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Poštovani građani Lovasa i Opatovca,

Iza nas su još četiri godine rada Općin-
skog vijeća i Poglavarstva Općine Lovas, 
pravo vrijeme da, ovom skromnom tisko-
vinom, još jednom podnesemo izvješće 
o svom radu. Mislim da su iza nas četiri 
uspješne godine, što je Općinsko vijeće, 
u kojem je HDZ imao natpolovičnu većinu, 
potvrdilo svojim zaključkom. 

Iza nas su četiri godine u kojima su re-
alizirani, ili su u tijeku, veliki gospodarski 
projekti poput: Poslovne zone Lovas, na-
cionalnog pilot projekta navodnjavanja i 
izgradnje akumulacije Opatovac, izgradnje 
zimske luke i drugi. Stvorene kvalitetne 
infrastrukturne pretpostavke, realizacija 
programa raspolaganja državnim zemlji-
štem, osnivanje Ureda za međunarodnu 
suradnju TINTL, ulaganja u poljoprivredu -  
bile su samo neke od potpora i preduvjeta 
brojnim drugim gospodarskim projektima. 
Tako smo svjedočili podizanju višegodiš-
njih nasada voćnjaka i vinograda, izgradnji 
farme krava, otvaranju novog tekstilnog 
pogona, prodaji parcela u Poslovnoj zoni...    

Stoga, sa sigurnošću mogu reći da sve 
više dobivamo bitku za radna mjesta, što 
dokazuje i sve manji broj nezaposlenih. 

Također, možemo reći da u Lovasu i Opa-
tovcu rade svi koji to žele. To i je bio glavni 
cilj  našeg četverogodišnjeg djelovanja, a 
i glavna smjernica našeg budućeg rada.

Pored navedenog, u protekle četiri go-
dine aktivno smo ulagali u svoje najmla-
đe – predškolski i školski odgoj, ali nismo 
zaboravili ni one koji su bili u potrebi, što 
dokazuju i velika davanja za provedbu 
socijalnih programa. Vjerno smo čuvali  
uspomenu na one koji su nam sve ovo 
omogućili – naše najmilije stradale u Do-
movinskom ratu. Podupirali smo demo-
grafsku obnovu, rad vjerskih zajednica, 
udruga naših građana, ulagali u kulturu, 
šport, zdravstvo,...

S ponosom možemo reći da su Lovas 
i Opatovac danas sredine u kojima ostaju 
mladi ljudi, sredine koje imaju perspekti-
vu. Zato bih želio zahvaliti svima onima 
koji su podupirali naš rad: hrvatskoj dr-
žavi i resornim ministarstvima, državnim 
fondovima i institucijama, Vukovarsko-
srijemskoj županiji, mojim suradnicima 
– članovima Općinskog vijeća i poglavar-
stva, djelatnicima općine te svima Vama 
koji ste bili uz nas.

 Veliki planovi su pred nama, želimo i 
dalje ulagati u gospodarstvo, napose po-

ljoprivredu, razvoj ruralnog turizma, za-
štitu čovjekovog okoliša,  ali i sve druge 
bitne segmente naše svakodnevice. 

Zato, slijedom dobre prakse, i ovaj put, 
otvoreno i transparentno, dajemo Vam 
četverogodišnji plan, na kojem svi zajedno 
moramo raditi. Siguran sam da će novo 
vodstvo naše općine, kojem ćete ukazati 
povjerenje na predstojećim lokalnim izbo-
rima, vrijedno raditi na ostvarenju zacrta-
nih nam ciljeva – boljitku i prosperitetu 
Lovasa i Opatovca.

Načelnik Općine Lovas
Željko Cirba, dipl. ing.
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VIJEĆE I POGLAVARSTVO

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVAS
(mandat 2005. – 2009.)

Predsjednik Općinskog vijeća
STJEPAN MILAS - HDZ

MILAN TURKALJ - HDZ

MILAN MILJKOVIĆ - SDSSVLADO KRPAN - HSP

IVAN MUJIĆ - HDZ

MARINA TURKALJ - HDZ ZDENKO CIGLER - HDZ

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća
STJEPAN PANČIĆ - HDZ

BRANKO PEIĆ - HSS
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Općina Lovas s dužnim se poštovanjem prisjeća svih po-
ginulih i nestalih u Domovinskom ratu. 87 građana Općine 
Lovas položilo je svoje živote na oltar Domovine – 85 iz 
Lovasa i 2 iz Opatovca. Još uvijek se 3 osobe – 2 iz Lovasa 
i 1 iz Opatovca vode kao nestale. U sjećanje na njih svake 
godine polažu se vijenci i pale svijeće povodom:

•  21. ožujka – Godišnjica pokopa 67 mještana 
Lovasa

• 25. lipnja – Dan državnosti
•  05. kolovoza – Dan pobjede i domovinske 

zahvalnosti
• 29. rujna – Dan općine Lovas, kirbaj u Lovasu
• Kirbaj u Opatovcu
•  18. listopada - Dan prisjećanja na žrtve Domovin-

skog rata
• 01. studenoga – Svi Sveti 

U znak sjećanja na poginule u Općinskoj vijećnici izrađen 
je Spomen pano, a u centrima sela podignuti su Spomen 
križevi. Na svim prostorijama koje su služile kao zatvori 
postavljene su spomen ploče. Do sada je izdano više iz-
danja knjige o stradalima u Općini Lovas «KRVAVA ISTINA»  
a u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju 
spomen područja «Minsko polje». Pred županijskim sudom 
u Vukovaru i Sudskim vijećem za ratne zločine Okružnog 
suda u Beogradu vode se sudski postupci protiv osuđenih 
za ratni zločin.

DOMOVINSKI RAT
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Plan 2005. – 2009.

Općinsko vijeće i Poglavarstvo Općine Lovas redovito izvještava svoje građanstvo o planiranom ali i 
ostvarenom. Posebice to čini istekom svakog mandata. Da bi dobili što vjerniju sliku o postignućima 
u proteklom mandatu podsjećamo što je bilo planirano….

Plan 2005. – 2009.
• Stvaranje pretpostavki za razvoj gospodarstva i zapošljavanja
• Usvajanje prostornog plana uređenja Općine Lovas
• Svečano otvaranje i predaja na uporabu športske dvorane u Lovasu
• Posveta crkve sv. Mihaela u Lovasu
• Sufinanciranje nabave crkvenog inventara
• Nabavka kombiniranog stroja za kompaktiranje i guranje smeća
• Izrada projektne dokumentacije za sanaciju deponija smeća u Lovasu i Opatovcu
• Izgradnja spojnog cjevovoda  Sotin – Lovas
• Izgradnja spojnog vodovodnog cjevovoda Lovas – Opatovac – Mohovo 
• Nastavak obnove vodovodne mreže u Lovasu
• Obnova Doma kulture u Opatovcu
• Obnova zgrade Općine Lovas
• Izgradnja mrtvačnica u Lovasu i Opatovcu
• Radovi na izgradnji poslovne zone
• Obnova crkve BDM – Kraljice sv. Krunice u Opatovcu
• Nastavak  radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u Lovasu i Opatovcu
• Radovi na izgradnji Zimovnika u Opatovcu
• Izgradnja akumulacije Opatovac
• Izrada projektne dokumentacije i početak radova na kanalizaciji u općini Lovas
• Sanacija smetlišta
• Izgradnja i uređenje športskih kulturnih objekata i potpora njihovom radu 
• Zaštita čovjekova okoliša
• Otvaranje ureda za međunarodnu suradnju
• Poticaj razvoja civilnog društva i potpora udrugama građana
• Sanacija i uređenje poljskih putova
• Opremanje komunalnog pogona
• Nastavak realizacije Programa pomoći starijim osobama u kući
• Izgradnja spomen obilježja na minskom polju
• Izgradnja nogostupa, potpornih zidova i komunalno uređenje Lovasa i Opatovca
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Protekli mandat najavljen je kao borba za nova radna mje-
sta. Iako se trenutno bilježi najmanji broj nezaposlenih u 
Općini Lovas Poglavarstvo Općine Lovas i Općinsko vijeće 
smatraju da najavljenu bitku dobivaju polako ali ipak ima još 
prostora za unapređenje gospodarstva. Zahvaljujući razu-
mijevanju Vlade Republike Hrvatske i njezinih resornih mi-
nistarstava, Županiji Vukovarsko-srijemskoj Općina Lovas 
uspjela je osigurati gotovo se infrastrukturalne preduvjete 
za normalno funkcioniranje i razvoj gospodarstva. Izgrađe-
na je Poslovna zona. Vodoopskrbi sustav je više nego za-
dovoljavajući. Izgrađene su prometnice, plinska i električna 
mreža, sustav telekomunikacija. U skoro vrijeme otpočet 
će radovi i na projektu kanalizacije, koji će trajati nekoliko 
godina.  Izgrađena je Akumulacija Opatovac. 

U tijeku su završni radovi na II. fazi Nacionalnog pilot projek-
ta navodnjavanja, koji će biti završeni tijekom ove godine. 
Značajno su odmakli i radovi na zimovniku u Opatovcu. U 
razvoj gospodarstva značajno su investirale i tvrtke koje 
djeluju na području Općine Lovas kao i obiteljska poljopri-
vredna gospodarstva. Pored postojećih gospodarskih su-
bjekata (PZ «Lovas», Arator d.o.o., PZ «Nova zadruga», Citrus 
d.o.o., VUPIK, Agro-Tovarnik, Agro-Lovas, bilježimo i nove  

- «Triko» d.o.o., Braniteljska poljoprivredna zadruga «Dunav», 
Lovas.... Osnovane su i udruge direktno vezane uz gospo-
darstvo – Udruga vinogradara i vinara TNTL i Udruga kori-
snika sustava za navodnjavanje «Opatovac». 

Značajna sredstva su uložena i u edukaciju gospodarstve-
nika, prije svega poljoprivrednika. Ukoliko se realiziraju 
projekti PZ «Lovas» , Arator d.o.o. – izgradnja kapaciteta za 
preradu voća i povrća, «Agro-Lovasa» - izgradnja hladnjače 
i skladišta za voće i povrće, Citrusa d.o.o. – izgradnja vin-
skog podruma i skladišnog prostora, «Triko» - proširenje 
pogona za proizvodnju konfekcije, Braniteljske poljopri-
vredne zadruge «Dunav» - izgradnja vinarije …… u skoroj 
budućnosti ne bismo više imali problem neuposlenih nego 
bi i nedostajalo radne snage. Pored navedenih projekata 
treba spomenuti i one koje vodi Općina Lovas  a to su: 
Projekt WINE-DEV, projekt tematskih putova (vinske ceste, 
biciklističke staze i sl.), razvoj ruralnog turizma....

GOSPODARSTVO
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GOSPODARSTVO

Ove godine potpisani su ugovori s budućim korisnicima 
Programa socijalnog i gospodarskog oporavka ukupne vri-
jednosti više od 40 milijuna kuna. Korisnici su odabrani pu-
tem natječaja, projekt se provodi u 13 županija na području 
posebne državne skrbi, a potpisivanju vrijednih ugovora u 
Iloku pristupili su gospodarstvenici pet hrvatskih županija. 
Cilj ovog programa je pomoći oporavak ratom zahvaćenih 
područja te pospješiti razvoj društvene zajednice. Ministar 
Petar Čobanković potpisao je tom prigodom ugovore i sa 
gospodarstvenicima s područja općine Lovas. Ugovore s 
Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva potpisali su slijedeći gospodarstvenici s po-
dručja Općine Lovas: Citrus d.o.o., Arator d.o.o., PZ Lovas te 
Braniteljska zadruga Dunav. Ukupna vrijednost sredstava 
koja će se poduprijeti gospodarstvo Općine je oko 2,9 mi-
lijuna kuna, a način na koji će se utrošiti ovisi o poslovnom 
planu svakog pojedinog subjekta koji je, između ostalog, 
bio uvjet za dobivanje darovnice. Prilikom odabira projekata 
za dodjelu darovnica gledala se ukupna efikasnost i gospo-
darska održivost istih.

Također je potpisan sporazum projektnih partnera, s hr-
vatske strane, o sufinanciranju projekta iz EU fonda PHARE 
2006 „Održivi razvoj proizvodnje vina u Srijemu“ WINE-DEV. 
Europska komisija sufinancira projekt s 124.500¤, a pro-
jektni partneri trebaju financirati preostalih 41.500¤. Prema 
sudjelovanju u krajnjim rezultatima projekta prilagođeno je 
sufinanciranje pojedinih projekata i predložen je model po 
kojem omjeri sufinanciranja iznose:

• Općina Lovas 90.000 kn
• Općina Tovarnik 45.000 kn
• Grad Ilok 90.000 kn
•  Vukovarsko-srijemska županija 40.000 kn
•  Poljoprivredna zadruga Lovas 15.000 kn
•  Braniteljska poljoprivredna zadruga «Dunav» Lovas 

10.000 kn

Obzirom na sufinanciranje potrebno je naglasiti i koristi 
za pojedine partnere. Općina Lovas, na ovaj način, uspješ-

no nastavlja prethodan projekt AGRO-DEV, a ujedno jača 
svoje kapacitete u dobivanju sredstava iz pred-pristupnih 
fondova.

Podignuto gotovo 200 hektara vinograda na području Op-
ćine Lovas - Prema podacima Udruge vinogradara i vinara 
TNTL Lovas na području općine Lovas podignuto je 187,3 
hektara vinograda. Dakako radi se o podacima koji se od-
nose samo na komercijalna gospodarstva (tvrtke i obitelj-
ska gospodarstva). Treba istaći da je interes za podizanje 
novih nasada i dalje velik, no realizacija će svakako zavisiti 
od državnih potpora u idućoj godini. Izuzmu li se VUPIK i 
Citrus sve ostale tvrtke i komercijalna obiteljska gospodar-
stva većinu proizvedenog  grožđe plasiraju Iločkim podru-
mima. Kako bi se osigurao plasman grožđa, a u konačnici 
i vina  potrebito je osigurati preradbene kapacitete kako 
bi se omogućila prerada grožđa i plasman vina. Na tom 
planu značajne napore ulažu tvrtke Arator d.o.o, Citrus, Po-
drumi Krešić,  Braniteljska poljoprivredna zadruga Dunav, 
Udruga vinogradara i vinara TNTL i obiteljska poljoprivred-
na gospodarstva. Navedene površine otvaraju prostor za 
više poslovnih subjekata koji se žele baviti proizvodnjom 
i plasmanom vina. Prema riječima predsjednika Udruge vi-
nogradara i vinara TNTL Jelenka Vlajčića članovi udruge sve 
su aktivniji  i sve zahtjevniji glede plasmana svog proizvoda 
u čiju su proizvodnju uložili značajna sredstva. 
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Nacionalnim planom navodnjavanja određena su četiri na-
cionalna pilot projekta od kojih se jedan nalazi na području 
Općine Lovas – u Opatovcu. Sredstva za realizaciju nacio-
nalnih projekata u potpunosti osigurava Ministarstvo regi-
onalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Naci-
onalni pilot projekt navodnjavanja u Opatovcu vrijedan je 
oko 40   milijuna kuna i provodi se u dvije faze. I. faza je 
završena – akumulacija Opatovac. 

U tijeku su radovi na II. fazi – izgradnja crpne stanice i raz-
vlačenje cjevovoda po poljoprivrednim površinama. Rok 
za izgradnju sustava je lipanj ove godina a prve navod-
njavane površine u sustavu Nacionalnog pilot projekta 
navodnjavanja Opatovac očekuju se 2010. godine. Krajnji 
korisnici organizirani su u Udrugu korisnika sustava na-
vodnjavanja Opatovac koju čine PZ «Lovas», Arator d.o.o., 
Agro-Tovarnik, Agro-Lovas, VUPIK i obiteljska poljoprivred-
na gopspodarstva.

Trenutno se vrlo aktivno radi na stvaranju novih mogućno-
sti za edukaciju u navodnjavanju (primjerice škola navod-
njavanja), postavljanje pokusnih polja i sl. (uspostavljeni su 
prvi kontakti s renomiranom tvrtkom Claber iz Italije).

PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA
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ZIMOVNIK

Dunav je kroz povijest uvijek bio važan međunarodni plov-
ni put. Dunav je dugo vremena bio i sjeveroistočna gra-
nica starorimske države, danas teče ili čini granicu deset 
država, najviše je zastupljen u Rumunjskoj (28,9 %) dok u 
Hrvatskoj čini 4,5 % svoje dužine. U riječni sustav Dunava 
spadaju i devet drugih država a koliko je ovaj međunarodni 
plovni put važan govori i činjenica da je i danas jedan od 
dva važna europska riječna  puta za prijevoz tereta.

Na području naše Općine, u Opatovcu, u tijeku su radovi 
na izgradnji Zimske luke, projekta koji se financira iz dr-
žavnog proračuna RH, procijenjena vrijednost projekta je 
35 milijuna kuna, a provodi ga Agencija za vodne putove.

Projektom je predviđena izgradnja zimske luke - zimovni-
ka, obaloutvrde, prateće infrastrukture, male lučice (22 - 23 
veza) i remontnog servisa. Tijekom prošle godine izvršeni 
su pripremni radovi vrijednosti 10 milijuna kuna. Nositelji 
investicije su Agencija za vodne putove i Hrvatske vode.
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Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – u protekle 4 godine u 
asfaltiranje nerazvrstanih cesta uloženo je 1,5 milijuna kn, 
čime je asfaltirano 1,5 km novih cesta, a dio je obnovljen 
i saniran. Financijska sredstva za ove projekte osigurali su 
Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Ministarsvo 
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Vukovar-
sko-srijemska županija i Općina Lovas. Pored navedenih 
nerazvrstanih cesta, izgrađena je i pristupna cesta u Po-
slovnoj zoni Lovas, čija je ukupna vrijednost 1,5 milijuna kn, 
a za čega je novac osiguralo Ministarstvo gospodarstva, 
rada i poduzetništva, Fond za regionalni razvoj i Općina Lo-
vas. Treba također spomenuti da je u proteklom razdoblju 
obnovljena i županijska cesta Sotin-Lovas-Opatovac, u di-
jelu od ulaza u Lovas do centra sela.  Tijekom 2009. godine 
u obnovu – popravak i sanaciju nerazvrstanih cesta biti će 
uloženo dodatnih milijun kn, u okviru projekta socijalno-
gospodarskog oporavka – male komunalne infrastrukture 
(Minsitarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva) te sredstvima Fonda za regionalni razvoj i 
Općine Lovas. 

Izgradnja pješakih staza – 800.000,00 kuna uloženo je u 
obnovu ili izgradnju nogostupa u oba naselja – Lovas i Opa-
tovac. Izgrađeno je ili obnovljeno 8 km nogostupa te treba 
reći da su veliki dio radova odradili djelatnici komunalnog 
pogona Općine Lovas.

Obnova vodovodne mreže - 1,42 milijuna kuna uloženo je 
u obnovu vodovodne mreže u Lovasu te manjim dijelom u 
Opatovcu. Radi se o sredstvima Ministarstva mora, turiz-
ma, prometa i razvitka, Fonda za regionalni razvoj i Općine 
Lovas. Tijekom 2008. godine izrađena je projektna doku-
mentacija za obnovu vodovodne mreže u Opatovcu i zavr-
šetak obnove mreže u Lovasu, vrijendosti 110.000,00 kn.

Uređenje i održavanje javnih i zelenih površina – radove 
su izvodili djelatnici komunalnog pogona Općine Lovas te 
programa javnih radova. Zelene površine uredno su koše-
ne, posađene su sadnice, održavana su groblja u oba nase-
lja, izgrađeni potporni zidovi. Važno je napomenuti i da su 
oba naselja dobila brojna nova parkirna mjesta kod groblja, 
crkvi, športskih objekata...

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
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Izgradnja javne rasvjete – ulaganjima Vukovarsko-sri-
jemske županije, Hrvatske elektroprivrede i Općine Lovas, 
u proteklom četvorogodišnjem periodu, obnovljena je 
javna rasvjeta u oba naselja. Vrijednost radova iznosila je 
260.000,00 kuna.

Izgradnja otresišta i uređenje poljskih putova – sred-
stva ostvarena zakupom državnog poljoprivrednog zemlji-
šta ulagana su u ovaj projekt te je izgrađen veći broj otre-
sišta (dvadesetak), dok se poljski putovi uredno održavaju. 
Samo tijekom 2008. godine nabavljeno je kamena tucani-
ka u vrijednosti od 130.0000,00 kn. 

Komunalni pogon Općine Lovas - 1998. godine Općina 
Lovas osnovala je Komunalni pogon. Općina Lovas je vlasti-
tim sredstvima i djelom donacijama USAlD-a preko lOM-a i 
Vlade Južnog Tirola nabavila veći dio mehanizacije potrebi-
te za funkcioniranje ovog pogona. Komunalni pogon obav-
lja slijedeće poslove:

•  Održava čistoću, javne zelene površine, groblja, tržnicu 
na malo i nerazvrstane ceste u oba mjesta

• Brine o odvodnji atmosferskih voda
• Crpi septičke jame i izvodi manje radove na infrastruktur-
nim objektima
• Zimska služba
• Uklanjanje ruševina
• Održavanja groblja
• Održavanje cesta i nogostupa

U Komunalnom pogonu uposleno je 6 djelatnika (4 na ne-
određeno i 2 na određeno vrijeme). Osam djelatnika upo-
sleno je trenutno u programu javnih radova. Komunalni 
pogon raspolaže slijedećom opremom:

• Bager gusjeničar
•  Kombinirani stroj (bager) s opremom za razgrtanje 

snijega
• Traktor i prikolica
• Kamion
• Cisterna za crpljenje septičkih jama
• Rasipač za sol
• Kolica za prijevoz pokojnika
• Kosilice
• Mali alat

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Proračun Općine Lovas i udio investicija 
u razdoblju 2005. – 2009.

Godina Ostvaren proračun Udio investicija %
2005. 6.512.414,00 3.272.703,00 50
2006. 5.235.786,00 1.709.031.,00 33
2007. 8.115.196,00 3.905.682,00 48
2008. 7.066.345,00 2.655.967,00 38
2009.* 7.311.000,00 3.695.000,00 51

* planirana vrijednost
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POSLOVNA ZONA

Radovi na izgradnji 10 hektara Poslovne zone otpočeli su 
28. rujna 2006. godine. Ministar Petar Čobanković, župan 
Božo Galić, državni tajnik Damir Špančić i načelnik općine 
Lovas Željko Cirba svečano su otvorili Poslovnu zonu u Lo-
vasu dana 28. rujna 2007. godine. Izgradnja je stajala više 
od 10 milijuna kuna, a zajedno su je financirali Europska 
unija posredstvom ROP-a, Vukovarsko-srijemska županija, 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Općina 
Lovas. Tijekom 2008. godine potpisana su tri ugovora o 
prodaji parcela u zoni i to tvrtkama Agro-Lovas d.o.o., Ara-
tor d.o.o. i Citrus d.o.o., u svrhu provedbe gospodarskih 
projekata.

Općina Lovas građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni pro-
daje po vrlo povoljnim uvjetima temeljem javnog natječa-
ja u svrhu realizacije projekata ocijenjenih važnim za daljnji 
gospodarski razvoj općine.
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KANALIZACIJA

Još 2005. godine, članovi Općinskog vijeća i Poglavarstva 
pokrenuli  su inicijativu za realizaciju vrlo ambicioznog pro-
jekta – izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda.  Zbog velike vrijednosti projekta od ukupno 35 mi-
lijuna kn, planirani radovi podijeljeni su u dvije faze. I. faza, 
procijenjene vrijednosti 23,8 milijuna kn, podrazumijeva iz-
gradnju sustava kanalizacije od Poslovne zone  u Lovasu do 
uređaja za pročišćavanje na Dunavu u Opatovcu, s meha-
ničkim stupnjem obrade. Druga faza, vrijednosti 12 milijuna 
kn, predviđa izgradnju kanalizacije po preostalim ulicama 
oba naselja te biološki stupanj s obradom mulja. Što se 
tiče vrlo opsežne projektne dokumentacije, koju zahtjeva 
realizacija ovog projekta, do sada je učinjeno slijedeće:
- izrađena su varijantna koncepcijska rješenja i izvršen 
odabir najprihvatljivijeg;
- izrađen idejni projekt;
- izrađeno idejno rješenje za potrebu ishođenja lokacijske 
dozvole, koja je potom ishođena.
Ukupna vrijednost ovog dijela dokumentacije iznosila je 
228.140,00 kn.
Potom je, za prvu fazu sustava odvodnje, ugovorena izrada:
- glavnog i izvedbenog projekta sustava odvodnje nase-
lja općine Lovas;
- glavnog i izvedbenog projekta uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda naselja općine Lovas sa svim priključcima;
- tender dokumentacije.
Cjelokupna gore spomenuta projektna dokumentacija je 
izrađena, a njezina je vrijednost iznosila 957.700,00 kn.  Na-
kon završetka projektiranja, za prvu je fazu ovog projekta 
ishođena načelna građevinska dozvola te potvrda glavnog 
projekta.

Vezano za projektnu dokumentaciju, treba još napomenuti 
da je u tijeku i projektiranje završne, druge faze kanalizacije, 
ukupne vrijednosti 603.900,00 kn. Ugovorom je utvrđeno 
projektiranje:
- glavnog i izvedbenog projekta sustava odvodnje nase-
lja općine Lovas – II. faza;
- glavni i izvedbeni projekt uređaja za pročišćavanje ot-
padnih voda naselja općine Lovas II. faza (biološki stupanj i 
obrada mulja);
- tender dokumentacije II. faze.
Vidljivo je da je vrijednost projektne dokumentacije vrlo vi-
soka te treba spomenuti da su je u 90% iznosa financirale 
Hrvatske vode, dok je ostatak  financiran proračunskim 
sredstvima Općine Lovas.

Početak izgradnje I. faze sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda očekuje se u drugoj polovini 2009. godine. 
Financijska sredstva osigurana su kako slijedi:
- 15,6 milijuna kn kroz program EIB II – Integralni razvoj 
lokalne zajednice – potpisivanjem Ugovora s tadašnjim Mi-
nistarstvom mora, turizma, prometa i razvitka;
- 2,9 milijuna kuna, višegodišnjim sporazumom o sufi-
nanciranju s Hrvatskim vodama;
- 4,5 milijuna kn, u tijeku pregovori s Ministarstvom re-
gionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 
potpisivanje Ugovora o višegodišnjem sufinanciranju slijedi 
tijekom svibnja o.g.;
- 800 tisuća kn Općina Lovas u periodu od 3 godine. 
Završetak projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišća-
vanja otpadnih voda – I. faze planira se u naredne tri godine.  
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11. svibnja 2005. godine svečano je otvorena školska 
športska dvorana u Lovasu. Izgradnju i opremanje ovog 
objekta u cijelosti je financiralo Ministarstvo mora, prome-
ta, razvitka i turizma. Ukupna vrijednost objekta iznosi više 
od 6 milijuna kuna. Svečanom otvorenju nazočio je mini-
star poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar 
Čobanković i pomoćnik ministra obnove dr. Ljudevit Erceg.

11. svibnja 2005. godine službeno je otvoren ured tvrt-
ke «AGRO-LOVAS». Osnivači tvrtke bili su PZ «Lovas», VU-
PIK-Vukovar, «AGRO-TOVARNIK» i dvije tvrtke iz Republike 
Italije. Sjedište tvrtke je u Lovasu u ulici A. Starčevića 2. 
Svečanom otvorenju nazočio je ministar poljoprivrede, šu-
marstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković.

28. svibnja 2005. godine načelnik općine Lovas Željko Cir-
ba, dipl. ing. i Vili Ducman načelnik općine Starše (Republi-
ka Slovenija) potpisali su Povelju prijateljstva, kojom su se 
obije općine obvezale da će, na putu u združenu Europu, 
proširiti dosadašnju suradnju te gajiti i produbljivati prijatelj-
stvo svojih građana. 

25. rujna 2005. godine dr. Marin Srakić, đakovački i sri-
jemski biskup svečanim liturgijskim slavljem je posvetio 
iznova podignuti crkvu sv. Mihaela u Lovasu. Izgradnju cr-
kve, koja je u ratu vila do temelja srušena, financiralo je Mi-
nistarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. Ukupna 
vrijednost radova je 4.000.000,00 kuna.

25. rujna 2005. godine promovirana je knjega «305 GO-
DINA CRKVE SV. MIHAELA ARKANĐELA U LOVASU». Knjigu 
je izdala Župa sv. Mihaela. Autor teksta i glavni i odgovorni 
uredni vlč. Stipo Marić. Knjiga je bogato ilustrirana i sadrži 
vrlo vrijedne povijesne činjenice iz bogate prošlosti župe.

28. rujna 2005. godine predstavnica Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost Vesna Cetin i predstav-
nik Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Ed-
vard Bučko, predali su načelniku Općine Lovas Željku Cirbi 
ključeve bagera gusjeničara čija je vrijednost 1.450.000,00 
kuna. 

12. studenog 2005. godine svečano je otvoren ured za 
međunarodnu suradnju TNTL u Tovarniku. Svečanom otvo-
renju ureda nazočili su visoki dužnosnici Vlade Republike 
Hrvatske, članovi dipolmatsko-konzularnog zbora Velepo-
slanstava Makedonij, Bugarske, Njemačke, Ukrajine i Srbije, 
saborski zastupnici, predstavnici Vukovarsko-srijemske 
županijei lokalne samouprave, predstavnici vjerskih za-
jednica i brojnih domaćih i inozemnih organizacija. Ured za 
međunarodnu suradnju TNTL pokriva općine Tovarnik, Ni-
jemce, Tompojevce i Lovas a započeo je s radom 01. rujna 
2005. godine.

Prosinac 2005. godine - završena je obnova Doma kulture 
u Opatovcu. Obnovom je izmijenjen dio stolarije, uređeno 
je prilazno stepenište, popravljena oštećena limarija, ugra-
đeni klima uređaji, uređena cjelokupna fasada i izgrađena 
nadstrešnica. Ukupni troškovi ove faze obnove iznosili su 
250.000,00 kuna.

2005. GODINA
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25. veljače 2006. godine na poziv gradonačelnika Krka 
i općinskih načelnika Omišlja, Baške, Malinske, Dobrinja, 
Vrbnika i Punata gradonačelnici Vukovara i Iloka i načelnici 
općina Tovarnik i Lovas potpisali su ugovor o stipendiranju 
studenata . Ovim ugovorom općina Lovas dobila je jednu 
stipendiju.

Ljeto 2006. godine – modernizirano 1,6 km županijske 
ceste Lovas – Opatovac u dijelu ulaza u naselje Lovas (do 
pogona Borovo) te u dijelu Mlinske ulice. Troškove ovog 
projekta u iznosu od 2,2 milijuna kuna snosila je Županijska 
uprava za ceste. 

14. rujna 2006. godine završeni su radovi na izgradnji 
mrtvačnice u Opatovcu. Investiciju u iznosu od 435.000, 
kuna financirali su Ministarstvo mora, turizma, prometa i 
razvitka i Općina Lovas.

11. rujna 2006. godine završena je obnova crkva BDM 
– Kraljice sv. Krunice u Opatovcu. Troškove u iznosu 
350.000,00 snosili su Ministarstvo mora, turizma, prome-
ta i razvitka, Vukovarsko-srijemska županija, Biskupija đa-
kovačka i srijemska, Općina Lovas i vjernici. 

28. rujna 2006. godine otpočeli su radovi na izgradnji po-
slove zone u Lovasu. Svečanosti su nazočili ministar poljo-
privrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čoban-
ković i župan vukovarsko-srijemski Božo Galić. 

28. rujna 2006. godine puštena je u proizvodnju I. faza 
mliječne farme krava PZ «Lovas»-Arator d.o.o. Farmu je pu-
stio u rad ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gos-
podarstva Petar Čobanković. 

28. rujna 2006. godine potpisan je ugovor o izgradnju 
akumulacije «Opatovac». Ugovor su potpisali direktor Hr-
vatskih voda Zoran Đuroković, ministar poljoprivrede, šu-
marstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković te direk-
tor Vodoprivrede Vinkovci Željko Šarčević.

Rujan 2006. godine – završena je izgradnja mrtvačnice 
u Lovasu. Gotovo 700.000,00 milijuna kuna stajala je iz-
gradnja mrtvačnice, uređenje okoliša i parkirnih mjesta oko 
iste. Radove su zajednički financirali Ministarstrvo mora, 
turizma i razvitka, Vukovarsko-srijemska županija i Općina 
Lovas.

Prosinac 2006. godine – obnovljeno je 1,7 km vodovod-
ne mreže u Lovasu. Radove u vrijednosti 624.527,50 kuna 
financirali su Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske 
i Općina Lovas.

Tijekom 2006. godine završena je izgradnja spojnog vo-
dovodnog cjevovoda Sotin – Mikluševci Lovas. Vrijednost 
investicije iznosio je 3.500.000,00 kuna. Troškovi su finan-
cirani sredstvima državnog proračuna.

2006. GODINA
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05. siječnja 2007. godine promovirana je knjiga «CRKVA 
BDM – KRALJICE SV. KRUNICE – 1936. – 2006.». Autor knji-
ge je Stjepan Pančić. Tiskanje knjige financiralo je Poglavar-
stvo Općine Lovas.

28. veljače 2007. godine usvojen je prostorni plan Općine 
Lovas.

21. srpnja 2007. godine otvoren pogon tvrtke «TRIKO» 
iz Iloka. Pogon za proizvodnju trikotaže u Lovasu u rad su 
svečano pustili ministar Petar Čobanković i župan Božo Ga-
lić. Otvaranjem ovog pogona tvrtka «TRIKO» osigurala je 
40 novih radnih mjesta.

Srpanj 2007. godine – završeni su radovi na obnovi krovi-
šta na zgradi područne škole u Opatovcu. Vrijednost rado-
va od ukupno 130.000,00 kuna financirala je Vukovarsko-
srijemska županija. 

28. rujna 2007. godine svečano je u rad puštena protočna 
sušara i silosi PZ «Nova zadruga». Projekt vrijedan 2,2 mili-
juna kuna osigurala je norveška vlada u okviru programa 
pomoći obiteljskim gospodarstvima te članovi zadruge. 

28. rujna 2007. godine ministar Petar Čobanković, župan 
Božo Galić i državni tajnik Damir Špančić svečano su otvo-
rili Poslovnu zonu u Lovasu. Izgradnja poslovne zone stajala 
je više od 10 milijuna kuna a zajedno su je financirali Eu-
ropaska unija posredstvom ROP-a, Vukovarsko-srijemska 
županija, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
te općina Lovas.

28.rujna 20007. godine PZ «Lovas» - Arator d.o.o. svečano 
je pustila u rad farmu krava, projekt koji se u konačnosti 
stajati 20 milijuna kuna i dati mogućnost uzgoja 400 mu-
znih krava. 

2007. GODINA
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07. ožujka 2008. godine u Lovasu je održana prva ocjenji-
vačka izložba vina Udruge vinogradara i vinara TNTL. Bilo je 
prijavljeno 15 uzoraka.

Ožujak 2008. godine – izgrađena je pristupna cesta u Po-
slovnoj zoni Lovas. Ovim projektom asfaltirano je 720 m 
ceste, ukupne vrijednosti 1.450.000,00 kuna, što su za-
jednički financirali Ministarstvo gospodarstva, rada i podu-
zetništva, Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske i 
Općina Lovas. 

20. ožujka 2008. godine potpredsjednica Vlade Republi-
ke Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracij-
ske solidarnosti i posjetila je Općinu Lovas. Tom prigodom 
nazočila je probnom iskapanju u Lovasu te razgovarala s 
načelnikom općine Lovas Željkom Cirbom i njegovim su-
radnicima i postignućima i planovima Općine Lovas.

08. travnja 2008. godine osnovana je Udruga korisnika 
sustava za navodnjavanje «Opatovac». Osnivači udruge su 
VUPIK, ARATOR, CITRUS, AGRO-LOVAS i obiteljska poljopri-
vredna gospodarstva. Sjedište udruge je u Lovasu a pred-
sjednik je Jelenko Vlajčić.

15. svibnja 2008. godine direktor tvrtke «Agro-Lovas» 
Željko Skaramuca i načelnik Općine Lovas Željko Cirba, dipl. 
ing. potpisali su ugovor o prodaji parcele u poslovnoj zoni 
na kojoj se investitor obvezuje izgraditi skladišno-distribu-
tivni centar za skladištenje i čuvanje voća i povrća. 

Svibanj 2008. godine registrirana je Braniteljska poljopri-
vredna zadruga «Dunav» Lovas. Zadruga broji 8 članova. 
Upravitelj zadruge je Stjepan Pančić.

Lipanj 2008. godine – otpočeli su radovi na izgradnji zi-
movnika Opatovac. Obavljeni su raadovi na uklanjanju ze-
lene mase i panjeva sa spruda i započelo izmuljivanje ko-
rita. Ovim kapitalnim projektom bit će uređen kompletan 
akvatorij, izvršit će se obaloutvrda i osigurati 20-ak vezova 
za brodove. 

2008. GODINA
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Srpanj 2008. godine – obnovljeno je 1,8 kilometara župa-
nijske ceste Lovas – Opatovac. Radove u vrijednosti 2,4 
milijuna kuna financirala je Županijska uprava za ceste. 

18. kolovoza 2008. godine potpisani su ugovori o prodaji 
156,80 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu dr-
žave. Ugovore je potpisalo 34 poljoprivrednika s područja 
Općine Lovas. Ovim činom realiziran je program raspolaga-
nja državnim zemljištem kojim je, pored ovih 156,80 hek-
tara obuhvaćeno i 154,90 hektara koji su išli u povrat te 
191,29 hektara predviđenih za koncesiju.

26. rujna 2008. godine ministar Petar čobanković sve-
čano je otvorio Akumulaciju Opatovac te označio početak 
radova na drugoj fazi pilot projekta navodnjavanja. Vrijed-
nost radova na akumulaciji je 16,5 milijuna kukna. Zapre-
mina akumulacije je 900.000 metara kubičnih. Izgradnju 
akumulacije financirala je hrvatska država.

26. rujna 2008. godine potpisani su novi ugovori o prodaji 
dvije građevinske parcele u Poslovnoj zoni. Ugovore s na-
čelnikom općine Željkom Cirbom, dipl. ing. potpisali su di-
rektor tvrtke Arator d.o.o. Adam Rendulilć i direktor tvrtke 
Citrus d.o.o. Marijan Burger. Ovim ugovorima investitori se 
obvezuju izgraditi vinski podrum i postrojenje za preradu 
voća i povrća.

27. rujna 2008. godine svečano je otvoren športsko-škol-
ski centar Lovas. Otvorena su dva teniska terena, igralište 
za basket, prošireno je nogometno igralište, uređeno ruko-
metno igralište, obnovljene svlačionice i prateće zgrade…
vrijednost radova je oko 600.000,00 kuna a financirali su 
ih Vukovarsko-srijemska županija, općina Lovas i lokalni 
gospodarstvenici. Objekte su svečano otvorili župan Božo 
Galić, načelnik općine Željko Cirba i predsjednik NK «Lovas» 
Josip Videković.

01. prosinca 2008. godine Lovas je dobio dječju igraonicu, 
koja se financira iz projekta PSGO Ministarstva regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Dio troškova 
financira i Općina Lovas.

2008. GODINA
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02. ožujka 2009. godine vodovodna mreža u naselju Opa-
tovac priključena je na novoizgrađeni cjevovod Lovas-Opa-
tovac-Mohovo, čime je omogućeno kvalitetno snabjevanje 
korisnika vodom sa vodocrpilišta u Iloku. Izgradnja spome-
nuto cjevovoda stajala je oko 3 milijuna kuna i zajednički 
su ga financirali Ministarstvo regionalnog razvoja, vodnog 
gospodarstva i šumarstva i Općina Lovas.

13. ožujka 2009. godine potpisani su ugovori s korisnici-
ma PSGO, kojima su s područje Općine Lovas obuhvaće-
ne slijedeće tvrtke: PZ «Lovas», Arator d.o.o., Citrus d.o.o. i 
Braniteljska poljoprivredna zadruga «Dunav». Potpisivanjem 
ovih ugovora osigurano je gotovo 3 milijuna kuna za soci-
jalni i gospodarski oporavak. Ugovore s ministrom Petrom 
Čobankovićem potpisali su predstavnici navedenih tvrtki: 
Ivan Poljak, Ivica Krizmanić, Marijan Burger i Stjepan Pančić.

17. ožujka 2009. godine je sporazum projektnih partnera 
o sufinanciranju projekta iz EU fonda PHARE 2006 «Održivi 
razvoj proizvodnje vina u Srijemu» - WINE-DEV. Sporazum 
su potpisali općine Lovas i Tovarnik, grad Ilok, Vukovarsko-
srijemska županija, PZ «Lovas» i Braniteljska polj. zadruga 
«Dunav» Lovas čime je osigurano 166.000,00 eura za ra-
zvoj Srijemskog vinogorja.

24. ožujka 2009. godine načelnik Općine Lovas Željko Ci-
rba potpisao je Ugovor o korištenju sredstava Fonda za za-
štitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim je osigurano 
266.000,00 kuna za nabavu komunalne opreme.

07. travnja 2009. godine potpisan je ugovor s Ministar-
stvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospo-
darstva o sufinanciranju izgradnje višenamjenskog objekta 
- vatrogasnog doma, prostora za udruge i smještaj Komu-
nalnog pogona u Lovasu. Ministarstvo regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva snosit će troškove u 
visini 2,5 milijuna kuna, a Općina Lovas 625.000,00 kuna.

Tijekom travnja 2009. godine županija Vukovarsko-sri-
jemska osigurala je 800.000,00 kuna za uređenje i adap-
taciju OŠ Lovas. Veći dio sredstava bit će utrošen za obno-
vu područne škole u Opatovcu.

29. travnja 2009. godine osnovan je Vinski klaster Srijem 
- Centar za kompetencije i promociju. Cilj mu je promicanje, 
razvitak i unapređenje proizvodnje vina, kulturne, gastro-
nomske, turističke i ostale ponude na području srijemskog 
vinogorja. U klaster su se uključile sve tvrtke i dio obitelj-
skih poljoprivrednih gospodarstava s područja Općine Lo-
vas koji se bave vinogradarstvo i vinarstvom.

Tijekom svibnja 2009. godine s Ministarstvom regional-
nog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva potpisat 
će se Ugovor o trogodišnjem financiranju izgradnje kanali-
zacije za 4,5 milijuna kuna.

2009. GODINA
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URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL

Ured za međunarodnu suradnju i ruralni razvoj svečano  je 
otvoren 12. studenog 2005. godine u Tovarniku. Sveča-
nom otvorenju ureda nazočili su brojni visoki dužnosnici 
a Ured je pokrivao općine Tovarnik, Nijemce, Tompojevce 
i Lovas. Ured se vrlo brzo pokazao kao uspješan model 
udruživanja, pomagajući u apliciranju i provedbi brojnih pro-
jekata kao i u pružanju servisnih usluga općina osnivača. 
Dostupnost bespovratnih sredstava iz domaćih i inoze-
mnih fondova usmjerila je rad Ureda prema izradi projekata 
od zajedničkog interesa koji, uz financijski učinak, utječu i 
na educiranje i osposobljavanje lokalnih kadrova za buduće 
korištenje europskih fondova namijenjenih restrukturira-
nju gospodarstva, izgradnji infrastrukture i poboljšavanju 
socijalne uključenosti. Ured je u kratkom vremenu posti-
gao ugled i prepoznatljivost u široj regiji te postao važan 
sudionik razvojnih projekata na svom području i promotor 
njegovih razvojnih potencijala. Model uspješnog udruživa-
nja, baziran na vrlo dobrim rezultatima Ureda, prepoznat 
je od Grada Iloka koji se prošle godine priključio modelu 
združivanja. 
Sustavan i stručan rad te potpora socijalnim, infrastruktur-
nim i gospodarskim projektima na području TINTL-a rezul-
tirali su brojnim projektima. Tijekom 2007. godine ugovo-
reni su projekti ukupne vrijednosti preko 5 milijuna kuna. 
U 2008. godini ukupna vrijednost prijavljenih projektnih 
prijedloga iznosila je preko 40 milijuna kuna.  
Neki od značajnijih projekata vezanih za tematiku razvoja 
ruralnih područja su: 
 
1. WINE-DEV (PHARE CBC 2006) – projekt razvoja vino-
gradarstva i vinarstva, financiranog iz EU pretpristupnog 
fond,a na području Srijema uz izradu strategije razvoja i 
tehničke dokumentacije vinarije. Projekt se provodi tijekom 
14 mjeseci i vrijedan je 166.000,00 ¤. 
Općina Lovas je u periodu od 17.10.2007. do 16.09.2008. 
godine bila vodeći partner i u provedbi projekta pod nazi-
vom «Poljoprivredno-prehrambeni razvoj u oblasti gornjeg 
Jadrana» ili skraćeno AGRO-DEV (EU pretpristupni fond 

PHARE 2005) u vrijednosti od 67.000 ¤. Vanjski partneri na 
projektu su bili PZ Lovas, Vukovarsko-srijemska županija i 
MMTPR. Ciljna skupina su bili poljoprivredni proizvođači Vu-
kovarsko-srjemske županije

2. Wireless mreža TINTL - povezivanje institucija putem be-
žičnog interneta. Program je vrijedan 395.000,00 kuna i 
provodi se tijekom jedne godine. 

3. E.R.S.P.A (PHARE CBC 2006) – izgradnja turističke infra-
strukture i razvoj turističkih 
kapaciteta na području rijeka Spačve i Bosuta. Projekt se 
provodi tijekom 15 mjeseci i vrijedan je 200.000,00 ¤. 

4. Jačanje kapaciteta međuopćinske suradnje u pružanju 
informacija stanovnicima - tiskano i internet glasilo općina 
Lovas, Tovarnik, Nijemci i Tompojevci.
Vrijednost projekta je 711.780,00 kuna, trajanje projekta 24 
mjeseca, cilj je informiranje stanovnika među općinama.

5. Program pomoći u kući (PSGO) -  provedbom 2 projek-
ta proširuje se aktivnost Programa pomoći u kući MOBMS 
i na području svake jedinice lokalne samouprave zapo-
šljavaju se dodatni djelatnici za rad sa starim i nemoćnim 
osobama tijekom poslijepodnevnih sati i danima vikenda. 
Programi su vrijedni 654.000,00 kuna (TNTL) i 318.420,00 
kuna (Grad Ilok), a provode se tijekom dvije odnosno jedne 
godine. 

6. Dječje igraonice TNTL (PSGO) - u četiri općine (Tovarnik, 
Nijemci, Tompojevci i Lovas), koje nemaju mogućnost po-
kretanja dječjih vrtića, organiziran je rad s djecom predškol-
ske dobi. Program je vrijedan 607.380 kuna i provodi se 
tijekom jedne godine. 
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Socijalni program u Općini Lovas provodi se u tri oblika i 
to kroz:

1. TEKUĆE POTPORE 
• rođenje djeteta u obitelji
• troškovi stanovanja
• jednokratne pomoći studentima
• jednokratne pomoći apsolventima
• jednokratne pomoći obiteljima
• sufinanciranje prijevoza učenika
• ostalo

2. NAKNADE U NARAVI
• dječji poklon paketići
• poklon paketi korisnicima socijalnog programa
• ostale naknade 

3. PROGRAM «POMOĆI U KUĆI STARIJIM OSOBAMA»
Program se provodi iz potporu Ministarstva branitelja, obi-
telji i međugeneracijske solidarnosti od 2005. godine. Pro-
gramom je obuhvaćeno 212 korisnika. U sklopu programa 
uposleno je 12 djelatnika. Godišnji troškovi ovog program 
iznose gotovo 0,5 milijuna kuna.

SOCIJALNI PROGRAM

KULTURA

Općina Lovas posebnu pozornost posvećuje kulturnim 
potrebama svojih građana. Nositelj kulturnih događanja su 
Poglavarstvo općine Lovas i KUD I. G. Kovačić. Tijekom go-
dine redovito se održavaju slijedeće priredbe:
• Miholjski dani 
• Pokladno kolovoz prvi pljesak
• Festival glumca
• Lutkarsko proljeće
• Koncertne priredbe
• Izložba lokalnih glasila Vukovarsko-srijemske županije
•  Izdavačka djelatnost («Lovaski list», «TINTL», brošure, 

DVD....
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Na području Općine Lovas registrirani su slijedeći športski 
klubovi:

• NN «LOVAS»
• NK «OPATOVAC»
• ŠRU «SMUĐ» - Lovas
• ŠRK «OPATOVAC»
• STK «OPATOVAC»

Općina Lovas participira u dijelu troškova redovne djelatno-
sti športskih klubova. Značajna sredstva općina izdvaja i za 
izgradnju športskih objekata. Tijekom proteklog mandata 
športski centar u Lovas u većoj mjeri je završen a tijekom 
ove godine planiraju se završiti i radovi na športskim objek-
tima NK «Opatovac».

ŠPORT

Općina Lovas ima velike mogućnosti u razvoju ruralnog tu-
rizma, uz angažiranje svih relevantnih subjekata. Povoljna 
prometna povezanost, ljepota pitomog krajolika te gosto-
ljubivost stanovništva osnovni su preduvjet za razvoj turiz-
ma. Želeći iskoristiti sve potencijale, Općina Lovas je, u su-
radnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva, Fondom za obnovu i razvoj grada Vukovara 
te Uredom za međunarodnu suradnju TNTL, izradila Idejno 
rješenje turističkog razvoja Općine Lovas, kao i susjednih 
općina Tovarnik, Tompojevci, Nijemci i Grada Iloka.

Potporom raznih institucija realizirat će se dodatni turistič-
ki sadržaji na ovom području poput: izgradnja smještajnih 
kapaciteta (OPG Bičanić - Opatovac), izgradnja “Lovačke 
kuće” u Lovasu, uređenje centra naselja Lovas i Opatovac, 
uređenje spomen područja “Minskog polja” i sl. Promotiv-
nim DVD-om Općine Lovas osim gospodarskih, prezenti-
raju se brojni turistički potencijali. Provedbom navedenih 
projekata te dodatnim ulaganjima, prostor općine postat 
će atraktivan za posjete i aktivan odmor u kontekstu ru-
ralnog turizma.

RAZVOJ RURALNOG TURIZMA
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REALIZACIJA PROJEKATA

REALIZACIJA SPOMENUTIH PROJEKATA U MANDATNOM 
RAZDOBLJU 2005. – 2009. GODINE FINANCIRANA JE 

SREDSTVIMA: 

- proračuna Općine Lovas
-  Vlade Republike Hrvatske (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Mini-

starstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo po-
ljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Mini-
starstvo kulture)

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

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



PLAN 2009. - 2013.

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

• sanacija službenog odlagališta otpada «Šljivici» u Lovasu

• daljnja obnova vodovodne mreže u Lovasu i Opatovcu

•  prodaja građevinskih parcela u Poslovnoj zoni «Lovas» i izgradnja poslovnih objekata 
na istima

• 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

• 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

• unapređenje školstva i predškolskog odgoja

• provedba programa socijalne skrbi i demografske obnove

• unapređenje kulturnih sadržaja

• izdavačka djelatnost


