
OPĆINA LOVAS
2009. – 2010.

Lovas, rujan 2010.



2

STJEPAN MILAS
načelnik Općine Lovas

Poštovani građani Lovasa i Opatovca,

Ovim putem htjeli bismo Vam, što slikom što pisanom ri-
ječju , predstaviti rad naše Općine u proteklom razdoblju. 
Unatoč teškoj gospodarskoj situaciji, mislim da smo ostva-
rili dobre rezultate, zahvaljujući prvenstveno našim zajed-
ničkim radom i zalaganjem. 
Posebno ističem gospodarstvenike s područja općine Lo-
vas (PZ Lovas Arator d.o.o., TRIKO d.o.o. i neke druge) 
što i u ovoj nepovoljnoj gospodarskoj situaciji ne samo  da  
ne otpuštaju svoje djelatnike , već vrše nova investiranja i 
ulaganja u svoju djelatnost i zapošljavaju nove radnike. Ta-
kođer kroz javne radove i naš komunalni pogon intenzivno 
se radi na daljnjem komunalnom uređenju naših naselja 
(zelenih površina, kanala, potpornih zidova, groblja….) i 
obnovi infrastrukture (nogostupi, parkirališta, rekonstruk-
cija lokalnih cesta…).
Nacionalni pilot projekt navodnjavanja Opatovac u završ-
noj je fazi gradnje te se iduće 2011. godine očekuje moguć-
nost korištenja istog. Projekt Zimovnik Opatovac ide dalje, 
istina nešto sporijim intenzitetom (u tijeku je izrada pro-
jektne dokumentacije). Što se tiče višenamjenskog objekta 
za DVD Lovas, Komunalni pogon, prostori za udruge …, 
možemo reći da  je u cijelosti dokumentacija gotova i da 
su potpisani ugovori (osigurana  su sredstva) s Ministar-
stvom regionalnog razvitka. Realizacija i raspisivanje natje-
čaja očekuje se u 2011. godini. Projektna dokumentacija 
za I. fazu kanalizacije i pročistača je završena. Raspisivanje 
natječaja za pročistač očekuje do kraja ove godine sa na-
stavkom radova u 2011 godini, kada bi trebalo uslijediti i  
raspisivanje II. dijela natječaja. 
Nismo zaboravili ni svoje najmlađe, ulaže se prema moguć-
nosti Općine, u predškolski odgoj (dječja igraonica, mala 
škola…) te školske djece (Obnova škola, knjižni fond, 
školska kuhinja, ….). Izražena je i socijalna osjetljivosti 
putem potpora Općine za svako novorođeno dijete, skrb o 
starijima i nemoćnim kroz program Ministarstva branite-
lja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti… 

Isto tako potpomažemo, istina u nešto skromnijem izno-
su, rad naših udruga (sportskih klubova, KUD-a. Lovačke 
udruge, DVD-a, umirovljenika,….). Redovito obilježava-
mo naše dane stradanja iz Domovinskog rata (komemora-
cija za sve žrtve Općine Lovas, polaganje vijenaca i paljenje 
svijeća za sve državne blagdane). Vjerno čuvamo dužnu 
uspomenu na njihovu veliku žrtvu za Domovinu Hrvatsku 
i naša mjesta Lovas i Opatovac, jer samo zahvaljujući nji-
ma mi smo danas u mogućnosti se dalje razvijati i u miru 
živjeti. 
Također moram ovom prigodom istaknuti da sve ovo ne bi 
bilo moguće ostvariti da nije bilo kontinuiranog, rekao bih 
složnog rada svih  prethodnih saziva Općinskog vijeća i Po-
glavarstva, angažmana zaposlenika općine a posebno mog 
prethodnika, niz godina na funkciji načelnika općine, a da-
nas dožupana Vukovarsko-srijemske županije Željka Cirbe, 
ali isto tako i bez podrške Vas, naših sugrađana, koji ste 
nam sve ove godine davali i dajete povjerenje. Hvala Vam. 
Isto tako zahvalnost zaslužuju naša Hrvatska vlada, resor-
na ministarstva, Županija vukovarsko-srijemska na čelu sa 
županom Božom Galićem, na svoj potpori i razumijevanju 
za naše projekte i daljnji razvoj općine Lovas, naš ured za 
međunarodnu suradnju TINTL, na odrađivanju i izradi 
projekata, te naši novinari i urednik na izdanju naših novi-
na i raznih tiskovina. 
Veliki su planovi pred nama, ali sam siguran da ćemo mi 
to, naravno uz Vašu podršku i potporu državnih i županij-
skih struktura, u najvećem dijelu uspjeti ostvariti, a sve u 
cilju naše bolje budućnosti, življenja i opstanka, prvenstve-
no mladih ljudi, na ovim našim prostorima.

Vaš načelnik 
Stjepan Milas



3

SAVJET NAČELNIKA OPĆINE LOVAS

IVAN MUJIĆ
zamjenik načelnika

ŽELJKO CIRBA
zamjenik župana 

vukovarsko-srijemskog

TANJA PAŠA
pročelnica JUO Općine Lovas

BERISLAV FILIĆ
predsjednik Općinskog vijeća 

Općine Lovas

STJEPAN PANČIĆ
zamjenik predsjednika  

Općinskog vijeća
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVAS
(mandat 2009. – 2013.)

BERISLAV FILIĆ, ing. – HDZ
Predsjednik Općinskog vijeća

STJEPAN PANČIĆ, oec. – HDZ
Zamjenik predsjednik općinskog vijeća

IVAN POLE, dipl. oec. – HSS
Zamjenik predsjednik općinskog vijeća

MARINA TURKALJ 
– HDZ 

JELENKO VLAJČIĆ 
– HDZ 

ZDENKO CIGLER 
– HDZ

STJEPAN MAĐAREVIĆ 
– HDZ

VILKO ĐAKOVIĆ 
– HDZ

VLADO KRPAN – HSP 
“A. Starčević”

STJEPAN SABLJAK 
– HSU

MIRKO DRAŽIĆ – HDZ
(predstavnik srpske 
nacionalne manjine)
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Stradanje u Domovinskom  ratu ostavilo je neizbrisive 
posljedice na stanovništvo Općine Lovas. 87 građana 
Općine Lovas položilo je svoje živote na oltar Domovine. 
3 osobe – 2 iz Lovas i 1 iz Opatovca, još uvijek se vode kao 
nestale. Za počinjene ratne zločine u Općini Lovas vode 
se sudski procesi pred Županijskim sudom u Vukovaru i 
Sudskim vijećem za ratne zločine u Beogradu. 
Općinsko vijeće je u znak sjećanja na ubijene i poginule 
izradilo spomen pano u Općinskoj vijećnici. I u Lovasu 

i u Opatovcu u centrima naselja podignuti su Spomen 
križevi, a na svim prostorijama koje su služile kao zatvori 
postavljene su Spomen ploče. Na mjestu masovne grobnice 
Republika Hrvatska podigla je spomen obilježja. Izdana je 
i knjiga „KRVAVA ISTINA“, koja svjedoči o stradanjima 
i strahotama stanovništva Domovinskom ratu. U tijeku su 
pripreme za izdavanje iste u elektronskom obliku. 

Značajni datumi
21. ožujka – Godišnjica pokopa 67 mještana Lovasa ekshumiranih iz masovne grobnice
29. rujna – dan Općine Lovas, kirbaj u Lovasu
Prva nedjelja u listopadu – kirbaj u Opatovcu
18. listopada – Dan prisjećanja na žrtve Domovinskog rata
01. studenog – Svi sveti

DOMOVINSKI RAT
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OPĆI PODACI O OPĆINI
Općina Lovas formirana je u svibnju 1993. godine temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj i sastavni dio je Županije vukovarsko-srijemske. Čine ju dva naselja: Lovas i Opatovac. Ukupna površina općine 
iznosi 4.252 hektara ili 42,52 kilometra kvadratna. 
Prema zadnjem popisu stanovništva  iz 2001. godine općina Lovas broji 1579 stanovnika: Lovas 1167, Opatovac 412. 

Broj stanovnika i nacionalni sastav stanovništva Općine Lovas prema popisu iz 2001. godine

Nacionalnost Broj stanovnika %

Hrvati 1.344 85,12

Mađari 77 4,88

Srbi 106 6,71

Ostali 52 3,29
Ukupno 1.579 100,00

Mandatno povjerenstvo: Berislav 
Filić (predsjednik) Vlado Krpan, 
Marina Turkalj
Odbor za izbor i imenovanje: Zdenko 
Cigler (predsjednik), Stjepan 
Sabljak, Stjepan Mađarević
Odbor za statut i poslovnik: Stjepan 
Pančić (predsjednik), Mirko 
Dražić, Vilko Đaković

Odbor za proračun i financije: 
Jelenko Vlajčić (predsjednik), Ivan 
Pole, Marina Turkalj
Odbor za turizam i ruralni razvoj: 
Stjepan Milas (predsjednik), Adam 
Rendulić, Tanja Paša, Marijan 
Burger i Stjepan Pančić
Odbor za javna priznanja Općine 
Lovas: Stjepan Milas (predsjednik), 

Berislav Filić, Vilko Đaković . vlč. 
Borislav Romić
Komisija za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda: Ivan Poljak 
(predsjednik), Zdenko Bistrović, 
Marijan Burger, Mladen Pančić, 
Jakob Balić

POVJERENSTVA I ODBORI OPĆINSKOG VIJEĆA
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U stalnom radnom odnosu su: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, referent za raču-
novodstvo, referent za administrativne poslove te djelatnici Komunalnog pogona - ukupno 
7 uposlenih. Uz njih na određeno vrijeme uposlena je još 21 osoba, 12 u okviru programa 
“Pomoć u kući starijim osobama” i 9 djelatnika u programu javnih radova.

Sjedište Općine je u LOVASU, Ul. Ante Starčevića 5
Telefon/fax.: (032) 525-096
Telefon: (032) 525-095
E-mail: opcina-lovas1@vk.htnet.hr
Internet adresa: www.lovas.hr

USTROJSTVO OPĆINE LOVAS

STJEPAN MILAS
načelnik

BERISLAV FILIĆ, ing.
predsjednik Općinskog vijeća

IVAN MUJIĆ
zamjenik načelnika

TANJA PAŠA, oec.
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

NATALIJA BRAJKOVIĆ, oec.
referent za računovodstvo

ANDRIJANA BISTROVIĆ
referent za administrativne poslove

JOSIP BADANJAK
upravitelj komunalnog pogona

DARKO GRČANAC
MILAN TURKALJ

MIROSLAV PERIČIĆ
djelatnici komunalnog pogona

ZDRAVKO KESER
komunalni izvidnik

STJEPAN PANČIĆ, oec.
zamjenik predsjednika

Općinskog vijeća

IVAN POLE, dipl.oec.
zamjenik predsjednika

Općinskog vijeća
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Nakon Domovinskog rata gospodarstvo je na području Općine Lovas bilo gotovo u potpunosti uništeno. Zahvaljujući 
potporama Vlade Republike Hrvatske  i Vukovarsko-srijemske županije isto je obnovljeno, a bilježimo i nove gospodarske 
subjekte koji djeluju na području općine Lovas. Lokalna samouprava nastojala je stvoriti sve preduvjete da bi se gospo-
darstvo moglo razvijati. Izgrađena je ili obnovljena gotovo sva komunalna infrastruktura. Nedostaje samo kanalizacija 
za čiju realizaciju su pripremni radovi (projektiranje i raspisivanje natječaja) u tijeku. Kako se radi o iznimno vrijednom 
projektu isti će se realizirati tijekom više godina. Izgrađena je poslovna zona u kojoj je veći dio parcela rasprodan (Arator 
d.o.o, Citrus d.o.o, Agro-Lovas ….). Pored postojećih gospodarskih subjekata  - PZ Lovas, Arator d.o.o., Citrus d.o.o, PZ 
Nova zadruga, VUPIK, Agro-Tovarnik, Agro-Lovas bilježimo i nove – Triko d.o.o. i Braniteljska poljoprivredna  zadruga 
Dunav Lovas. Tome svakako treba dodati i brojne obrtnike te obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Zahvaljujući svim 
gospodarstvenicima broj neuposlenih u našoj općini je sve manji i trenutno iznosi 68 osoba (podaci evidencije Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje).

Dakako da je tijekom 2009. i 2010. godine bilo i velikih poteškoća. Bilježimo velike štete na višegodišnjim nasadima od 
pijavice, tuče, mraza i velikih oborina. Vukovarsko-srijemski župan je,  u nekoliko navrata u proteklih dvije godine, za 
područje naše općine proglasio elementarne nepogode. Treba istaći da je, uz državu,  pomoć u saniranju nastalih šteta 
pružila i Županija.

Tijekom 2009. i 2010. godine bilježimo značajne gospodarske uspjehe od kojih izdvajamo: 

NOVA UPOŠLJAVANJA U TVRTKI TRIKO
Nakon što je 2007. godine tvrtka 
„Triko“ d.o.o. iz Iloka otvorila svoj 
pogon u Lovasu, bilježimo nova upo-
šljavanja. U rujnu 2009. godine pri-
mljeno je novih 76 djelatnica. Tako 
se danas u ovom pogonu radi u dvije 
smjene, a vlasnici najavljuju i moguć-
nost izgradnje poslovnog objekta u 
Poslovnoj zoni.

VINOGRADARI I VINARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SPAJAJU ZELENU I PLAVU HRVATSKU
Na tradicionalnoj izložbi „Dani vina 
otoka Krka“ koja se svake godine odr-
žava u Vrbniku 2009. godine sudjelo-
vali su i vinari Vukovarsko-srijemske 
županije. Općinu Lovas predstavljale 
su tvrtke Arator d.o.o., Citrus d.o.o., 
Braniteljska poljoprivredna zadruga 
„Dunav“ i Udruga vinogradara i vina-
ra TNTL Lovas.

GOSPODARSTVO
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STIGLA OPREMA ZA VINSKI PROGRAM PZ DUNAV
Tijekom ljeta 2009. godine stigla je 
oprema za vinski podrum Braniteljske 
poljoprivredne zadruge „Dunav“ Lo-
vas. Oprema je nabavljena vlastitim 
sredstvima i sredstvima odobrene da-
rovnice Ministarstva regionalnog ra-
zvoja, vodnog gospodarstva i šumar-
stva, a u sklopu projekta socijalnog i 
gospodarskog oporavka (PSGO). Iste 
godine PZ „Dunav“ sklopila je s Op-
ćinom Lovas ugovor o zakupu zgrade 
u ulici Lj. Gaja 2.

OTVOREN TURISTIČKO UGOSTITELJSKI OBJEKT U OPATOVCU
Obiteljsko poljoprivredno gospodar-
stvo „Ivana Bičanić“ u rujnu 2009. 
godine otvorilo je na svom imanju  
u Opatovcu turističko ugostiteljski 
objekt,  koji se sastoji od 7 apartma-
na,  u kojima je 15 ležaja. U sklopu 
objekta nalazi se destilerija i kušaoni-
ca voćnih rakija.

ZAVRŠENA SUVREMENA FARMA MLIJČNIH KRAVA TVRTKE ARATOR d.o.o
U rujnu 2009. godine svečano je 
obilježen završetak suvremene farme 
mliječnih krava tvrtke Arator d.o.o. 
Izgradnju, opremanje i nabavku ma-
tičnog stada tvrtka Arator d.o.o. fi-
nancirala je vlastitim  i kreditnim 
sredstvima, kao i poticajnim sredstvi-
ma dobivenim od Ministarstva poljo-
privrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 
Farma je u travnju 2010. godine u 
cijelosti popunjena mliječnim krava-
ma i sada radi punim kapacitetom. 
Izgradnja ovog objekta kao i druge 
gospodarske aktivnosti ove tvrtke osi-
gurale su nova zapošljavanja.

NOVI VIŠEGODIŠNJI NASADI NA PODRUČJU OPĆINE LOVAS
Tvrtka „Zarja“ d.o.o. u vlasništvu 
Željka Krole tijekom 2009. i 2010. 
godine podigla je 15 hektara voćnjaka 
na području naše općine. Manje po-
vršine zasađene su malinama i drugim 
višegodišnjim kulturama.
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NACIONALNI PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC
Pred samim smo završetkom reali-
zacije pilot projekta navodnjavanja 
Opatovac. Ugovor o izgradnji aku-
mulacije Opatovac potpisan je 28. 
rujna 2008. godine kada su i započeli 
radovi na izgradnji iste. 2008. godine 
Ministar poljoprivrede, šumarstva i 
vodnog gospodarstva svečano je pre-
dao akumulaciju na uporabu. Teh-
nički prijem akumulacije obavljen 
je u veljači 2010. godine od kada se 
ista puni. U međuvremenu završena 
je i II. faza projekta postavljanje cje-
vovoda po njivama. Ukupna vrijed-
nost ove investicije je oko 35 milijuna 
kuna. Vodoopskrbom za sustav na-
vodnjavanja pokriveno je 500 hek-
tara. Do kraja ove godine očekuje se 
da će biti obavljeni svi završni radovi 
i da ćemo tijekom 2011. godine bi-
lježiti prve rezultate. U tom pravcu 
poduzimaju se i određene mjere po 
pitanju upravljanja ovim sustavom i 
edukaciji potencijalnih korisnika. Tu 
se očekuje značajan doprinos članova 
Udruge korisnika sustava navodnja-
vanja Opatovac.

ZIMSKA LUKA OPATOVAC
Teška gospodarska kriza koja je 
zahvatila i našu zemlju rezultira 
odgađanje realizacije pojedinih 
kapitalnih projekata. Jedan od njih 
je Zimska luka Opatovac. Ovim 
projektom predviđena je izgradnja 
zimske luke – zimovnika, obaloutvrde, 
prateće infrastrukture, luke sa 23 veza 
i remontnog servisa. Tijekom 2009. 
godine odrađeni su značajni radovi 
na izmuljivanju. Ove godine za ovaj 
projekt osigurano je 1,3 milijuna 
kuna. Ukupna vrijednost projekta je 
35 milijuna kuna.
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PLAN 2009. - 2013.

• daljnje stvaranje preduvjeta i potpora razvoju gospodarstva i otvaranju novih radnih mjesta

• sanacija službenog odlagališta otpada «Šljivici» u Lovasu

• nastavak obnove vodovodne mreže u Lovasu i Opatovcu

•  daljnja prodaja građevinskih parcela u Poslovnoj zoni «Lovas»,  izgradnja poslovnih objekata 

na istima te pokretanje gospodarskih aktivnosti

• izgradnja Centra za potporu poduzetništvu u Poslovnoj zoni Lovas

• izgradnja zimovnika Opatovac

• realizacija Nacionalnog pilot projekta navodnjavanja

• izgradnja I. faze sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Općini Lovas

•  izgradnja višenamjenskog objekta - vatrogasnog doma, te prostora za rad udruga i smještaj 

Komunalnog pogona

• daljnje uređenje školskih objekata

• nastavak aktivnosti Ureda za međunarodnu suradnju i ruralni razvoj TINTL

• daljnje aktivnosti na izgradnji brze ceste Ilok – Lipovac

• nastavak uređenja kanalske mreže

• daljnje opremanje komunalnog pogona

• održavanje komunalne i društvene infrastrukture i daljnja izgradnja dječjih igrališta

• izgradnja spomen obilježja «Minsko polje»

• ruralni razvoj i razvoj seoskog turizma

• uređenje športskih i društvenih objekata

• zaštita čovjekova okoliša

• povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

• unapređenje školstva i predškolskog odgoja

• provedba programa socijalne skrbi i demografske obnove

• unapređenje kulturnih sadržaja

• izdavačka djelatnost
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PLANIRANO – OSTVARENO
IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA – Ugovor o sufinanciranju izgradnje višenamjenskog objekta  (Vatro-
gasni dom, prostor za djelovanje udruga općine i smještaj Komunalnog pogona) s Ministarstvom regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnog gospodarstva potpisan je 07. travnja 2009. godine. Tijekom 2009. godine riješeni su imovinsko pravni 
odnosi u svezi prijenosa vlasništva s Republike Hrvatske na Općinu Lovas (zgrada i plac u ulici Lj. Gaja 2). Projektna 
dokumentacija u cijelosti je završena i ishođene su potrebne dozvole za gradnju. Troškovi izgradnje ovog objekta iznose 
3.125.000,00,  od čega Ministarstvo kroz Program EIB II,  osigurava 2,5 milijuna kuna, a Općina Lovas 625.000,00 
kuna. Raspisivanje natječaja očekuje se do kraja 2010.godine, a početak izvođenja radova, slijedom toga, u 2011. godini. 

NERAZVRSTANE CESTE – Tijekom 2009. godine u sanaciju nerazvrstanih cesta uloženo je 1.050.000 milijuna kuna. 
Projektom PSGO (Program socijalno gospodarskog oporavka )osigurano je 600.000,00 kuna, dok je ostatak radova fi-
nanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Vukovarsko-srijemske županije 
i Općine Lovas. 
Dodatnih  60.000,00 kuna uloženo je u izgradnju 8 parkirnih mjesta u ulici S. Radića u Lovasu (Lovački dom).
Do kraja 2010. godine raspisat će se natječaj za sanaciju nerazvrstanih cesta u oba naselja, ukupne vrijednosti 400.000,00 
kn.

OBNOVA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE – U okviru projekta uređenja društvenih objekata 
– dječji vrtić, lovački dom u Opatovcu, Dom kulture Lovas, općinska zgrada i  stanovi te športski objekti, dobili su nove 
vanjske fasade. U adaptaciju narečenih objekata uloženo je 400.000,00 kuna, a isto su zajednički financirali Fond za re-
gionalni razvoj Republike Hrvatske, Općina Lovas i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.
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IZGRADNJA NOGOSTUPA – nove nogostupe u Opatovcu dobili su dijelovi ulica Frankopanska, A. Starčevića, Ribar-
ska, Lovaska, K. A. Stepinca te pravoslavno groblje, a u Lovasu ulice A. Starčevića, F.Račkog, P. Preradovića, S. Radića, K. 
Stepinca i Vukovarska. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 400.000, kuna, a zajednički su ga financirali Vukovarsko-
srijemska županija, Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva i Općina Lovas.

VINSKI KLASTER SRIJEM – 29. travnja 2009. godine u Iloku je osnovan Vinski klaster Srijem. S područja Općine 
Lovas klasteru su pristupile tvrtke „Arator“, „Citrus“ i Podrumi Krešić, obiteljska poljoprivredna gospodarstva Mladen 
Pančić i  Ljilja Vlajčić, BPZ „Dunav“ i Udruga vinogradara i vinara TNTL. 
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SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA  – Sporazumom potpisanim 13. svibnja 2009. go-
dine osigurano je 8,2 milijuna kuna, od čega 4,5 milijuna kn osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva, 2,9 milijuna Hrvatske vode i 0,8 milijuna kuna Općina Lovas.  Podsjetimo da je, kroz realizaciju 
programa „Integralni razvoj lokalne zajednice – EIB II.,  već ranije je osigurano 15,6 milijuna kuna, čime je zatvorena 
financijska konstrukcija za izgradnju I. faze ovog projekta.
Za II. fazu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s biološkim stupnjem pročišćavanja izrađena je kom-
pletna projektna dokumentacija, što su zajednički financirale Hrvatske vode, Vukovarsko-srijemska županija i Općina 
Lovas. 
Raspisivanje dijela natječaja očekuje se do kraja 2010. godine, a time i početak radova u 2011. godini. 

JAVNI RADOVI -  tijekom 2009. godine u programu javnih radova bilo je uposleno 9 osoba.  Djelatnici su radili na 
košnji i uređenju javnih površina, održavanju groblja, krčenju zaraslih površina, održavanju kanala i dr. Plaće djelatnika 
financirala je država, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  u iznosu od 75%. 2010. godine u programu javnih radova 
uposleno je također devet osoba, po sličnom modelu financiranja, odnosno sufinanciranja.

OBNOVA ŠKOLSKIH OBJEKATA -  Tijekom 2009. godine Vukovarsko- srijemska županije osigurala je 740.000,00 
kuna za obnovu školskih objekata. 525.000,00 kuna uloženo je u obnovu područne škole u Opatovcu gdje je izmijenjena 
stolarija, postavljeni su novi podovi, izvršena je izmjena vodovodne i električne instalacije. U obnovu školske zgrade u 
Lovasu uloženo je 215.000,00 kuna.  U sklopu istog projekta nabavljena i nova informatička oprema za područnu školu 
u Opatovcu. Općina Lovas osigurala je  sredstva za održavanje“male škole“ za učenike koji upisuju I. razred, školsku ku-
hinju za učenike lošijeg socijalnog statusa, kao i sredstva za financiranje nastave informatike za učenike prvog razreda iz 
Opatovca.   U 2010. godine Vukovarsko-srijemska županija osigurala je dodatnih 450.000,00 kuna za obnovu školskih 
zgrada u Lovasu i Opatovcu.
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ELEMENTARNA NEPOGODA – 18. srpnja 2009.Općinu Lovas zadesilo je veliko nevrijeme praćeno jakim vjetrom, 
ledom i kišom. Najveće štete pretrpjeli su vinogradi i višegodišnji nasadi. Jak vjetar neke je vinograde  u cijelosti sravnio 
sa zemljom. Površine pogođene nevremenom obišao je župan vukovarsko-srijemski Božo Galić i njegov zamjenik Željko 
Cirba. Župan je proglasio elementarnu nepogodu i poljoprivrednici su sukladno procjeni Komisije za elementarne nepo-
gode od Vlade Republike Hrvatske dobili pomoć za saniranje nastale štete 50.004,00 kuna. Odlukom Vukovarsko-sri-
jemske županije odobreno je dodatnih 50.000,00 kuna  koje su namijenjene isključivo za pokriće troškova sanacije trajno 
oštećenih vinograda. 

GOSPODARENJE OTPADOM – U Lovasu i Opatovcu tijekom 2010. godine postavljeni su tzv. „zeleni otoci“ za sepa-
rirano prikupljanje otpada (papir, plastika i staklo). Pored toga postavljeni su i veliki kontejneri za komunalni otpad na 
mjesnim grobljima. Sredstva za nabavu navedene opreme osigurana su projektom “Nabava komunalne opreme za zbrinja-
vanje otpada“, koji su zajednički financirali Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Lovas. Vrijednost 
projekta je 327.000,00 kuna.
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NOGOMETNO IGRALIŠTE OPATOVAC -  18. srpnja 2009. godine župan Božo Galić, njegov zamjenik Željko Cirba 
i načelnik Općine Lovas Stjepan Milas svečano su otvorili novouređene prostorije NK „Opatovac“. Gotovo pola milijuna 
kuna uloženo je u postavljanje nove fasade i stolarije na svlačionici.  Uređeno je krovište i limarija. Saniran je teren igrali-
šta, postavljena nova ograda i izgrađeno parkiralište.  

15 GODINA „LOVASKOG LISTA“ – U rujnu 2009. godine obilježena je 15-ta obljetnica izlaženja „Lovaskog lista“. Re-
dakcija, koju čine glavni i odgovorni urednik Stjepan Pančić i novinari suradnici Tanja Paša i Mario Peulić, uz financijsku 
potporu Općine Lovas redovito informira građanstvo o postignućima, ali i poteškoćama s kojima se susrećemo. Do sada 
je izašlo 69 brojeva.
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NOVA WEB STRANICA OPĆINE LOVAS – Tijekom proljeća ove godine izvršen je redizajn web stranice Općine Lo-
vas. Ista je dobila novi, ljepši i suvremeniji izgled. Posebno raduje aktualnost iste i broj posjetitelja.

KANONSKA VIZITACIJA – 09. i 12. ožujka pomoćni biskup  đakovačko-osječki dr. Đuro Hranić izvršio je redovitu 
kanonsku vizitaciju Župe sv. Mihaela arkanđela Lovas i Župe BDM – Pomoćnice kršćana Sotin, kojoj pripada naselje 
Opatovac. Biskup dr. Hranić pohvalio je zauzetost vjernika u oba mjesta. Posebno je bio zadovoljan odnosom lokalne 
zajednice i crkve. Svoj posjet završio je porukom: „Gledajte kako se služe, kako se ljube, kako poštuju jedan drugog – tako 
se prepoznaju kršćani.“
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RAMPE ZA INVALIDE – U sklopu programa Ministarstva turizma  pod nazivom „Turizam bez zapreka“ izgrađeno je 
pet prilaza za invalide. Izgradnju su financirali spomenuto Ministarstvo i Općina Lovas. Ukupna vrijednost radova je 
60.000,00 kuna. 

TRŽNICA U LOVASU – Djelatnici Komunalnog pogona izgradili su kod Osnovne škole u Lovasu mini tržnicu s 5 štan-
dova, na kojima je omogućeno primjereno trženje povrća, voća i drugih proizvoda. Vrijednost ove investicije je 20.000,00 
kn.

POTPORNI ZID U TOMISLAVOVOJ – Završeni su radovi na izgradnji 40-metarskog potpornog zida u Tomislavovoj 
ulici (preko puta crkve). Radove je izveo Komunalni pogon i stajali su 80.000,00kuna.
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Pored poljoprivredne proizvodnje i izgradnje preradbenih 
kapaciteta  razvoj ruralnog turizma slijedeća je izgledna 
mogućnost za ulaganje. Dobra prometna povezanost, 
privlačan krajolik, biciklistička ruta, rijeka Dunav, 
akumulacija Opatovac otvaraju nove perspektive. U tom 
pravcu Općina Lovas je poduzela značajne korake. Izrađeno 
je idejno rješenje razvoja ruralnog turizma na području 
općina koje pokriva Ured za međunarodnu suradnju 

TINTL. Do kraja godine će u suradnji s Ministarstvom 
turizma biti postavljena i turistička signalizacija u Lovasu i 
Opatovcu. U Opatovcu je na imanju OPG Bićanić otvoren 
turističko ugostiteljski objekt. Tu su još i kušaonica vina 
tvrtke Citrus d.o.o. i Arator d.o.o.  Miholjski dani, 
Pokladno kolo, Opatovačka fišijada, lovni i ribolovni 
turizam svakako upotpunjuju turističku ponudu Općine 
Lovas. 

TURIZAM I RURALNI RAZVITAK
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Općina Lovas posebnu pozornost posvećuje održavanju 
uspostavljenih kontakata. Rezultat toga su i brojne povelje 
o prijateljstvu. U 2009. i 2010. godini potpisane su dvije i 

to s općinom Malinska-Dubašnica s otoka Krka i općinom 
Tar-Vabriga iz Istre. 

GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI

RENKUM (Nizozemska), 2002. godina
ĐURĐEVAC, 1997. godina
STARŠE (Slovenija), 2005. godina
MALINSKA-DUBAŠNICA, 2009. godina
TAR-VABRIGA, 2010. godina

POVELJE PRIJATELJSTVA
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Šest godina za redom provodi se u Općini Lovas program 
Ministarstsva branitelja, obitelji i međugeneracijske soli-
darnosti „Pomoć u kući starijim osobama“. Programom je 
obuhvaćeno 200-tinjak korisnika i zajednički ga financiraju 
Ministarstvo branitelja, obitelji i međugeneracijske solidar-

nosti (524.000, kuna godišnje) i Općina Lovas (50.000,00 
kuna godišnje). U programu je uposleno 12 osoba. Cilj 
programa  je izvaninstitucionalna skrb o starijim osobama 
i poboljšanje kvalitete njihovog života. 

Izvršenje socijalnog programa i skrbi u 2009. godini
A) TEKUĆE POTPORE IZNOS

- rođenje djeteta u obitelji (16 djece) 95.000,00
- troškovi stanovanja (25 korisnika) 35.567,38
- jednokratne pomoći studentima – 15 
korisnika 

15.000,00

- jednokratne pomoći obiteljima – 12 obitelji 13.499,86
- nabavka ogrjevnog drva VSŽ – 26 obitelji 24.700,00
- prigodna pomoć korisnicima za Uskrs i Božić 9.344,36
- suginanciranje prijevoza učenika III. I IV. 
razreda 

164.569,88

UKUPNO TEKUĆE POTPORE 354.271,48

B) NAKNADE U NARAVI – dječji poklon 
paketi 

7.995,00

C) PROGRAM „POMOĆ U KUĆI 
STARIJIM OSOBAMA“
- plaće 12 djelatnika uposlenih u programu 467.374,94
- materijalni troškovi programa 54.933,70
UKUPNO PROGRAM „POMOĆI U KUĆI 
STARIJIM OSOBAMA 

522.308,64

SVEUKUPNO PROGRAMSKA 
DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 

884.575,12

Općinsko vijeće Općine Lovas donijelo je Odluku o pot-
porama obiteljima s novorođenom djecom koje stanuju 
na području Općine Lovas, temeljem koje će obitelji za 
I. novorođeno dijete primiti iznos od 5.000,00 kn, za 2. 

6.000,00 kn, treće 8.000,00 kn, četvrto i svako slijedeće 
dijete 10.000,00 kn. U 2009. godini ovakve potpore ispla-
ćene su za  17 novorođenčadi, a u 2010. (do zaključenja 
ovog tiska) za 12 novorođenih beba. 

DEMOGRAFSKA OBNOVA

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA
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U kolovozu 2005. četiri srijemske općine - Tovarnik, Ni-
jemci, Tompojevci i Lovas, u okviru Sporazuma o među-
općinskoj suradnji, osnovale su zajednički Ured za među-
narodnu suradnju kako bi  intenzivnijom i kvalitetnijom 
suradnjom s domaćim i međunarodnim ustanovama i or-
ganizacijama pružale doprinos društvenom i ekonomskom 
razvoju svojih zajednica. Uspješan rad prepoznao je Grad 
Ilok te se u travnju 2008. godine pridružio međuopćinskoj 
suradnji. U srpnju ove godine došlo je do raskida suradnje 
s Općinom Nijemci koja je odlučila da samostalno radi na 
svom razvoju.
Dostupnost bespovratnih sredstava iz domaćih i inoze-
mnih fondova, posebice fondova Europske Unije, uvelike  
je usmjerila rad Ureda prema izradi projekata od zajednič-
kog interesa koji uz financijski učinak utječu i na educira-
nje i osposobljavanje lokalnih kadrova za buduće korištenje 
europskih fondova namijenjenih restrukturiranju gospo-
darstva, izgradnji infrastrukture i poboljšavanju socijalne 
uključenosti. Ured je u kratkom vremenu postigao ugled i 
prepoznatljivost u široj regiji te postao važan sudionik ra-
zvojnih projekata na svom području i promotor njegovih 
razvojnih potencijala.
Sustavan i stručan rad te sustavna potpora socijalnim, in-
frastrukturnim i gospodarskim projektima rezultirao je 

brojnim projektima. Najznačajniji ostvareni projekti Ure-
da TINTL su projekti CARDS/PHARE prekogranične 
suradnje s Republikom Italijom (AGRO-DEV, WINE-
DEV i E.R.S.P.A ukupno vrijedni 430.000€), projekt fi-
nanciran od CIP-EIP Uprave za poduzetništvo Europske 
komisije (READY - jačanje poduzetništva mladih, vrijedna 
600.000€), brojni infrastrukturni i gospodarski projekti 
financirani na natječaju Svjetske banke/PSGO, projekti 
IPA IIIc Razvoj poslovne infrastrukture (Poslovni centar 
u Poslovnoj zoni Lovas i Vizitor centar u Iloku – vrijedni 
preko milijun eura), projekt IPA IV Žene na tržištu rada 
(SWOT – razvoj poduzetništva žena vrijedan 138.000€) 
te brojni drugi projekti. S rujnom 2010. godine ukupna 
vrijednost ugovorenih projekata, koje je pripremio Ured 
TINTL, iznosi preko 80 milijuna kuna. Ured zapošljava 
3 djelatnika koji rade na razvoju i provedbi projekata te 4 
djelatnice koje provode projekt Radionica za djecu.
Uspjeh međuopćinske suradnje ruralnih područja TINTL 
prepoznat je od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva 
i ruralnog razvoja, kao dobar temelj za formiranje Lokalne 
akcijske grupe (LAG) u okviru EU fonda IPARD/Leader- 
te je postupku osnivanje prvog LAG-a na području Vuko-
varsko-srijemske županije.

Ured za međunarodnu suradnju – TINTL
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DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Rat je ostavio traga i na gotovo svim objektima tzv. društvene infrastrukture. No zahvaljujući agilnosti lokalnih vlasti, 
Vlade Republike Hrvatske i brojnih donatora veći dio njih je obnovljen a izgrađeni su i novi:
• Izgrađena je školska športska dvorana u Lovasu.
•  Obnovljena je i opremljena zgrada i uredi Općine Lovas, Općinska vijećnica te prostorije Mjesnog odbora Opatovac
• Obnovljen je Dom kulture u Opatovcu
• Izgrađena su školska igrališta u Lovasu i Opatovcu
• Izgrađeno je 5 dječjih igrališta u Lovasu i Opatovcu
•  Obnovljena su nogometna igrališta u Lovasu i Opatovcu. U Lovasu je obnovljena svlačionica te izgrađena igrališta za 

mali nogomet, odbojku na pijesku, dva teniska terena, boćalište, igralište za basket u sklopu športskog centra u Lovasu. 
Prigodno je uređen okoliš (hortikultura), izgrađene staze i postavljena rasvjeta. U Športskom centru Opatovac u tijeku 
je obnova igrališta i svlačionica 

• Izgrađena je zgrada dječjeg vrtića u Lovasu
• Sanirane su zgrade lovačkih domova u Lovasu i Opatovcu te spremište DVD Lovas
• Obnovljena je i opremljena zgrada Doma kulture u Lovasu
•  Obnovljena je i opremljena knjižnica u Lovasu te nabavljen raznovrsni knjižni fond (4.000 različitih naslova). Knjižnica 

u Lovasu za svoje korisnike radi svaki dan

Srednjoročno potrebito je riješiti slijedeće:
• Urediti ispostavu knjižnice u Opatovcu
• Riješiti novi prostor za smještaj DVD-a Lovas
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Osnovna škola u Lovasu djeluje već 230 godina i smatra 
se jednom od najstarijih u Županiji vukovarsko-srijemskoj 
(Z. Virc – Osnovna škola u Lovasu 1780. – 2000.). Školski 
prostori u nekoliko navrata su renovirani i obnavljani. 
Osnovna škola Lovas pored matične ima i područnu u 
Opatovcu. U obje zgrade uvedeno je grijanje i opremljene 

su suvremenim didaktičkim sredstvima. Glavni problem je 
mali broj učenika. U šk. 2010./2011. godini bi će upisano 
85 učenika. Uz školsku zgradu nalazi se i suvremena 
športska dvorana, koju uz učenike koriste i drugi športski 
klubovi i rekreativci.

Zgrada dječjeg vrtića u Lovasu „Bajka“ otvorena je 2001. 
godine. 

DJEČJA IGRAONICA – Projekt čija je realizacija, na 
radost mališana i njihovih roditelja, započeo 2008. godine, 
unatoč kadrovskim i financijskim poteškoćama,  uspješno se 
nastavio realizirati i tijekom 2009. i 2010. godine. Naime,  
ovaj projekt vrijedan 670.000,00 kuna  u 90% iznosu 

financirao se iz sredstava Programa socijalno gospodarskog 
oporavka. Od kraja 2009. godine, istekom projekta PSGO, 
program „Dječje igraonice“ financiraju Općina Lovas i 
roditelji djece u omjeru 75 – 25%.  Roditelji snose trošak od 
200,00 za  prvo dijete koje pohađa igraonicu, dok drugo i 
svako slijedeće dijete pohađa igraonicu besplatno. Režijske 
i druge pripadajuće troškove igraonica snosi Općina Lovas. 

PREDŠKOLSKI ODGOJ

ŠKOLSTVO 
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Lovas je samostalna župa posvećena sv. Mihaelu, arkanđe-
lu. Crkva je za Domovinskog rata do temelja srušena. Za-
hvaljujući Vladi Republike Hrvatske obnovljena je 2005. 
godine kada ju je posvetio mons. Dr. Marin Srakić, nadbi-
skup osječko-đakovački. Kamen temeljac za lovasku crkvu 

2003. godine, za svog posjeta našoj biskupiji blagoslovio 
je pokojni sv. Otac papa Ivan Pavao II. na misnom slav-
lju u Osijeku. Na mjesnom groblju nalazi se kapelica sv. 
Florijana.

Opatovac spada pod Župu BDM Pomoćnice kršćana u So-
tinu. Mjesna crkva posvećena je BDM Kraljici sv. Kruni-
ce. Za vrijeme Domovinskog rata oštećena je a povratkom 

župljana, zahvaljujući potpori Vlade Republike Hrvatske, 
Županije vukovarsko-srijemske, Općine Lovas i vjernika je 
obnovljena.

LOVAS

OPATOVAC

VJERSKE ZAJEDNICE
Na području Općine Lovas djeluju dvije vjerske zajednice – rimokatolička i pravoslavna. 
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Športu i tjelesnoj kulturi u općini Lovas pridaje se velika 
pozornost. Pored financiranja rada športskih društava 
značajna sredstva uložena su i izgradnju športskih objekata. 
Tako danas imamo vrlo lijepo uređen športski centar u 
Lovasu i Opatovcu. Na području Općine djeluju slijedeći 
športski klubovi:

• NK “LOVAS”
• NK “OPATOVAC”
• ŠRU “SMUĐ” – LOVAS
• ŠRK “OPATOVAC”
• TK “LOVAS”
• STK “OPATOVAC”

ŠPORT
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Nastojeći učiniti život svojih mještana što kvalitetnijim, ra-
znovrsnijim i ugodnijim, Općina Lovas značajna sredstva 
svog proračuna ulaže u kulturu. Tako se tijekom godine or-
ganizira veći broj tradicionalnih manifestacija i događanja 
poput: Miholjski dani, Pokladno kolo, Lutkarsko proljeće, 
Festival glumca, kazališne predstave i slično. Pored nave-
denog, općinskim sredstvima, sukladno mogućnostima, 
financira se i rad udruga u kulturi poput Kulturno umjet-
ničkog društva Ivan Goran Kovačić Lovas. Iz općinskog 
proračuna financira se i rad knjižnice u Lovasu, kao i obno-
va njezinog knjižnog fonda. Domovi kulture u oba naselja 
obnovljeni su i prigodno opremljeni.

KUD „Ivan Goran Kovačić“ osnovan je 17. siječnja 1950. 
godine. U sklopu KUD-a prije Domovinskog rata djelo-
vale su: dramska, tamburaška i folklorna sekcija. Učešćem 
na mnogim smotrama drame i folklora društvo je postizalo 
iznimne rezultate. Neprekidni rad prekinuo je Domovinski 
rat, za čije vrijeme su uništene sve nošnje i oprema.
1998. godine KUD pod istim imenom obnavlja svoj rad. 
Šiju se nove nošnje sa starim motivima, kupuju opanci, 
rajtonze, čizme, šeširi, tambure… Prošlih godina nabav-
ljena je znatna količina instrumenata i opreme za potrebe 
tamburaškog orkestra kao i opreme za potrebe folklornih 
sekcija.
Danas KUD ima 93 člana i radi u slijedećim sekcijama:
- folklorna (starija i dječja skupina)
- tamburaška (škola tambure, starija i mlađa skupina)
- pjevačka
KUD u svome radu njeguje izvorne običaje, pjesme, ples 
Lovasa, zapadnog Srijema i Slavonije (svatovski običaji, 
zimski običaji posila i čijanja perja, korizmeni, adventski 
itd.).
Nastupaju diljem naše domovine i van nje, prošle godi-
ne zabilježili su 25 nastupa što u mjestu, što u županiji i 

izvan nje (nastup u Zagrebu, Sisku, Jalžabetu kod Varaždi-
na, Vinkovačkim jesenima, Novskoj itd.). Organizatori su, 
uz pokroviteljstvo općine, tradicionalnih smotri folklora u 
Lovasu i Opatovcu: “Miholjski dani“ i „Pokladno kolo“. 
KUD je zbratimljen sa KUD-om “Alojz Colnarić“ – Starše, 
Slovenija.

KUD “Ivan Goran Kovačić“

Kultura
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Informiranje, izdavačka i promotivna aktivnost općine Lo-
vas ogledaju se kroz tiskanje lokalnog glasila - “Lovaskog 
lista” (prvi broj izašao je iz tiska 29. rujna 1994. godine), 
tiskanje knjiga, brošura, promotivnih materijala i, u novije 
vrijeme, video uradaka. Od kraja 2007. godine u sklopu 
međuopćinske suradnje izdaje se novo zajedničko glasilo 
TINTL koje izlazi jednom mjesečno. Uz “Lovaski list” po-
trebno je istaći slijedeće publikacije:
-  svake godine izdaje se brošura o Općini Lovas, kao i bro-

šura “Planirano-ostvareno”, kojom informiramo građane 
o ostvarenju planiranih projekata;

- brošura “Općina Lovas - 10 godina poslije”
- brošura “15 godina Općine Lovas”
-  knjiga o stradanju građana Općine Lovas u Domovin-

skom ratu - “Krvava istina”;
-  knjiga pjesama učenika OŠ “Lovas” i pučkih pjesnika 

- “Između”;
-  Općina Lovas pomogla je tiskanje knjige “Crkva BDM 

- Kraljice sv. Krunice, Opatovac 1936. – 2006.”) autora 
Stjepana Pančića, kao i knjigu “305 godina crkve sv. Mi-
haela arkanđela u Lovasu”, autora vlč. Stipe Marića;

- promotivni DVD o Općini Lovas;
- razglednice s motivima Lovasa i Opatovca
-  od 2006. godine u Lovasu se održava izložba lokalnih 

tiskanih glasila Vukovarsko-srijemske županije te organi-
zira okrugli stol urednika i njihovih suradnika.

O izdavačkoj i promotivnoj djelatnosti, uz svesrdnu po-
moć Općinskog vijeća i Poglavarstva, skrbi uredništvo 
“Lovaskog lista”, kojeg čine Stjepan Pančić, oec - glavni 
i odgovorni urednik i Tanja Paša, oec. - novinar suradnik.

IZDAVAČKA I PROMOTIVNA DJELATNOST
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Udruge
Na području Općine Lovas registrirano je 15 udruga. Sve su manje ili više aktivne i djelomično se financiraju iz proračuna 
Općine Lovas. Želeći ojačati svoju suradnju, sve udruge su potpisale Povelju o formiranju zajedničkog Foruma udruga, 
koji je potom potipisao Povelju o sruadnji s Općinom Lovas.
 1. KUD “Ivan Coran Kovačić” - Lovas - predsjednik IVAN BOGAD
 2. Udruga umirovljenika Općine Lovas - predsjednik JAKOB POLJAK
 3. Dobrovoljno vatrogasno društvo - Lovas - predsjednik KRUNOSLAV ŠMAHOLC
 4. Lovačka udruga “Sokol” - Lovas - predsjednik IVAN MAĐAREVIĆ
 5. NK “Lovas” - Lovas - v.d. predsjednik JOSIP VIDEKOVIĆ
 6. NK “Opatovac” - Opatovac - predsjednik MARKO POLE
 7. Udruga žena Općine Lovas - predsjednik SNEŽANA GRČANAC
 8. Stočarsko-ratarsko-mehanizatorska udruga - Lovas - predsjednik VLATKO VIDIĆ
 9. Udruga voćara i vinogradara - predsjednik JELENKO VLAJČIĆ
10. Udruga korisnika sustava za navodnjavanje “Opatovac” - predsjednik JELENKO VLAJČIĆ
11. UHDDR- LOVAS
12. Udruga veterana Domovinskog rata Općine Lovas - predsjednik MARIJAN BALIĆ
13. Športsko ribolovno društvo “Smuđ” - Lovas - predsjednik VLADO OSTRUN
14. Konjogojska udruga “Srijemac” - predsjednik VLATKO VIDIĆ
15. Udruga sv.Vinko Paulski - predsjednica EVA ŠIMIĆ
15. ŠRK Opatovac - predsjednik MARKO POLE

DANI UDRUGA OPĆINE LOVAS
U organizaciji Općine Lovas, Općinskog  odbora HDZ Lovas, Zajednice žena HDZ Katarina Zrinski i Udruge 
sv. Vinka Paulskog organizirani su prvi Dani udruga Općine Lovas. Dani su obilježeni brojnim događanjima: mali 
i veliki nogomet, tenis, odbojka na pijesku, turnir u beli, ribička alka.... Posebno treba istaći da je priredba imala 
humanitarni karakter. Treba podsjetiti  da su sve stranke koje djeluju na području općine Lovas potpisale sporazum 
o udruživanju u Forum udruga Općine Lovas.
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Političke stranke
Na području Općine Lovas uvođenjem višestranačja demokracije formirani su ogranci mnogih političkih stranaka. Uslijed 
rata i poraća neke su prestale s radom. Danas u Općini Lovas djeluju slijedeće političke stranke:

•  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - ima  270 članova. Predsjednik Općinskog odbora HDZ Lovas je gosp. 
ŽELJKO CIRBA. Uz to ova stranka ima formirane i temeljne ogranke u Lovasu i Opatovcu. Predsjednik Temeljnog 
Ogranka Lovas je gosp. IVAN MUJIĆ, dok je predsjednik Temeljnog ogranka Opatovac gosp. STJEPAN MILAS.

•  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - ima 22 člana. Predsjednik Općinskog odbora HSS Lovas je gosp. BRANKO 
PEIĆ.

•  HRVATSKA STRANKA PRAVA Dr. Ante Starčević - (podaci o broju članstva nedostupni). Predsjednik Općinskog 
odbora HSP Lovas je gosp. VLADO KRPAN.

• HRVATSKA PUČKA STRANKA - ima 60 članova. Predsjednik ogranka HPS za Općinu Lovas je gosp. ILIJA BAKETA.

•  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - ima 25 članova. Predsjednik Općinskog odbora SDSS 
Lovas je gosp. MILAN MILJKOVIĆ.

•  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - ima 30 članova. Predsjednik Općinskog odbora HSU Lovas je gosp. 
JAKOB POLJAK.

• HIP - Predsjednik Općinskog odbora je gosp. MARTIN TURKALJ.

U travnju 2009. godine Željko Cirba, predsjednik Općinskog odbora HDZ, Branko Peić, predsjednik Općinskog 
odbora HSS, Vlado Krpan, predsjednik Općinskog odbora HSP (danas HSP-Ante Starčević) i Jakob Poljak, 
predsjednik Općinskog odbora HSU potpisali su koalicijski sporazum kojim su potvrdili zajednički interes i potrebu 
stvaranja temelja političkog partnerstva koje podrazumijeva zajednički izlazak na lokalne izbore i obnašanja vlasti 
u Općini Lovas.



31

REALIZACIJA PROJEKATA U 2009. I 2010. GODINI 
FINANCIRANA JE SREDSTVIMA 

• proračun Općine Lovas 
•  Vlade Republike Hrvatske (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo mora, 

prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalno razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo 
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo  turizma

• Vukovarsko-srijemske županije
• Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske
• Fond za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost
• Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara
• Fondovi Europske unije
• Svjetske banke
• Hrvatskih voda
• Agencije za vodne putove
• Hrvatske elektroprivrede
• Gospodarskih subjekata koji djeluju na području Općine Lovas

Općinsko vijeće i načelnik Općine Lovas zahvaljuju svima koji su dali svoj doprinos oporavku i razvoju društvenog, 
gospodarskog i svekolikog života u Općini Lovas.

KOMUNALIJE  d.o.o.

J. Benešića 49, Ilok 

Tel: 032/827-350

Fax: 032/827-351

E-mail: komunalije@vu.t-com.hr

Izdavač: OPĆINA LOVAS

Za izdavača: STJEPAN MILAS, načelnik

Glavni urednik: STJEPAN PANČIĆ, oec.

Uređivački odbor:  STJEPAN MILAS 

ŽELJKO CIRBA, dipl. ing. 

TANJA PAŠA, oec. 

IVAN MUJIĆ 

BERISLAV FILIĆ, ing.

Tehnička realizacija: EDITIO - www.editio.hr

Naklada: 1.000 komada

Lovas, rujan 2010. godine
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MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
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OPĆINSKI ODBOR
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

OPĆINE LOVAS
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SLADORANA
ŽUPANJA
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Tel: +385 35/ 33 17 00 & 33 17 10;
Fax: +385 35/ 33 17 19;
www.slavonijaslad.com

“Slavonija slad” d.o.o.
Urije bb, P.P. 78

35400 Nova Gradiška, Hrvatska
slavonijaslad@slavonijaslad.com
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TRIKO d.o.o.
ILOK
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PROIZVODNJA:
ratarskih – stočarskih – vinogradarskih 
– voćarskih proizvoda

UDRUŽENA PROIZVODNJA:
s poljoprivrednim proizvođačima u svim vidovima proizvoda – usluga 
– prodaja repromaterijala i otkup svih poljoprivrednih proizvoda

32237 LOVAS, Ante Starčevića 2

Telefoni:
- Uprava 032/525-085
- Fax 525-084
- Maš. radionica 525-083
- Silosi 525-082
- Upravitelj 525-086
- Kooperacija 525-081
- Agronomi 525-188

e-mail: pz-lovas@vk.htnet.hr

Biljna proizvodnja na vlasništvu 950 ha oranica, stočarska proizvodnja na 
farmi muznih krava, servisne strojne usluge u vlastitoj  radionici.
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VAŠ PARTNER OD SJETVE DO ŽETVE

OPG

Pančić

vl. Mladen Pančić, 
Opatovac, Kralja Zvonimira 19
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VODOVOD GRADA VUKOVARA
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

VUKOVAR, Jana Bate 4, 
Tel: 032-424-727, fax: 032-424-724

e-mail: vodovod-grada-vukovara@vk.htnet.hr

LUCIDUS d.o.o.
Za izvođenje elektroinstalacijskih  

i elektromontažnih radova,  
građenje, projektiranje i nadzor

SAJMIŠTE 13, 
32000 VUKOVAR

MB: 1819178
Ž.R. 2500009 1102138499

TEL/FAX: 032/413367

 e-mail:lucidus@vu.t-com.hr



Vukovarsko-srijemska županija


