно у функц|ци. прппо-

моглп су и одлично изабрани звучни.

светлосни и музички сфекти.

Hajлcπ од свега je што су je под-

jeднaκo добро прихватили и млади и ^^a-

ло cTapiijii. jep представа задире у многе

животне проблеме - односс Majna - дсте

(олраслсз) Majna - нова жена у животу

сина, и неуништиву борбу xtajKe да

заштити и сачува сво]е хендикепирано

лете.

Пише Драган РадовиЬАнсамбл "Ренесанс mije шако c.ieu nao maj koju
ｫ i>ｫ

ПРАЗНИК

У шрепушку док iiaciUaje oeaj

＂eKCﾏUuh, joui увек cc не зна да ли he 29.

uoac.M �i� радни или иерадии дан.

Пли he биши nepadnu дан Koju се

1~1росла(1ла радио, с шим шшо Hehe баш

свгша Jaeuo luiUa ce йрославлго,

A .можда he биши йразиик Koju ce

йрославлза y насш уейомене na Дай

рейубликс у uc緤opuju йознаше йод

именам СФР1. (Сасвим �iici�jue

шворсвине, уз1ред буди речено, обзиром

да сам у UioJ имао далеко маше година

него сада.)

Ma шша да je разлог, рекло би се да

29. иовембар

обе^^ежаиа: он je jedlina сшвар у Cp�jit

дазacлyжyJe се

С
амо првих пстнаестак минута

чула ее шкрипа столица, а онда

je представа ''1.1ил и Цон", бсо-

Г)задских глумаца, почела да "живи" у

сваком посетиоцу. Четпоро глумаца

Лтсл^са 212: Тан>а БошковиЬ. Неша

ГвозлеиопиЬ (nojii je и режирао прсд-

стапу) Катарина ЕриЬ и Влада Посапси.

свако на cBoj начин, али вешто и

уиграж), знали су да и:фазе све esiounje.

да разгалс, збуне, Hac.Mcjy. aaHHTpnrnpajy...

Сваки лик je деловит, потпун. гово

ри cBojiiM jc3nKoN� и начином на ко]и

мисли, ко.муницира. Д1цалогс на сцени

воде неспутано. додаЬсмо да je аутор

текста, .Пионард Герж, за филм на истн

текст, управо за д1ф¥логс добно Оскара.

Л прича сасвим обична. Свако од

нас je носи у себи, са ман>е или вшие

страха. Дешава ее у tbyjopny. Метропо

ли Kojy треба видсти. али не у н>о]

живети. Главни JyHa�i су младиЬ - же

лай живота, разумсван.а, самопоуз-

nafta, прихваташа таквог какав je.

лубави, пун снаге, али "ja не жслим

HiiMiije сажал^еше" - каже слепи Цон у

представи.'Ча само тражим да будем

слободна" - одг()пара млада, лепа, изазо-

За шима je тридесетрогодишн>и мукот-

рпан рад на проналажен,у музнчких

записа, ипструмената, flora^aja али и

проналажевьа аутентичне гардеробе, ко]у,
како сами кажу, свак бира према свом
карактеру и личности. Осам векова

музике, Kojy су некада изводили путу]уЬи

уметници, уз занимл>иве приче о староне-

мачком, старофранцуско.м. старосрпском

je3HKy. на KojeM су, у Toj изворио]' верз1ци и

певали, дирнуло je присутне право у душу,

jep je буран аплауз после сваке нумере бно

одговор на пружени квалитет. За преко 30
година nocToja и одржаних внше

2700 концерата, представили
од

су велико

Хумапишарпи концерт

духовно благо ренесансе и барока. Оно
се поносе je изузетно повол>на кри-

noja Гюдлеже сшрикшиом иошшовагьу
закона,

"креашивио шумачегье права".

СВЕ БИЛ до 'БИЛА

Све осшало Je углавпомтузикот
ПРОТИВ ДРОГ

Д.о.

Ci CiHM ови.х дана

свог мешално-1 Власиици KOMﾜjyu

проводе саше Kpaj

й.пасшичиог .ьуби.мца и uuciuamipajy

нови оПерашивии cuciUe.u fbiiudoibc ЦП.

йирашскаУ йишшьу Je, наравио,

КУД "Ж. Зренанин на сцени у Чачку велики Gpoj квалите-

тних играча и вока-

лних солиста. Како

смо у разговору са

Всром СскулиЬ, пла

ном Управног одбора

КУД-а дознали. onaj

фестивал има много

шанси да прерасте у нн-

тернаииоиални. Иначе,

што се овогодиш1Ы1х

планова КУД-а тпче

KpajeM иове.мбра у cjuiii ковинског Дома

Л-1А, организован je доброзъорни ко1щет

под слоганом "Музиком против дрога, iirpaj
за живот".

eep.nija, иеша онаква какву сам и са.м са
задоволгсшво.и беейлашно иисшалирао.

Е, сад, ако власш fiupaiUepuJu "ciuaue

na �iU", yoy�he he.uo .uopaiuii^ да

匀.aafiaMo грдне иовце за иешшо ιυακο

иевидл>иво и немашсри]алио као шшо je

HﾜJy�epcKii софтвер. Пошшовшье

закона, дакле, iuta ceojy цену, мада ja

непу биши пи мало cpehuuji зато шшо
jfbiiudoibca ,

ко.

he Бил Fej шворац

Независно удружеи.е ipaijaiia "За Ко

вин", у MiijoJ je органнзаии}и младнма нруже-

на прилика да iipucycTByjy ж>рци овог типа,

побрииуло се да све протекне у 

реду.

Д.О.

Театар "КУГУЛРС" из Бво- Ψ

града гостовап je 26. ипвембра у 1

ппзоришту "llcumpa за кузтуру" й

са предстпопм "Смешна страна Н

спорта". Цг)Зоришна сапа била je В

ucnyibeiia до поспедтег места и В

то je оно што pa�je с обзиром В

на учестапу nojaey да су култур- В

на дога!)а1ьа upahena huckilm cmc- В

нено.м интерссова)ьа ｡ааности. В

Чшьотца je да су нам "лаки” В

и "peлaκcupajyt комади и те В

како потребни, без опира Koje Ш

смо старосне дови. Раде В

Марковик, Mejan Mamiik и Папа Ник

чпанпви су нове поставке овс нредставв.

Тек понека реченица употнуннла je нричу

Kojyje причала мимика и до

перфвкциониз.ма доведена гестику.защ^а

denjui^e глумаца на ciiemi. Интересантно

je да су представу пратили звучни

ефекти изванредног перкусипнисте Папа

Добра атаосфера mije inocr詈a. као ни

свеглосии ecjjCKTH, што je joui више исгаюю

карактер музике Koja се aiyiiiajia.

Од свих диI^ejeвa koJii су иаступшш,

издвojиheмo DJ Божу Подунавца, koJh je

прапи Majerop свог посла.

Све у свему, велики 6poj Ковинаца je

дало CBoj допрнпос, напушшиш ouiy Дома

JHA, jep шихово присуспю говори све!

Уз Н.У.Г. "За Ковии" opra су

по.могли II Општписка управа Ковин,

"Силос" Ковин. "Наша Слога". Д.О.О.

"АлЬо", "Статик", Туристичка агетдуа

"Бона фиде". "Цокер", "Феропродукт",

"Подуиавле". Штампар1ца "Спавко", као и

Gpojiiii меди]ски споизори.

�ou劦ni из uaui�x шапках иовчаиика
план им je да ynccTByjy

у Суботнци на Радннч-
Koju долар ваше.

Нови врли свет, ешо, йодра.зумева да

свако do�je оно uiil� му ирийада,

одиосно да свако да оно шшо не.иа.

НОВА

Joui писше одлучили шша

Hony годину? He.ua везе, nnje ни она,

ко.лико видим, одлучила шша he са

ea.ua.

кеше и где

ла

eвиJaлни фестивал деч]ег фолкло-

рног стваралаштва "Баваниште

^UUl ‘ одржан je и ове године у

а окупио je младе извоЬаче
Бладимировца, Дебела

Плане, Новог Бсограда

мништанце. Представлен je занимлнв

игое РУ'!ｻ'"““ ‘"-ре, маЬарске,

ита "фе, из Срби]е

Баваништу,
из

че, Мале

н домаЬнне -Ба¬

HHje и веКе. У нетто озбил-

ПомснуЬсмо
чланова Kvarvnu^^^ ’^^нимлив наступ

:*арко ｫруштва
Фести ивалу у Чачк^ ｫ ^^н^ништа

били принцеза ^елиса"вет?кТп
и лист "Борба" Мп ^ Р^°РЬевиЬ

Ф-тивалу 卲 наз^веГ^р^^
пева" у званично! κoнκvr^ игра и

 на

ле су сестре

и извеле jeｫHy изворну компози^и^
je у незваничном делу прогоама

старизи j фолклорни ансамбл ко]Гсе
представио играма из Баната.

Нису се у Баваниште вратили са наг-

радама, али свакако задоволни и среЬни

jep су били у прилици да се друже и виде

F

док

ком фестивалу фолклора.

Д.ОбрадовиЬ

Аниютца и ]елеиа Србоииьак

Г・:'.・- # · '

Ника. Око 50 различитих сппртпва ,

колика je обращено, из првог peda, у

гледалишту, окружен 1ютребни.и ин-

стру.менти.иа и реквизитима, перкуси-

ониста je помно пратио сваки ппкрет на

сцени. 瀰uapaeajyku ат.иосферу са

спортских .манифестацща. HajMxa竫uMa

je . cy�bu но реакщца.иа публике токо.и

изво1)ен>а" Смейте стране спорта",

било HojcMeumuje.

Све у све.му. од очекиване урпебесне

KOMe�je. добили с.мо заиим.ыту. релакси-

pajyky. и са.мо на тренутке да суза

с.мешиу ппзпрншну представу театра

"КУГУ.АРС ".

ипак

И.И.

Б У
скореновцу

Л. ToGej

Докумеиишрии ирогра.н Под покровитслством бетрадског Медиа

центра, Дом културе у Ковину, сваког лругог

понеделзка, истина, eue машем Gpujy поестнлацп

iipnpeljyje вечери документарног филма.

У пнзу тематскнх вечери нреетав.ъспе су

мода II мушчка нндустрн]а. НМП - iiajBcha

брнтанека лгузнчка к>'На, евакс године лапсира

велнки 6poj мушчких издала, Kiija ее диетри-

�iipajy свезу. 1иусдиостав;ьено речено, ii;icja je

продази произвол, а тскну улогу у крсир.ньу п

плаенралу произвола игра интернет комунн-

кащуп. Музика je бизннс наглапшпфу и уметпн-

ЦИ 1 пролуцспзн.

Фп.зм брнтапскс продукшуе

законе je приказан у ccpiijajiy документарног

програма. Hiu о да ;unajHiipajy скуиоцен накиз

’'МО/1Л"

Месии омладински савет Скореновац се

позрудио да тамош1ьо] младежи уприлнчи

- KojeM су пред бро]ну публику

члаиови београдске трупе "Неверие
концерт, на
изашли

бебе".

Амби^ент у скореиовачком Дому омла-

дине, одисао je eiiepiTtjoM, добром атмос-

с|зером, чему je донрииела изузетна свирка

помеиугог бенда. И.И.

или у пронесу рада корнете paajiimiiTC прете

шаром Лондона,тканине, мидии креагоримоде вредно ра,де на je;uioM ци-'ьу - ;iohii до успеха по

,‘4.T()6cjсваку цепу !
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ШЕСТ ЗЛАТНИХ

КОВИНЦИМА ПРШАЛО
АПАТИНСКО ПИВО

ХРАНИСЛАВ ПОПОВИЪ

УТРИНСКА 23 КОВИИ
013/741-622

. ■'-■'у

МЕДАЛэА
Велики успех каратиста из

Ков1шске опигпше на школском првен-

ству JyrocnaBuje у Србобрану. Учество-

валн су такмпчари из 170 школа.

Прва места осво]пли су Драган

МилиЬ и Стеван Бебец из пол>оприв-

редне школе, Обрад ТовановиЬ из

гиьгаази]е, Душан ПоповиК uy школе

"Ъура ЛакшиЬ", Бо}ан ФнлвповиЬ, и

Гена ПавловиЬ o6oje из Taja, а другп су
били Наташа Милош, Никола Товано-

виЕ Милан ТрифуновиЬ, сви из Faja.

- ИЗРАДА НАДГРОБНИХ

СПОМЕНИКА ОД СВИХ
ВРСТА МЕРМЕРА

- ОБЛАГАЬЬЕ

СТЕПЕНИШТА, ФАСАДА,
ЕНТЕРШЕРА

- ИЗРАДА МЕРМЕРНИХ
СТОЛОВА

Рукомсташи Радничког у утакмшщ

Друге савсзне лиге Север при]атно су

пзненадилн и победили у Апатину са 32:31

(17:17). Ковинци су изванредно игра-ли.

БоижовиН je разбио одбрану домаКих и

посшгао 16 голова. Остали сфслщ! екипе

Зожефа Сскслэа били су: ГолубовиЬ 8,

СавиК 3. ТодоропиЬ и Хаблик по 2 и

Kocnih Kojii je постигао 1 гол.

Раднимки je иружио Haj6on>y игру у
сезони у Зроьанину. Но. лидер Пролетер

je био 00ЛД1 и заслужено славно победу од
31;29 (15:14). БошковиЬ je био нajeφи-
KacHujiica 11 голова.

У дepбиjy 1ужнобанатс1а1х рпвала
Раднпчки je изгубио у Панчеву од Д1ии1ма

са 24:18 (13:5). Динамо слави захвал>у)>1ш
бившем репрезентативном голману

Радншжи у недел,у (02.12.) у 18.00

дочеку]е скипу Тшела.

КОВИНКЕ ЧЕТВРТЕ

У првснству Прве српске рукометне

лиге центар коло пре кра]а Ковинке су

четврте са 11 бодова. У суботу у 16 сати

угостиЬе екип)' Качарева. Максимум je

друго место jep je еюша Панчева прва,

практишю недостижна на табели са свих
9 победа.

Ковинке су на свом терену савладале

екипу Младог Радника 匤 Радинца са 30:19

(15:8). Ивана Секел> je постигла 6, Ваш и

ЖивеШовиК по 5, СгефановиЬ 4, CiojKOBiih,
Манчев, Лакови!'!, Сармеш и Ашгга Секел>
по 2 гола.

Следе порази од бивших прволшаша,

Слодеса у Београду са 33:17 и у Кучеву са
25:18.

fi

Bitav:・.’:? .

БЛ.

У

Поправка куЬних апарата!
Регистраци]а возила уз бесплатан

технички преглед, ]едно ауто-пран,е и 10

одето попуста за поправку куЬних апарата!

Замена компресора плаЬа се у више рата!

FmGOTERM

ША 31, Ковин, телефон: 013/741-548

yj
СТОНИ! ТЕНИС

s'.'9'Л
ТУРНИР у СКОРЕНОВЦУﾎ.F* ●£??řM»řrrrf· 0.Y '.л.

Стонотенисерке "Доже" завршиле

су такмш1е№е у JeAiiHcTBenoj CpncKoj

лиги трупа север на петом месту, од

седам екипа колико се такмнчило у oBoj

лиги. Иначе, у недел>у 2, децембра СК

"Доже" биНе домаКин и организатор

турнира на нивоу Cp�je. По свему

судеЬи. на овом турниру he учествовати

10 клубова и преко 100 учесника.

Тако^е, стонотенисерке "Доже" he

учествовати и на ме^ународном мемо-

pиjaлнoм турниру "Тибор Месарош"

Kojii he ce однграти 29.новембра у
Тополи. о.м.

CTojiinｻKOBiihy Kojii je просто био нссавла-

див. У првом полупрсмсну примио je само 5

голова, а одбранио je и 4 neinuia.

Раднпчки je у Ковину у мс1;уврсмсну
наш1зао три победе. "Ухапшена" je екипа

Милицпонара из Сремске Каменицс

резултатом 40:32 (19:12). Стрелци:
БошковиЬ И. ГолубовиЬ 9, КостиЬ 6,
СавиЬ 5, Половш1а 4, ТодоропиЬ 3 и Хаблик

2 гола. Голман ПушошиЬ на шшоу са 11
одбрана. Гости су били равноправии до 15-ог
минута када je било 7:7.

Екипа Челика из Бачког Ларка сс

"истошша" у Ковину. Радншжи je inpao

изванредно и победно са 32:25 (15:9).
Стрелци за Ковинцс били су; ГолубовиЬ 9,
BoiiiKoimh 8, KocTiih и СавиЬ по 4,

ТодоровиК 3, Sapiija 2, Хаблик и Ереван по
1 гол.

■' s

ﾝ Щ/Т)
ﾜ
и

Но. и две победе у Ковину. Савладан

je Ъердап из Кладова са 24:21 (12:9).

Драгана Живанови1¥ je била нсзадржива и

постигла je 8 голова.У стрелце су се joш
уписале Анита Сексл, са 6, СтефановпЬ и

Ивана Секел> са по 2, Ctojkobi^, ДрагпЬ,

Ваш, ЛакопиЬ, Сармеш и JoBiih поетш-ле
су по ]едан гол. На oboj утакмици посебно
сс истакла голман Мил1ща Нш<ол11Ь Koja

je одбранила и три седмерца.
Ковинке су прошлог викенда савла

дале у Сопоту екипу KocMaja из Раже

резултатом 24:22 (11:11). Раднпчки je
током целе утакмицс био божн и

заслужено слави. Изванредно су играло
Драгана ЖивановиЬ и Ивана Секел>.

Одлично je н бранила млади голман

HoKpajaii,.

btV
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Kovin
C. Lazara 30
013/742-212

Smaderavo
Ж Val箞og δ
064/149-249-5
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ПОНОВО РАДИ КАСАПНИЦА

БАНДИ

На основу Одлуке Управпог одбора од 12.11. Ш)1

годш1е, Утва Ошоси а.д. Ковш| oﾖja СКОРЕНОВЧАНКАМА
БРОНЗА

ЛИЦИТАЦША У Уздину je одржано ме^уопштинско

првенство основних школа у Стоном

тснпсу. Дeвojчицc школе из Скореновца

су биле Tpehe, а дечацп школе "Десанка

МаксимовиН" из Ковина су били пети.

Πojeдuнaчнo Анико Абрахам je била

четврта, а Игор MimojKOB се пласирао

мс^у десет на]болзИХ. БЛ.

У суботу' je у Ковину иадигран друш
ТИМ прволигаит Црвенке резултатом 35:19

(17:12). Пред пупом сгшом верних нав1цача

"курвара” гости гшсу имали шта да траже.
И овога пута иajeφиκacниjи je био кагап'ен

БошковиЬ са К) голова. ГолубовиК je
постигао 8, Kocnih 7, ТодоровиЬ и СавиЬ по

4 и TaHacujeBith 2 .

После 11 одигранпх кола Раднпчки je
uiecni ca 13 бодова. Пролетер из Зре-
н>анииа има свс победе, Врппани jcAan
пораз. Херцеговина из Ссчн>а има 17

бодова, Вал.свци iiMajy 16 а Футог бод
више од Ковинаца.

За прода]у:‘m фф'·

ГАЗЧАНИ

ИЗНАД ОЧЕКИВАН>А

А
■ и..

1. Путничког возила Опел Вектра 1.6 ГЛС
1991, у исправном

26.10. 2002 године
година производи.е

стан.у

¥ . '· I-..
?

i
V- " w.

Рукометаши Faja одлично су
ш^рали у o�j сезони Друге српске лиге

центар. Четврти су са 16 бодова.Изнад су

изврсне екипе бсоградског Премуса,
Чукарнчког н Владимировца.

Раднпчки два игра у oBoj jaKoj
лиги са самим пионприма. ПоследнзИ су
са само jeAHOM победом.

'Ч·
, регистрован до

'.·?·
Î6:

\
л

г-

140.000,00 динара
Застава 128 Скала 55 Ц

● У

почетна ценаύ·., КУГЛДНｻЕ

· ■·' "f‘Ar ■’Й;

Ж:
.  .**ｫ

t 2. Путничког возила

-година производн.е

стажу, регистровано до

1994, у исправном

29.02.2002 године.

ПРОЛЕТЕР ЧЕТВРТИ

Куглаши Пролетсра из Мраморка

завршили су jeeeHjy сезону Друге српске

"А" лиге пласманом на четврту пози-

pujy и iiMajy четпри победе и три пораза.

Мраморчани на пролсЬс UNiajy

повоЛэан распоред и o’- да he се

изборптп за бронзану медал^у. E.J.

"Ti БЛанчиИ
50.000,00 динара

одржати дана 8.12.2001
10 часова у npoeropHjaMa

X -почетна цена

Лицитаци]а he се
године са почетном у

цредузеЬа Утва Силоси а.Д· иｮ
pcMyjLna .7 1ｫ лшцпшЦЧИ je полагаже

Услов за учешЬе на

10 % од почетне цене возила,
сваког радиогземства у виаиш од -

В

' >.г fy ОДБОаКА

РАДНИЧКИ НА ВРХУ у TpeliCM колу Bojeo^aHCKc мушке

лиге групе исток одбо]каши Радшпког су
у гостима победили екипу ГИК-Баната 2
резултатом 3:0. Као дома1пши, у четвртом

колу ковинци су савладалн екипу Борца 2
из Сгарчена максималним резултатом 3:0.
У Новом Саду савладаиа jo екипа

BojBOMHHc 3, идентичним резултатом - 3:0.

У шестом колу Радиичкн je био Слободан.
Победом у Шиду над истоименом скипом

опет максималним резултатом, Радничкп

je заврпшо полусезону као jcдIшa екипа са
потпуним у'пшком, и лидер je на табели.

У петом колу Српске лиге за oдбojκaшc
БСК je у Суботшц! савладао екш1у Севера
резултгｻтом 3:0. У народном колу БСК je
као домсФин у Скорсиовцу изгубио од

екипе Ботафого у raj - брску. У седмом

колу joui jc;iaH пораз БСК-а од Динама из
Панчева са 3:2 у сстовима. Еюша Врбаса

je у осмом колу савладаиа у Скоренопцу

максималним резултатом 3:0, као и у
деветом колу где je савладаиа скипа

MH^Hje идентичним резултатом. Тренутно

са три пораза и uiecr победа БСК се
налазн на ipeheM месту иза Динама из

Панчева и Bojвoдинe 2 из Honor Сада.

озила се могу часова у кругу
дана у времену од 8 до ^
предузеНа.

- сьеже iynehe

- меспе npepatieBHiie

и
СБИ

4  .

Ш Д XШСКО Meco
МРАМОРЧАНИ ДРУГИ

Шахисти Мраморка изгубили су у

финалу i^ej офа Зужнобанатске лиге од

ПАШК-а у Панчеву са 5.5:2.5. Тако

ПАШК ИДС у BojBo^aHCKy лигу, док he

сс Мраморчани sajcAHo са Баванпштан-

цима и FajnaHiiMa и даже такмичш’и у

.lyжнoбaнaτcκoj лиги. EJ.

попуст '� готоъипско

0'гкушьу)емо крупиу

niiahaibe

и ситиу стоку! Сва ближа обавештежа могу се добити на

телефон бро] - 013/741-484 О. МнхаиловиЬ

22 hOBHHcke ковинскｫ новине30. МОЗЕМБвР ZOOI. 2330. НОЗЕМБбР ZOOI.новине
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● mФУ ДБА л СПОРТСКИ РИБОЛОВ

УНАПРЕ^ИЬБ РИВелеВСТВАрпднички: � morno je 60ft>e и директор Борислав ПетковиЬ-Лола je

оптимист. ОбеНава да he БСК и после

пролеЬнс сезоне остати први.

Кологада he покушати да Бавани-

штанцима помрси рачунс. Уосталом БСК

на пролеЬс rocryjc у Ковину.

Од како су клуб преузсли Милан

ЪуричковиЬ, Виорел Албу и тренер
JoBaH-Miica ЛаковиЬ. момци капитена

riejntiha iirpajy изванредно. Jc/劜hh

проблем je присутна беспарица у клубу

на Колошди.

У последних пет кола првенства ПерошевиК и Мирко РниЬ. У екипи се

Српске лиге Воеводина фудбалери после попреде усталпо Нигсри]ац Езе

Радничког осво]илн су само ]едан бод. Цозеф.

JeceH>y сезону завршнли су на петна-

естом месту са 17 бодова и на пролеЬе

им предсто)и грчевита борба за
опстанак.

Припремни период треба да се

искористи како бн се скипа стабилизовала

да на пролеЬе крене у борбу за опстанак.

У клубу влада и беспарица

■Дунав код Ибрифора кра]

Ковина недавно je убачено
1.600у килограма шаранске

. Обра-

Раднички je у Ковину играо са тили су се Скупштини општине за

Цементом из Беочина нерешено 2:2 финанси)ску помоК,а очеку]у се и нека

(2:1). Стрелци за домаЬе: Ъур^евиЬ u кадровска решен>а у цил>у поболｻшан>а

BpajoBHh. Гости су повели из пенала, рада и стваран^а услова за бол>и рад

Раднички je успео да из]едначи, а и да клуба Kojn je основан 1904.годнне.

поведе. Но, грешка домаЬих у финишу

мла^и тежине од 50 до 100 грама.

Решением Министарства за

пол>опривреду. водопривреду и шу-

марство Републике Србфе, JaBHOM

предузеЬу "Cp�jamyMe" од 1. марта

ове године, уступлэена су на кориш-

Нен^е рибарска подруч)а, измену

осталих и Дунав III на подруч)у

ковинске општине. Ради се о

отвореним водама.

Сходно програму унапре^еша

рибарства Jfl "Срби]ашуме" спро-

вело je до сада Hajﾟehy и на)зна-

ча)ни]у акци)у порибл^авала Дунава

и Саве. На 27 локаци]а у Срби)и од

ма^арске до бугарске границе

убачена je 21. тона шаранске мла^и.

Код нас одабрана je локац1ца

код Ибрифора и планирано je да се

убаци 800 килограма шаранчиНа.

што je и ура^ено. Но, "принудно" je

поменуто πoдpyчje порибл>ено са )ош

800 килограма. Наиме, две цистерне

Koje су требале да крену до Банатске

Паланке остале су на Ибрифору.

При одва)ан>у од обале кампон се

преврнуо, каже референт за ри-

барство на подруч)у ковинске општи

не, Слободан PaflojeBiih.

Од како je газдоваьье водама у

овом подруч]у додел>ено “Србфашу-

мама", велики 6poj професионалнпх

риболоваца из ковинске општине je

склопио уговоре и уплатио за излов-

л^аваше по 18. 000 динара. Од тога

7% иде у фонд за пориблзаваше,

3.000 се ynnahyje министарству, а

остало ocTaje за чуварску службу и

друге трошкове. Уговори су прав-

л.ени 1. марта. Иначе, у “Србфашу-

мама” су издаване дозволе за

спортски риболов за отворене воде.

За cTapnje цена je била 1. 200 динара,

пензионере и жене по 350 динара,

истакао je директор Шумске управе

у Ковину, Мирко МиловиЬ.

СКОРЕНОВЧАНИ

ЛИДЕРИ
PAJMAHH ПОПРАВИЛИ

ПЛАСМАН

када су прпмили други гол.

Ковинци су изгубили од Елана у

Србобрану са 2:0 (0:0). Раднички се

добро држао до 65-ог минута. ДомаЬи

постижу први гол директно из корнера,

а убрзо затим Драган МилошевиЬ,

иначе бивши играч Ковинаца, )сдну

одби}ену лопту после слободног ударца

шал>е у мрежу.

Ковинци су десетковани, без пето-

рице првотимаца, надигранн и у Ки-

кинди резултатом 3:0 (1:0).

Завршсиа je jcceH^a сезона Друге

jyжнoбaнaτcκe фудбалске лиге запад.
JeccHiH првак je Плави Дунав

Скореновца са 20 бодова, три нише од

Идвора, а четири од Долова. Они he

jcAiiHH покушати да му па пролеЬе

угрозе водеЬу позищцу. ДслиблаНанп су
11 бодова.

У последшем колу jeccH^cr дела

првенства Во)во^анске фудбалске лиге

исток, Fajnann су на свом терену

савладали екипу Козаре из Банатског

Великог Села са 1:0 (0:0).

Тако je Партизан донекле попра- у срединн табеле са

вио бодовнн салдо и тринаести je са 16 Мраморчани су последшп са 6 бодова. У

бодова. FajMaHH he ce лакше на пролеЬе финишу су, доласком тренера Шалнпура,

борити за опстанак. ДомаЬи су у сусрету нзборили две победе,

са Козаром пмали и дозу epehe. У задшем

минуту ЗовановиК из пенала погана

пречку. Гости одби)ену лопту избацу1у у

корнер и прсрано се раду1у. СавиЬ je брзо

из

ЗБОГ БЕСПАРРЩЕ МАЛО
УТАКМИЦА

Моменаш убацившьа рибле мла^и у Цунав

Закон о водама Kojn he одредитп коме

треба да припадну на газдован>е.

Тренутно Ш "Cp6njamyMe"

гaздyje отвореним вода.ма на овом

noflpynjy. а на затвореним rasflyje

Друштво ограничене одговорности

Риболовног савеза BojBOAime.

Пецароши у ово] средини су

незадовол^нп посебно када су у пита-

шу унутрашвье воде. Нема пори-

бл>аван>а, нема чуварске службе,

доста je загаживала. ОбратиНе се и

Скупштини општине Ковин како би

им се од почетна нове године

доделиле воде Koje he они

одржаватт!. На Taj начин би се ово

природно богатство сачувало и за

будуЬе reHepa4Hje.

су завршили сезону у

били су четврти.

На такмичеау с

пецанｻу удицом

на пловак. После добрих резултата о

KojuMa je било речи у претходном

6pojy, наставлзена je cepHja. У Ben

Црквн екипно Ковинци су били

треЬи. Тома РадосавлзевиЬ, и Ивица

JoBHHh у сектору били су други, а

Слободан КостиЬ пети. Такмичило

се 13 екипа и 39 такмичара.

У BennKoj Плани учествовало je

12 екипа и 36 пецароша. Ковинци су

екипно били треЬи. Радосавл>евиЬ je

nojeﾄHHaHHo био треЬи у сектору, а

КостиЬ и омладинац Иван Павлов,

извео корнер и шутирао право на гол.

Сада се paдyjy домаЬи, и то je Kpaj.

У претходним колпма FajnaHU су

због силних парних картона играли

десетковани. У Ben Цркви су изгубили

са 4:0, а на Старом Тамишу са 6:0 (4:0).

Слабу игру фудбалери Партизана

приказали су и у Fajy у сусрету

Алибунаром. Било je 1:1(():1). ДомаЬи су

се ировукли. MajeflHanHO je ИвковиЬ

средином другог полувремена из пенала.

OneKyje се да he Партизан добро

искористити зимску паузу и да he на

пролеНе пружпти бол>е napTiije и

изборити опстанак у лиги што je и цилｻ

са

. .-'
омладинциПионири, кадсти

клубова Koju су изнад Прве jyжнoбaнaτ-

скс фудбалске лиге при Фудбалском

савезу Bojoojnine (осим прволигаша)

такмиче ее на нивоу 1ужиог Баната. Из

ковинске општине ту су Раднички н

Партизан из Faja.

Учеству]е по 12 еки1[а. FajnaHii су у

. -'Т··

кадетско) и mioniipcKoj KoiiKypcin прет-

последши са 3 бода. У OMnaj棈HCKoj су десе

ти са три бода и у свим KaTcropnjaMa iD.nijy

одложено гостовашс Динаму у Панчеву.
Што сс тичс Радничког, омладинци

су осми и (iMajy 15 бодова, кадети су Tpehii

са 24, а шюнири четврти са 21. бодом.

4m!ﾆinn;a je да многи клубовп не иду

на rocTOBait�. То важи и за Раднички, као и

удща Cp у

риболову у Београду Радосавл5евиЬ

je победно на стази, .ТовчиЬ je био

треЬи у сектору и на стази, а

Слободан КостиН пети. Такмичило

се 13 екипа, и 39 такмичара.

I HOBajauje у лиги.

БАВАНИШТАНЦИ

ИСПРЕД КОЛОНШЕ за Faj. 1сдноставно управе клубова не успс-
Раднички je био некомплетан и у oajy да обезбеде прсвоз п деци Hnjc омогу-

Ковину у сусрету са екипом Младост- Екипа БСК-а из Баваништа je heno да rapajy. А баш та деца су будуЬносг

Луке из ЛукиЬева. Гости HMajy изузстно jece првак Прве 1ужнобанатске фудбала.

jaK састав и славе са 4:0 (2:0).Бледу игру фудбалске лиге са 35 бодова. Победили

Радничког не оправдава то што je био су у Баваништу екш1у Гребенца са 9:1.

некомплетан и што je cyAHja био Колони]а je друга са 33 бода. Победила

je у дерби)у у Ковину екипу Пландишта
1:0. Стрелац Петар Шалипур.

Банатско Ново Село и Падина HMajy по

32 бода, Сефкерии и Дебел>ача iiMajy по

Пландиште 26 бодова.То су

И
наклошен гостима.

Драматична утакмица у Кара-

вукову и пораз Ковинаца од 3:2 (2:1). И
ту je Раднички био некомплетан,

са
П

игра-

су добро али их je спортска cpeha 28.

Медал>е пецарошима

Чланови УдружеНаЗ спортских

риболоваца "Дунав" Ковин успешно

Акшив педагога физичке кулшуре

БЛанчиЬ

БЛанчиЬ

САУЛИЬ ПРЕДСЕДНИКГРAJ ЗА живот- Л
Спортског савеза he координирати

рад са осыовним школама, док he за

ад^шнистративне послове бити заду-

жен секретар Спортског савеза,

Жарко РодиЬ.

Чланови новог Актива сачиниЬе

план и програм и утврдпЬе наредне

задатке. Договорено je да се у свим

спортовима одржава)у општинска

школска такмичеша.

Уз подршку Општинске управе и

Спортског савеза Ковин, у цнл5у

унапреЖегьа спорта и физичке кул-

туре у ОПШТИШ1, нарочито у школама,

реактивпран je Актив педагога физи

чке културе општине Ковин.

Нови председник Актива je

професор Мирол>уб СаулиЬ, Kojii je

yjeAHO задужен и за кординацфу са

средшим школама. Драган Бугари-

новиЬ, председник Извршног одбора

ДРОГА НЕ !
пого1ри и петлиЬи фудбалског

клуба Зединство из Дубовца приклｻу-

чили cyce aK4Hju "Mrpaj заживот-дрога

не". Састали су се у Дубовцу са селеющ-

)ама прюлигаша Сартида из Смедерева.

Госги су победили обе у1'акмнце са по 2f).

Дубовчани су гостовали и на 6eorpajicKoj

Маракани. Угостила их je екипа петлиЬа

Црвене звезде. Реномирани домаЬи

У^победили су
БД.са5Ю.

Воде су наше благо

напустила. Раднички je головима Бла-

rojcBuha два нута успевао да изjeднaчи.

У финишу, када се очекивао реми,

нссмотрсност одбранс rocTHjy и бодови

ли

Удружеше спортских риболо

ваца општине Ковин има око 1.000

учлан>ених пецароша. Посебно je

повеЬан 6poj чланства у OBoj годинн,

речено je на Конференции помену-

тог yдpyжe^ьa.

Ускоро се oHCKyje да иза^е нови

конкуренти Kojii he покушати на пролеЬе

да стигму екипу БСК-а.

Екипама подмлатка остало je да

oAHrpajy jom зедно коло. KonoHiija je

девста са 22 бода, а БСК je претпоследши

са 5 бодова.

БСК je иаправио изузстно jaK састав

одлазе у нспопрат.

Поред мноштва картона у финишу

због поврсда нису играли Влада B.J.

24 ковинскｫ новинｫ 30. HOBEHBfiP 2001.30. НОВЕИБЯР ZOOI. 25ковинске новине



I

услед нсирплаго^спе брлшс условима

cao�a^aja, ударно у задней дсо аутобуса

там, Kojii се крстао у истом прапиу. Возам

аутобуса 1ован ЗелсннЬ нз села Мелｻак, je

неповре^ен, док je лакше телесно новрсде
задобила C^奓~л^a МиладиновиК.

Из Полици]ске сшанице Протекло je три
године од како нас je
заувск оставпо наш
вол^енн супруг и отац

МАЛИ ОГЛАСИ Дана 28.11.2001.ГОД.
навршпло се пола
године ОД када mije
ca нама наш драги
супруг II тэта

27.11.2001.

навршава
тужних година од
како ниси са нама

године
6сеОглашавам неважеЬим сведочанство ОШ

"Миша CrojKOBiih" из Faja на име Весна Bnaja
●Оｮ

Млади брачни пар без деце старао би се
о CTapnjoj особи за наследство. Тел.741-542

●Оｮ

Преснимавам аматерске нормал и супер 8
.¥ац1иметара филмова на видео касете ВХС.
Телефон за контакт, 013/ 753-255. УнуковиЬ.

ｮоｮ

Скупштнна станара зграде Трг ослобо-
^ен>а 1 и 3 Ковин H3flaje у закуп подрумски
простор погодан за магацин, теретану,
радионпцу... Обавештеша на тел. 742-721

●Оｮ

Брачни пар с дететом тражи jeднocoбaн
или двособан стан у Ковину. Тел. 011/ 596 -
922 или 064/ 162-41-96, Драган.

●Оｮ

Изда]ем jeflHOiinoco6aH ненамештен стан
у строгом центру Ковина, са парним
rpeja�eM. Телефон 741-327.

НП]Кв ГГУШИЛЯ ДЕТЕ
20. новембра у Tajy се догодила каф1Йгу Космос регистровано насплничко

велика трагеди)а. 1едномесечног А. В. понашаше Зорана CrojaHooiiha н He6oj-
угушила je н^егова Majna Д. В. У поли- ше PajKODiiha. npenpiiiajHa npiijaoe про-

ци]ском билтену je наведено да je Majna, tub o�jm冾 следи због pa36njaH>a чаша,

док су остали укуЬани спавали, jacryxoM н вре^аша  и претши власш1ку кафиЬа.
рукама утушила сина! Седамнаестого-

дшшьа Д.В., лишена je слободе 21. 11. а ме^усобне туче испред Клуба пензионера
против н>е he бити покренут кривични

посгупак у Окружном суду у Панчеву.
Миладинка СтанковиЬ из Бава-

ништа изгубила je живот у cao6pahajHoj

несреНи Koja се догодила 14.новембра у
Баваништу. Миладинка и Миле Стан-

ковиЬ возили су се на неосветл>еном

бициклу на Kojn je налетела лада KojHM je

управл>ао ХЬубокшр MapjaHOBnh, тако^е
из Баваништа. Миладинка je подлегла

повредама, док je Милан неповре^ен.

Кривична npnjaBa поднета je против
Зорана Byjoanha из Ковина због

nocTojaH>a основане сумн>е да je извршио

кривично дело преваре. Он je довео у
заблуду одговорно лице из Пешчаре из

Делиблата Koje je, како се наводи у
HSBeiirrajy, за поправку акумулатора nojii
нису поправгьени него су продати другим

купцима, ByjoBHheBoj фирми Ротор,
уплатио нешто вшие од 58.000 динара.

17. новембра у Ковину возеЬи

трактор урсуз He�jma CrojanoBiih je
изгубио контролу над возилом и слетео у
канал у Кречанско]. CTojaHOBHh и сувозач
Зоран РаденковиЬ, o6ojnna из Ковина,
задобили су лакше телесне повреде.

СледеКег дана лакше je у Дубовцу
повре^ен Богол>уб Годочев. Наиме,

Дубовчанин 1овица СекулиЬ, возеНи рено
9, са споредног пута улазеЬи на главни,

HHje уступио право првенства Оливери

Ристовски из Београда noja je

возеКи пежо 309. Рисговска je у noKymajy
да избегне рено СекулиКа налетела на

пешака Богол>уба Годочева и нанела му
лаке телесне повреде. 1При}аве су поднете
против Ристовске и СекулиЬа.

ГТолищ^ски билтен бележи да je у
ноЬи измену 17. и 18.11. у баваништанском

npcKpmajHC npiijane су поднете, због

у Ковину против Живojинa HoBKOBulia и

Драгана ВулетиЬа.

23. новембра, у улици Цара Лазара

догодила се cao6pahajHa несреКа Kojy je

изазвао Петар МиладнновнЬ. Он je

ynpaBn>ajyhii возилом марке вартбург.

ЗАХВАЛИИЦА

Зедан од naniijenara Неуро-
психфатриске болнице у Ковину
била je и Даринка MapjaH. Одбивши
onepaniijy остала je да лежи на
нервном одельсшу.

Током лечензЗ, особл>е нервног
одел.ен>а je HcnoKpcTHoj Даринки
указало сву професионалну лекарску
noMoh, бригу и пажньу.

Овим путем породица ЛовриЬ се
од свег срца aanaan^yje др РодиНу, др
MycniijcBHhy, као и медицинском
особлу ко]И су ее борили за нашу
драгу ма|ку, свскрву и баку, до н>еи‘ог
последгьег дана.

наишла

H.MapmioBiih

ИСПРАВНО ВОЗИЛО

- БЕЗБЕДНА ВОЖША

Седмодневна aia^ija Исправно возшю-

безбедна вожн>а. завршеиа половином

новембра, показала je, као и много пуга до
сада, да со код нас юзе неисправна возила.

Како смо дознеши од начсшшка ОУП-а

Ковш1, Саше Ерцега, на ванредни технички

преглед поспа'го je 555 возила. Од овог 6poja

технички ненсгдэавно било je 58 возила, urro

je око 10 посго. Котрола je показала да je

HajBinne ненсправншч ype^aja за заусга-
вл>ан>с и управл^ашс, гши je алармантан 6poj

ненсправне светлосне сигаализац^е. 1ош

jeдaн податак треба да забрине, али и

упозори. Наиме, добровольно се на чехтшки
преглед, што у 1угопревозу, што у АМК
Банат или Ауто-це1пру Гулан при]авнло 35
влаеннка возила. Од овог 6poja 28

аугомобила je било неисправно. 1едно-

ставна рачутпда каже да je то 80 %

ненсправних возила. Права бомба на путу су
6pojHe ненсправне пол>опривредне мапише,
Hajneiuhe са неисправном спгаализан^цом,

тврде у ОУП-у Ков1ш. ДО.

¥ /

Г 'У

ДРАГАН
ЪОРЪЕВИЪСТАВРЕ

ЮВАНОВСКИ

Успомену на TBojy
Льубав,
топлину и доброту
чуваЬемо
Нека TBoja дивна
душа мирно почива.
TBoja супруга Нели
н Ьерка Сузана са
породицом.

нежност,

заувек.

МИЛУТИН
МАРКОВИЪ У вeлиκoj свепрожима-

jyhoj празншш, болу,
туги, губимо се и
поново налазимо. ьше-

лимо на TBojy доброту и
пребирамо по свим
успоменама. Koje чува-
мо у нашим срцима од
када СИ тихо и изненада
отшцао стазама веч
ности.

Уз сеЬанье, бол и туту,
заувек oa'aje у нашим
мислима.

ОжалошЬени-

Флорика са децом

Дана 14,11.2001. год.
навршцла се година
дана од када нас je
заувек напустила Заувек he те волета

TBojii - сутф^та ЛЬшьана
иашЛэубомир.

Дана 22.11.2001. год.
преминуо je у 68.
години наш драги

супруг, отац и деда

ИЗ МАТИЧИИХ КН>ИГА

ВЕНЧАНИ : Игор ДржфиН из
Приштине и Драгана Радосавл>евиН из
Би]еле, Милан ТодоровиН и Ивана

КоциЬ, Лэубиша МитровнЬ и Дорина
Paдивoj, Иштван Амбруш и Сунчица
CrojKOBiih, Слободан МилосавлаевиЬ и
Билзана БрчевиЬ, сви из Ковина.

УМРЛЙ ; Катица Борза (1912) из Faja,

Добрила Ъик (1929) и Игшац Футерер
(1943) из Плочице, Славко OcTojiiH
(1926) и Boja ЗдравковиЬ (1940)
Баваништа, Богогьуб Tpyjiih (1933) из

Мраморка. Блaгoje МитровиЬ (1938),
Душан ДплпариН (1939), Марица ВулиЬ
(1925), Драго Стан (1953), Имре Тот
(1937), Милка Кокора (1951), Барбара
Ъерфи (1925), Даринка ЛовриЬ (1925),
Владимир ЖивковиЬ (1918), 1ока
КривошиЬ (1923), Драгослава Познан
(1927), Милутин Б|елокостиЬ (1928),
Босилэка Ранков (1924), Р1штван Хуска
(1943), Тованка ЗдравковиК (1924) и Буко
JoKOBHh (1928), сви из Ковина.

из

Дана 24.11.2(К)1. год.
навршава се пет
година од смрти
нашег драгог

ВЛАДИКА ХРИЗОСТОМ
У МРАМОРКУ I

МАЛЕШИЪ
ВОШеЛАВКА

1938 - 2000.KpajcM октобра Владика Хризостом

посстпо je Мраморак. Повод посете био

je освеНеньС цркве Вод1ще посвеЬснс Св.

Петки, након Kojer je одржана Литурп^а.

По рсчима npoTojepeja Mima ВуловиЬа

посеКеносг овог, за Мраморак велпког

Aora^aja, била je изузетна. Уз Мссну

sajcAHnny Мраморак, Hajschvi допринос

OBOM Aora^ajy су дали црквена општина и

бро]не приложницс. Овом приликом

Владика Хризостом je донаторима и

свим приложницима доделио захвалнице.

Драга наша вольсна и
ник-яд прежагъена. jefloa
да je прошла година дана
од када ниа! са нама. а
нама TBojiiMa, супругу
Миленку
Mtuiery, гдтни се као да je
прошла вечност. Данае
14. новембра jom jeflHOM

цвеЬем

синуи

сузама

БОГОЛ>УБ
ТРУЖЬ

1933 - 2001.

Сахраньсн je 23.11. на
мраморачком гроб.ъу.
ОжалошЬени: ^
1ел1ща, С1ш Сава,

hepna Весна, зет
Милан и ^пуке Уна,
Сара, Mapiija и Зелена

ЛАЗЕ

ВУЧКОВИЪА

ЛЬубав, топлину
безгранично разумева-
ше Koje αι нам пружио,
увек Немо памтнти.
cehame на тебе ocrahe у

напшм срцима
кп!слима.

TBoja супруга Драпща
и hepne Cck劦, Бранка
Q�naHa.

и

и

и

прскрисмо TBojy вечн>'
к^лу u са TBojiiM и
нашим при]ательима
родб1Шом означисмо
прву годину нашег
самоваша. ,)едино што
можемо да та обсЬамо,
jeere. да те никада
HehcMo заборавшц и да
he TBoj драп! лик заувск
остц'ш у наишм фцима.
Tsojii, супруг Мштенко и
СШ1 Миле.

и

и

СЕЪАН>Е
БЕОГРАДСКА БАНКА "ПРИВРЕДНА БАНКА" АД ПАНЧЕВО

Трг ослобо^енк! бр. 2-6

На основу Одлуке в.д, генералног директора Банке 6poj А/0-1633 и

1633/2 и сагласности НБ1 Г.бр. 4164 од 23.11.2(Ю1.год.
ОГЛАШАВА

ПРОДАГУ НЕПОКРЕТНОСТИ

Путем прикушьаньа писмених понуда

Предмет продаже je пословни простор:

1. локал у Гajy, ул. Трг ослобо^еша бр. 11., иовршине 22 м2 са почетном

ценом од 9.000 динара по м2

2. локал у Мраморку, ул. Ж.3ренｻанина бр. 76. Површине 49 м2

почетном ценом од 10.5(Ю динара по м2
УОЮВИ ПРОДАЛЕ

Коначан обрачун биЬе угвр^ен комиси]ским путем, приликом
примопреда)е пословног простора у поступку закл>учен>а уговора.

Наведене нспокрстаости се nponajy прикушьанｻем писмених понуда
на]повол1Ни]ем пону^ачу.

Приликом угар^иваша HajnoBoibHiijer пону^ача и HajnoBoniHHjHX
услова KOMHCHja he применьивати следеНа правила:

Рок за плаЬанл купопрода]не цене je одмах

Као нajπoвoл.ниjи, сматраЬе се она] Kojn je понудио на]вишу цену
Ако nocTojH више пону^ача са истом, на]вишом ценом, као

HajnoBoJbHHjH пону^ач сматраЬс се она] kojh je понудио плаЬанье у
KpaheM вр?еменском року

ca

Ако je понуда дата у девизама, вредност понуде у динарима yraphyje

се пр>ема средн^ем курсу за девизу са ме^убанкарског тржпшта девиза
ко]и буде важно на дан отваратьа понуде

Ако пону^ач у понуди поред цене Hnje напсо рок плаЬан>а као рок

плаЬаНьа c^faτpahe се, одмах по потписпваньу уговора

-  Право учешЬа има]у сви cy�eKTU, правка и физичка лица, Koju
положе износ од 3% од почетне цене, Kojii he ce депоновати на жиро

рачун Банке бр: 46(ХХ)-62()-8-230, са назнаком "Депоз1ГГ за учешНе на

огласу за npOAajy непокретностн"
-  Учесн1ж KojH понуди HajnoBonbWJjc услове дужан je да, у року од 8
дана од дана обавештеша, зашьучи KyiionpoAajHH уговор. У cny4ajy

евентуалног одуста]'аН5а од досгавл>ене понуде или закльучен>а уговора.

уплаНени депозпг продавац he задржати.

-  Cy�eKTHMa 4iija понуда не буде изабрана вратиЬе со уплаЬени
депозит без камате.

-  Трошкове заклｻученх1 и спрово|5етьа уговора о прода)И, порез на

промет и остале трошкове код jaBHiix органа и служби, сноси купац.
Рок за подношеше писмених понуда je 15дана од o огласа

Понуде слати у затвореним коверзтама на адресу: Београдска банка

"Привредна банка" а.д. Панчево2б(ХХ) Панчево, Трг слободе 2-6 а¥
напоменом "понуда за пословни простор"

Све потребне инφopмaIЦIjc, као и заказиванｻе разгледатьа пословног
iipcKTiOpa могу се добтгга сваког радног дана у времнеу од 7.30 до 14 сати,
и преко -гелефона 013/ 344-555, локал 403, кот-акт особа Зденка Роди)!.

У суботу 01.12.2001.
године да^емо четрдс-
сетодневни
никад прежазьеном

оцу, дедп и

помен8.12.2001. године

навршиКе сс пет

година од смрти

СЕЬАН>Е

¥  !

22. новембра 20ﾜ
год1гас навршиле су
сс две године од
смрти наше драге

Л>УБАН
ΠΕΤΚΟΒ

1.12.1995 -1.12,2001.
I

- ШМГ

●

Прошло je шест
тужшк година од када
m冾n са нама. Првог
децембра 2(Х)1. у 11
часова изаЬиЬсмо на

гробл>е и iioccTirm
TBojy вечну Kyhy.
Нашу т>ту врсмс нс
лечи, био си и остао
део нас,
За ι he вечно жа-

лши TBojii HajNuumjii.

ПЕ.1КОВИТг

СТАНКО-ЦАНЕ

24.11.1986-241L200U.

из Баваништа

Имао a� 19 го/цша када

те je смрт узела.
Прошло je 15 година од
чада, .1ош увск си са
нама,

l'BojH родшелл, брат и
стрицса nopoj輹伀M

ﾍ

БРАНИСЛАВЕ

CTOJИЛ>KOBИЪ

наставнице Бранке

Туга за -гобо.м je
бескра]на, заувек hem
осгати у нашим срцима
и мислима. Никада те

забораву неЬемо дата,
супруг BojiiH

ДУШАНУ
ДИЛПАРИТгУ

ОжалошЬени: супруга
Евтща. hepne Сла^ана,
Светлана и Ласмина.

зет Мишко; унулц!:
Марко, Нснац, Милош
и Зован, сестра .1ока са
породицом и остала
родбина и пр1цатсльи.

1ЕЛИЦЕ

ПЕТРОВ

ОжалошЬсни супруг
и Ьерка са породицом
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BA^NI^E BEOGRAD
RS^IN - BAVANlkrE

-f

70 DIN

25 DIN

POLASCISA AUTOBUSKE STANICE
SVAKODNEVNO

Iz Kovina
5.30 6.30 8.00 15.30 17.00

Iz Beograda
4.20 5.15 7.00 13.50 15.00

(/If
J

kOBMHCke H0BHH9


