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RIJEČ UREDNIKA

Ima ipak istine u onoj narodnoj – «Pravda je spora, 
ali i dostižna». Događa se i ono što mnogi od nas ni-

su ni u snu zamišljali. Republika Srbija podigla je optu-
žnicu protiv osumnjičenika za ratni zločin u Lovasu. Do-
duše ne za cijeli nego samo dio. Na tom popisu nalazi se 
i četvorica zlikovaca iz Lovasa. Upravo ovih dana  pred 
Haaškim tribunalom osuđen je i samozvani šerif tzv. «re-
publike srpske krajine». Malo po malo ali ipak se kreće. 
Onima koji su direktno oštećeni sigurno ovi pomaci ne-
će biti zadovoljavajući. No moramo biti svjesni da pra-
vda nije baš uvijek pravda. Bitno je da legitimne instituci-
je susjedne nam države priznaju da su njihovi državljani, 
posredno time i njihova država, počinili ratne zločine u 
Republici Hrvatskoj. Paralelno s gore navedenim odvijala 
su se i uhićenja Srba osumnjičenih za ratni zločin u Vu-
kovar. Gosp. Pupavca to je jako potreslo. On smatra da se 
vraćamo u 1991. godinu. Zaboravlja on što je, zahvaljuju-
ći veliko srpskoj ideologiji koju su zagovarali gotovo svi 
Srbi, pretrpio Hrvatski narod na tada okupiranim podru-
čjima Republike Hrvatske. To kao da se po gosp. Pupovcu 
nije dogodilo. On se naroguši već prilikom uhićenja, do-
bro zna da biti osumnjičen i osuđen nije isto. Još nešto na 
tu temu. Za vrijeme povratka Hrvata u svoje domove ni-
je bilo seminara kao što ih država danas organizira za one 
Srbe koji se još nisu vratili. Nitko tada nije pitao Hrvate i 
sve one koji su se vraćali u svoje opustošene kuće na što 
se vraćaju, od čega će živjeti, hoće li naći zaposlenje. Da-
nas je priča sasvim druga. 

S. Pančić

1997. – 2007.  deseta obljetnica povratka …

PRISJETIMO SE
•   Potpisana povelja prijateljstva s gradom Đurđevcem u 

kojem je Općina Lovas imala privremeno sjedište
•   U Opatiji i Njivicama na otoku Krku održani izbori za 

Mjesne odbore
•   Općina Lovas svoje privremeno sjedište otvara u Vin-

kovcima
•   Ekshumirano 68 žrtava  iz masovne grobnice u Lovasu
•   Održani izbori za lokalnu samoupravu – HDZ pobje-

dnik
•  Formirana općinska vlast u Lovasu
•   Otvoren Općinski ured u Lovasu -  prvi u Podunavlju
•   Započeo povratak prognanika u  Lovas i Opatovac
•  Obilježen prvi put u Lovasu dan Općine Lovas 
•   Proslavljen prvi povratnički kirbaj u Lovasu – sv. Misu 

služio pok. Ćiril Kos, umirovljeni biskup đakovački i sri-
jemski

•   Proslavljen prvi povratnički kirbaj u Opatovcu – sv. Mi-
su služio mons. dr. Marin Srakić, biskup đakovački i sri-
jemski

Lovas 1997. g. - 
Općinsko vijeće, prvi saziv po mirnoj reintegraciji

Lovas 1997. g. - 
Općinski ured u Lovasu, prvi u podunavlju
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Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije podnijelo je zahtjev 
za provođenje istrage protiv 12 osoba osumnjičenih 

za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Lovasu 1991. 
godine. Osumnjičene se tereti za mučenje, nečovječno 
postupanje i ubojstvo 70 civila u Lovasu krajem 1991. 
godine. Od navedenih 12 osumnjičenih četvorica su bili 
članovi „civilno vojnih vlasti“ u okupiranom Lovasu. Dio 

dokaza, kako je vidljivo u priopćenju, prikupljen je kroz 
regionalnu suradnju s hrvatskim državnim tužiteljstvom.

S.Pančić

DVANAEST OSUMNJIČENIH ZA RATNI ZLOČIN U LOVASU

29.05.2007. podignute optužnice u Srbiji za ratni zločin u Lovasu

Osumnjičeni za ratni zločin

1. LJUBAN DEVETAK
2. MILAN DEVČIĆ
3. MILAN RADOJČIĆ
4. ŽELJKO KRNJAJIĆ
5. MIODRAG DIMITRIJEVIĆ
6. DARKO PERIĆ
7. RADOVAN VLAJKOVIĆ
8. RADISAV JOSIPOVIĆ
9. PETRONIJE STEVANOVIĆ
10. ALEKSANDAR NIKOLAIDAS
11. DRAGAN BAČIĆ
12. ZORAN KOSIJER
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Tehničkim pregledom, obavlje-
nim dana 28. lipnja 2007. go-

dine, i službeno je dovršena izgradnja 
Poslovne zone „Lovas“. Kako povje-
renstvo za tehnički pregled nije ima-
lo većih primjedbi, uskoro se očeku-
je dobivanje uporabne dozvole.  Stoga 
u narednom periodu slijedi službeno 
otvaranje zone, kao i raspisivanje ja-
vnog natječaja za dodjelu parcela. Va-
žno je napomenuti da Poslovna zona 
Lovas zainteresiranim poduzetnicima 
stoji na raspolaganju sa svojih 27 par-
cela, opremljenih kompletnom ko-
munalnom infrastrukturom. Također, 
podsjećamo da je projekt, vrijedan 10 

milijuna kuna, fi nancirala Europska 
unija, posredstvom Regionalnog ope-
rativnog programa Vukovarsko-sri-
jemske županije, uz fi nacijsko učešće 
Minsitarstva gospodarstva, rada i po-
duzetništva, kao i Općine Lovas. Do-
vršetkom ovog projekta, stvorena je 
još jedna važna karika u razvoju po-
ljoprivrede, napose cjelokupnog go-
spodarstva te krajnjeg cilja – smanje-
nja stope nezaposlenosti otvaranjem 
novih radnih mjesta.  

T. Paša

ZAVRŠENA IZGRADNJA POSLOVNE ZONE „LOVAS“

AKUMULACIJA OPATOVAC
(srpanj 2007. g.)
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Kao što smo mogli zamijetiti, ovih dana užurbano 
se izvode radovi na uređenju zgrade tzv. „robne 

kuće“ u ulici Kralja Tomislava u Lovasu. Naime, radi se o 
investiciji poduzeća „Triko“ iz Iloka, o čemu smo razgo-
varali s vlasnicima Jasnom i  Stankom Ivanekom:

„Poduzeće „Triko“ već gotovo 10 godina djeluje u Ilo-
ku, baveći se porizvodnjom trikotaže. Trenutno brojimo 
76 uposlenih osoba, a ovaj će se broj uskoro i povećati 
novim projektom koji smo pokrenuli u Lovasu. Još u do-
ba progonstva dala se zamijetiti iznimna vrijednost lova-
skih žena. Stoga, ali i zbog pozitivne klime na području 
općine, odlučili smo otvoriti pogon u Lovasu. Vrijednost 
ove investicije iznosi više od dva milijuna kuna. Trenutno 
radimo na uređenju prostora, kako bi stvorili kvalitetne 
uvjete rada. U okviru ovih radova, pogon će dobiti grija-
nje i klimatizaciju, kuhinju, sanitarne čvorove i garderobu 
te sve ostalo što će biti potrebno našim djelatnicama. Ka-
ko se završetak radova očekuje do kraja lipnja, sredinom 
srpnja planiramo službeno otvaranje pogona te početak 
rada. U početku namjeravamo uposliti četrdeset djelatni-
ca, koje će proći tromjesečnu obuku, a potom svake slije-
deće godine još dvadeset, tako da na kraju očekujemo sto-
tinjak uposlenih u pogonu Lovas“.

Iz ovog razgovora možmo samo zaključiti da se radi 
se o iznimno značajnom projektu, koji će znatno smanji-
ti broj neuposlenih osoba na području općine. Također, 
projekt je dokaz da  nastojanja Općinskog vijeća i Pogla-
varstva, usmjerena ka stvaranju kvalitetnih uvjeta i pogo-
dnosti za razvoj gospodarstva, daju rezultate. 

T. Paša  

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
v  Mrtvačnice Lovas i Opatovac dobile su novu opre-

mu (odar, postolja za svijeće, križeve, škropila i sl. te 
pripadajući namještaj).

v  Djelatnici komunalnog pogona Općine Lovas te pro-
grama „javnih radova“ aktivno rade na uređenju ja-
vnih zelenih površina, uređenuju groblja, izgradnji 
grobnica, košnji, održavanju sadnica i dr. U tijeku je 
izgradnja nogostupa, gdje se naročita pažnja pridaje 
izgradnji pristupa do domova starih, nemoćnih i in-
validnih osoba. 

v  U izradi je glavni i izvedbeni projekt izgradnje I. fa-
ze sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
naselja Općine Lovas. Ukupna vrijednost projektne 
dokumentacije iznosi 960 tisuća kuna, a radi je po-
duzeće „Hidro-projekt eko“ iz Zagreba. Do kraja go-
dine očekuje se ishođenje građevinske dozvole, na-
kon čega se očekuje početak radova. 

v  Završen je projekt dijela obnove vodovodne mreže 
naselja Lovas, vrijedan ukupno 625 tisuća kuna.

v  I ove godine nastavit će se projekt asfaltiranja nera-
zvrstanih cesti u Lovasu i Opatovcu.

v  Uređena je kanalska mreža u dijelu odvodnje otpa-
dnih voda Poslovne zone Lovas. 

T. Paša

OTVARANJE NOVOG POGONA U LOVASU
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RASPOLAGANJE DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Na temelju članka 23. stavka 2. 

Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu («Narodne novine»» Repu-
blike Hrvatske broj: 66/01, 87/02, 48/
05 i 90/05), članka 26. Statuta Opći-
ne Lovas («Službeni vjesnik» Vuko-
varsko-srijemske županije br. 02/06), 
a sukladno Programu raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vla-
sništvu RH za područje općine Lovas 
donesenog od strane Općinskog vije-
ća dana 20. ožujka 2006. (Klasa: 320-
02/06-01/01, ur. broj: 2196/05-06-02), 
na koji je Ministarstvo poljoprivre-
de, šumarstva i vodnog gospodar-
stva RH dalo dana 07. ožujka 2006. 
svoju suglasnost (Klasa: 320-02/05/
01/1697, ur. broj: 525-9-06-02/SK), 
Općinsko vijeće Općine Lovas dana 
25. svibnja 2007. godine donosi:

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja 

za prodaju poljoprivrednog zemlji-
šta u vlasništvu Republike Hrvat-

ske za područje Općine Lovas

Članak 1.
Predmet javnog natječaja za pro-

daju je poljoprivredno zemljište u 
vlasništvu države na području Opći-
ne Lovas (katastarske općine Lovas i 
Opatovac) u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji.

Članak 2.
Pregledni popis poljoprivrednog 

zemljišta, koji se izlaže javnim natje-
čajem u prodaju, prilog je ove Odluke 

i njen sastavni dio, a u istom su sadr-
žani  i natječajni brojevi, čestice ko-
je ih čine, rudina, kultura, površina te 
početna cijena ovjerena po nadležnoj 
poreznoj upravi. 

Članak 3.
Postupak javnog natječaja provest 

će Općinsko vijeće Općine Lovas, uz 
tehničku i stručnu pomoć posebnog 
Povjerenstva iste i stručnog osoblja 
nadležnog ministarstva.

Javni natječaj objavit će se na ogla-
snim pločama mjesta koje ova općina 
pokriva, a najkasnije 8 dana po do-
bivanju Suglasnosti nadležnog mini-
starstva na ovu Odluku. 

Ponude na javni natječaj podnose 
se u roku od 15 dana po njegovom ja-
vnom objavljivanju.

Općinsko vijeće u roku 30 dana 
po zatvaranju javnog natječaja, doni-
jet će Odluku o odabiru ponuditelja 
po istom te po dobivanju Suglasnosti 
nadležnog ministarstva, istu dostaviti 
svim ponuditeljima.

Nakon dobivanja Suglasnosti  na-
dležnog ministarstva na Odluku o 
odabiru ponuditelja u natječaju, na-
čelnik općine sačinit će nacrte ugo-
vora o prodaji predmetnih nekretni-
na za svakog odabranog ponuditelja i 
iste dostaviti na mišljenje Državnom 
odvjetništvu u roku 15 dana, a po do-
bivanju pozitivnog mišljenja, ugovo-
ri će se potpisivati i ovjeravati kod Ja-
vnog bilježnika. 

Članak 4.

Za slučaj obročne otplate ugovo-
rom se određuje rok otplate za po-
ljoprivredno zemljište do iznosa pro-
dajne cijene:

- do 10.000,00 kn – 1 godina
-  od 10.001,00 – 50.000,00 kn – 5 

godina
-  od 50.001,00 – 100.000,00 kn – 

10 godina
- iznad 100.001,00 kn – 15 godina.

Ako kupac uplati iznos u cijelosti, 
ostvaruje pravo na popust od 20% 
postignute prodajne cijene. 

Obrazloženje Odluke o prodaji 
poljoprivrednog zemljišta u vlasniš-
tvu Republike Hrvatske za područje 
Općine Lovas

Odredbom članka 23. stavka 2. 
Zakona o poljoprivrednom zemlji-
štu («Narodne novine» RH broj: 66/
01, 87/02, 48/05, i 90/05) utvrđeno 
je kako se poljoprivredno zemljište 
u vlasništvu države prodaje javnim 
natječajem, a Odluku o raspisivanju 
natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države i Odlu-
ku o izboru najpovoljnije ponude do-
nosi Općinsko vijeće na čijem se po-
dručju zemljište nalazi, uz suglasnost 
Ministarstva poljoprivrede i šumar-
stva.

Klasa: 320-02/07-01/02
Ur. broj: 3196/05-07-2
U Lovasu, 25. svibnja 2007.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Milas

OBAVIJEST 
POLJOPRIVREDNICIMA

Hrvatski zavod za poljoprivrednu sa-
vjetodavnu službu radit će svake srijede 
od 9,00 - 13,00 sati u prostorijama mati-
čnog ureda Lovas

rukovoditelj
Stjepan Fodor, dipl.inž.



6 7

ŽUPAN BOŽO GALIĆ POSJETIO 
OPĆINU LOVAS

Pri redovnom obilasku grado-
va i općina Vukovarsko-sri-

jemske županije, župan Božo Galić 
sa svojim suradnicima posjetio je, 
početkom srpnja, i Općinu Lovas. S 
radom općine, gospodarskim i infra-
strukturnim projektima te budućim 
planovima i potrebama, goste je upo-
znao načelnik Željko Cirba. Pored 

članova Općinskog vijeća i Pogla-
varstva, sastanku su nazočili i pred-
stavnici gospodarstvenika te drugih 
bitnih čimbenika s područja Vuko-
varsko-srijemske županije. Istom pri-
godom, župan Galić obišao je i pro-
storije budućeg pogona tekstilne 
proizvodnje, župni ured Lovas, kao i 
športski centar, farmu mlječnih krava 

PZ Lovas te Poslovnu zonu Lovas, a 
potom se zaputio u Opatovac, gdje je 
obišao mjesnu crkvu i prostorije Mje-
snog odbora. Zadovoljan stanjem na 
terenu, župan je obećao i daljnju po-
tporu projektima te radu udruga gra-
đana.  

T. Paša

Župan Božo Galić: 
„Čestitam Općini Lovas na broj-

nim ambicioznim infrastrukturnim i 
gospodarskim projektima. Jedinstve-
nost županije i zajednički nastup s je-
dinicama lokalne samouprave teme-
lje je za realizaciju programa te stoga 
želim istaknuti dobru suradnju žu-
panije s općinama i gradovima. Po-
glavarstvo županije nužno želi sluša-
ti glas gospodarstva, kako bi mogli 
pomoći tamo gdje je moguće. Župa-
nija će uvijek podržati dobre i kvali-
tetne programe. Nastojimo značajno 
pomoći i u obrazovanju kadrova, ko-
ji će se moći uključiti i  voditi odgo-
varajuće projekte. Vrlo aktivno sura-
đujemo s javnim poduzećima i svim 
drugim bitnim čimbenicima, kako bi 
zajednički pronalazili odgovarajuća 
rješenja i doprinijeli daljnjem razvo-
ju našeg područja.“
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Vodoopskrba, navodnjavanje, 
plovni putovi, sustav odvo-

dnje te održavanje kanalske mreže 
bile su teme još jednog od, već tradi-
cionalnih sastanaka na temu vodnog 
gospodarstva, održanog u Lovasu da-
na 20. lipnja. Sastanku su nazočili di-
rektor Hrvatskih voda Osijek Zoran 
Đuroković sa suradnicima, predsta-
vnici Vukovarsko-srijemske županije, 
Kapetanije Vukovar, Agencije za plo-
vne putove, Komunalija Ilok, gospo-
darstvenika (PZ Lovas, Arator Lovas,  

Agro-Lovas, Nova zadruga Lovas, Et-
hanol Vukovar, Agro-Tovarnik), Ure-
da za međunarodnu suradnju TNTL 
te susjedne Općine Tompojevci i 
Grada Iloka, kao i domaćin, načel-
nik Željko Cirba sa suradnicima. Svi 
nazočni izrazili su zadovoljstvo viso-
kim stupnjem realizacije svih do sada 
utvrđenih zaključaka i planova, proi-
zašlih iz ove, vrlo kvalitetne, zajedni-
čke suradnje. Nastavak obnove vodo-
vodne mreže u Lovasu i Opatovcu, 
ali i susjednim općinama i grado-

vima, izgradnja spojnog cjevovoda 
vodovoda Lovas-Opatovac-Moho-
vo, izgradnja akumulacije Opatovac 
i pripadajućeg sustava navodnjava-
nja, Zimske luke u Opatovcu, poče-
tak izgradnje I. faze sustava odvodnje 
naselja Općine Lovas, kao i nastavak 
radova na uređenju kanalske mreže, 
samo su neki od projekata kojima su 
svi nazočni dali potporu i na čijoj će 
se realizaciji i dalje vrijedno, zajedni-
čki raditi.

T. Paša    

20. lipnja 2007. god. – visoki stupanj realizacije projekata na 
području vodnog gospodarstva u Općini Lovas …

VODNO GOSPODARSTVO – PREDUVJET UKUPNOG 
RAZVITKA OPĆINE LOVAS

Tijekom svibnja mjeseca Europski tjedan obilježen 
je i u Lovasu. Nastojeći svojim mještanima pribli-

žiti tematiku procesa pristupanja Republike Hrvatske Eu-
ropskoj uniji te odgovoriti na brojna pitanja, ovu akciju 
zajedno su organizirali Agencija lokalne demokracije iz 
Osijeka, Ured za međunarodnu suradnju TNTL te Opći-
na Lovas. Pored kapa i majica, s već poznatim logotipom 
„Ujedinjeni u različitosti“, svim zainteresiranima podije-
ljene su publikacije poput: „Kako u EU“, „Mali leksikon 
europskih integracija“, „Euro limač“ i sl.  Važno je napo-
menuti da su za ovu akciju, pored udruga građana, najvi-
še zanimanja pokazali naši najmlađi, učenici OŠ „Lovas“.

T. Paša

EUROPSKI TJEDAN
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U proteklom razdoblju, od izlaska posljednjeg broja Lo-
vaskog lista do danas, održane su tri sjednice Općinskog 
poglavarstva i jedna sjednica Općinskog vijeća. Raspra-
vljajući o brojnim aktivnostima, projektima i planovima, 
jednoglasno su usvojene slijedeće Odluke, zaključci i iz-
vješća:

-  Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 
2006. godinu;

-  Zaključak o provedbi Programa raspolaganja drža-
vnim poljoprivrednim zemljištem na području Opći-
ne Lovas, u dijelu koji se odnosi na povrat zemljišta; 

-  Odluka o organiziranju i financiranju predškolske na-
stave („male škole“), za svu djecu koja će u šk. god. 
2007./2008. upisati prvi razred;

-  Odluka o izdavanju novog, obnovljenog izdanja knji-
ge „Krvava istina“;

-  Odluka o financiranju održavanja „Festivala glumca“ 
u Lovasu;

-  Zaključak o prihvaćanju izvješća o gospodarskim pro-
jektima na području općine te davanje potpore istim;

-  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izrade 

Glavnog i izvedbenog projekta sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području naselja Lo-
vas i Opatovac;

- Odluka o javnim priznanjima Općine Lovas;
-  Odluke o protupožarnoj zaštiti za vrijeme žetve i vr-

šidbe; 
-  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

150 ha državnog poljoprivrednog zemljišta, sukaldno 
Programu raspolaganja državnim poljoprivrednim 
zemljištem na području Općine Lovas. Po dobivanju 
suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šu-
marstva i vodnog gospodarstva, natječaj će biti obja-
vljen na oglasnim pločama općine.

-  Odluka o pokretanju postupka za davanje državnog 
poljoprivrednog zemljišta u koncesiju, sukladno Pro-
gramu raspolaganja zemljištem.

Pored navedenog, usvojen je i veći broj provedbenih 
Odluka, kojima se daje potpora radu udruga građana, pro-
vedbi socijalnog programa, obuci djelatnika i sl. 

T. Paša

SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

LOVAS 06.07.2007.g.

ŽETVENI RUČAK PZ “LOVAS”

S. Pančić
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održana je  godišnja izvještajna skupština i druženje članova Općinskog odbora HDZ 
Općine Lovas …

Općinski odbor HDZ-a Lo-
vas, kao i Temeljni ogran-

ci HDZ-a Lovas i Opatovac, odr-
žali su 02. lipnja o.g. redovnu 
izvještajnu skuštinu. Ovaj skup 
članstva i simpatizera započeo je 
nogometnom utakmicom, u ko-
joj je Temeljni ogranak Opatovac 
pobijedio Temeljni ogranak Lo-
vas rezultatom 4:2. I u revijalnoj 
ženskoj nogometnoj utakmici sla-
vile su članice HDZ-a iz Opatov-
ca, koje su pobijedile ekipu člani-
ca iz Lovasa.

Na samoj skuštini, sve nazo-
čne su podzravili predsjednici Te-
meljnih ogranaka Lovas i Opato-
vac, Ivan Mujić i Stjepan Milas. 
Brojnim nazočnima se obratio i 

predsjednik Općinskog odbora 
HDZ-a Željko Cirba, opširnim iz-
vještajem o radu stranke, Općin-
skog vijeća i Poglavarstva kao i 
planovima za budućnost.  Burnim 
pljeskom članstvo je pozdravilo 
izviješće o realiziranim projekti-
ma i aktivnostima, a zadovoljstvo 
radom stranke odražava se i stal-
nim porastom broja njezinih čla-
nova. 

T. Paša

GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA OO HDZ-A LOVAS



10 11

Dana 01. lipnja 2007. godine u Lo-
vasu je održana izborna skupština 
Općinskog odbora Mladeži HDZ-a 
Općine Lovas. Četrdesetak nazočnih 
članova za predsjednika je izabra-
lo Stjepana Mađarevića, dopredsje-
dnika Antu Milasa te tajnicu odbora 
Maju Vidić. Pored vodstva mlade-
ži, izabrani su i članovi općinskog i 
nadzornog odbora.

O trenutnim i planiranim akti-
vnostima Mladeži HDZ-a, upitali 
smo predsjednika Stjepana Mađa-
revića:

„Mladež HDZ-a aktivno se na-
mjerava uključiti u sve aktivno-
sti na području općine i županije. 
Do sada imamo šezdesetak člano-
va i taj se broj stalno povećava. Već 
smo organizirali i nekoliko ekolo-
ških akcija povodom Dana planeta 
Zemlje. Uskoro, zajedno sa Županij-
skim odborom MHDZ-a Vukovar-
sko-srijemske županije, organizira-
mo odlazak na koncert ompsona 
u Zagreb, kao i na 11. Opći sabor 
HDZ-a, koji će se održati 30. lipnja. 
U skoroj budućnosti planiramo više 
športskih aktivnosti, turnira, orga-
niziranje različitih radionica, a vrlo 
aktivno radimo i na proširenju svo-
ga članstva“.  

T. Paša

Izborna skupština Mladeži HDZ Općine Lovas …

STJEPAN MAĐAREVIĆ 
PREDSJEDNIK MLADEŽI 

HDZ OPĆINE LOVAS

Na jedaneestom Općem sabo-
ru HDZ-a, održanom 30. li-

pnja 2007. godine u Zagrebu, nazo-
čili su i izaslanici Općinskog odbora 
HDZ-a Lovas: Stjepan Milas, Berislav 
Filić, Ivan Mujić, Tanja Paša i Jelenko 
Vlajčić, predvođeni predsjednikom 
Željkom Cirba. Saboru su također 
nazočili i izaslanici mladeži HDZ-a 
Lovas. Pred više od 6000 tisuća iza-
slanika, na Saboru je predstavljen 

Program rada stranke, temeljen na 
politici snažnog gospodarskog rasta, 
konkurentne poljoprivrede, fiskalne 
discipline i ravnomjernog regional-
nog razvoja, ali i brizi za umirovlje-
nike, branitelje, mladež te sve ostale 
segmente hrvatskog društva.

T. Paša   

OPĆINSKI ODBOR

OPĆINE LOVAS

11. OPĆI SABOR HDZ-A
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Odlukom Vlade Republike Hrvatske ra-
spisani su izbori za predstavnika srpske 

nacionalne manjine na području Općine Lovas. 
Sukladno navedenom, izbori su, dana 17. lipnja 
2007. godine, provedeni na dva biračka mjesta: 
Lovas i Opatovac. Prema objavljenim rezulta-
tima Općinskog izbornog povjerenstva općine 
Lovas, na izbore je, od ukupno 168 birača pri-
padnika nacionalnih manjina upisanih u popise 
birača, glasovalo 0 birača. Slijedom navedenog, 
kandidat Milan Miljković dobio je 0 glasova te 
nije izabran poredstavnik sprske nacionalne ma-
njine. 

T. Paša

IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Ukupno 92 učenika uspješno 
je završilo proteklu školsku 

godinu u OŠ „Lovas“. Naročito ra-
duje činjenica da je čak 42% učeni-
ka ostvarilo odličan uspjeh. Oni mar-
ljiviji natjecali su se i na županijskim 
natjecanjima znanja, a posebne po-
hvale zaslužuje učenik Ivan Balić, ko-
ji je osvojio zlatnu medalju na kro-
su „12 redarstvenika“, u kategoriji 5. i 
6. razreda. Čestitke i pohvale zasluži-
li su i oni koji su na kraju šk. godine 

ostvarili prosjek ocjena 5,0 i to:

I.  razred: Domagoj Sabljak, Nives 
Horvat, Karlo Pole

II.  razred: David Velerajter, Mar-
ko Kosor

III.  razred: Marija Devčić, Paula 
Pole, Davor Zelenak

IV.  razred: Vedrana Keser, Doma-
goj Paša, Vanja Pančić

V. razred: Domagoj Radočaj
VI. razred: Monika Jovanović.

Narednu školsku godinu upi-
sat će 94 učenika te ovom prili-
kom svima želimo puno uspjeha.

 
 T. Paša 

ZAVRŠENA ŠKOLSKA 2006/2007. GODINA
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FESTIVAL GLUMCA
Četrnaesti Festival glumca i ove je godine uzeo učešće 

u Lovasu. Tako smo tijekom svibnja mjeseca imali mogu-
ćnost nazočiti književnom susretu, u čijem su programu 
sudjelovali glumci, koji se uz svoju glumačku umjetnost, 
bave i poezijom. U Domu kulture Lovas mogli smo po-
gledati predstavu Vinka Kraljevića „Najbolje prijateljice“, u 
izvođenju Gradskog kazališta „Jozo Ivakić“ iz Vinkovaca.

T. Paša  

“ DIVAN JE KIĆENI SRIJEM ”
Na tradicionalnoj kulturno umjetničkoj manifestaciji 

Općine Nijemci, pod nazivom „Divan je kićeni Srijem“, na-
stupili su i najmlađi folkloraši KUD-a „Ivan Goran Kova-
čić“ Lovas. Spletom izvedenih kola i igara („Ajde noga za 
nogama“, „Ajd na livo“, „Jaši baba dorata“, „Ja sam sirota“ i 
„Žita“),  još jednom su nam osvijetlili obraz, dokazavši svi-
ma da naš KUD ima svijetlu budućnost. Naročito raduje 
činjenica da je njihov folklorni nastup bio popraćen gla-
zbom tamburaške sekcije malih tamburaša. Možemo samo 
još reći da je buran pljesak na kraju nastupa  bio više ne-
go zaslužen. 

T. Paša

NIZOZEMSKI STUDENTI POSJETILI 
OPĆINU LOVAS

Dvadesetak međunarodnih studenata nizozemskog fa-
kulteta drštvenih znanosti iz Wageningena posjetilo je 
ovih dana Lovas i Opatovac. Studirajući na smjeru poljo-
privrede, posjetili su naša mjesta s ciljem dobivanja više 
infrormacija o poslijeretnoj obnovi gospodarstva,  napose 
poljoprivrede. S materijalnim i ljudskim stradanjima, do-
sadašnjim postignućima, tekućom problematikom i plani-
ranim projektima, goste su upoznali načelnik Željko Cirba, 
voditelj ureda TNTL Tomislav Panenić te predstavnici obi-
teljskih poljoprivrednih gospodarstava. 

T. Paša

„MALA ŠKOLA“
Općina Lovas, potaknuta dobrim iskustvom prethodnih 

godina, i ovaj put je organizirala te financirala održavanje 
tzv. „male škole“ u Lovasu. Na ovaj način, devetoro budu-
ćih prvašića Lovasa i Opatovca, pripremalo se dva mjese-
ca za svoje buduće velike pobjede. Predškolski program i 
pripreme prošli su uz pomoć učiteljice Zlate Komesarović 
Gašparić. 

T. Paša



14 15

27. svibnja 2007. godine -  održan tradicionalni turnir u malom nogometu u Opatovcu …
…

Na ovogodišnjem tur-
niru u malom nogome-
tu koji organiziraju NK 
„Opatovac“ i TO Hrvat-
ske demokratske zajedni-
ce Opatovac sve pobjede 
odnijela je ekipa „Brđana“. 
Brđani su osvojili prvo 
mjesto u malom nogometu. 
Pobijedili su i u potezanju 
konopa. I najbolji strijelac 
Mislav Pole je iz ove eki-
pe. U sklopu turnira odi-
grana je i revijalna utakmi-
ca između «mama i kćeri». 

Bolje su bile dakako kćeri.

POREDAK:
1.  „BRĐANI“
2.  „NEPOBJEDIVI“
3.  „GUSARI“
4.  „PIJETLOVO BRDO“
5.  „ĐIGURA“
6.  „4 ASA“

S. Pančić

„BRĐANI“ POBJEDNICI
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U nedjeljno jutro 29. travnja 
ove godine Ribička udru-

ga Opatovac upriličila je Prvo ribi-
čko natjecanje na suncem obasja-
nom Dunavcu. Nastupilo je ukupno 
12 natjecatelja u dvije konkurenci-
je -  seniorskoj i juniorskoj. Natjeca-
njem su rukovodili predsjednik klu-
ba Marko Pole i članovi uprave  Ivan 
Kolak  i Martin Svetić. Svi natjecatelji 
dobili su zahvalnice za sudjelovanje 
na natjecanju. Pobjednik u seniorskoj 
konkurenciji dobio je bicikl, dok su 
ostali dobili ribičke štapove. Dodije-
ljena su i posebna priznanja najstari-
jem natjecatelju gosp. Đuri Horvatu  
(69 g.) te najmlađem Marku Kosoru 
(8 g.).  Nagrade je osigurao Ribički 
klub Opatovac i iste su podijeljene na 
skromnoj svečanost na vikendici Iva-
na Kolaka.

                       POREDAK

SENIORI:

1. Ivan Horvat
2. Ivan Stipurinac
3. Božidar Kolak
4. Kalman Pančić
5. Josip Lovrić
6. Đuro Horvat

29. travnja 2007. održano prvo ribičko natjecanje Ribičke udruge Opatovac …

IVAN HORVAT I MISLAV POLE NAJBOLJI RIBIČI

JUNIORI: 

1. Mislav Pole
2. Ivan Javor
3. Antonio Seifert
4. Ivan Seifert
5. Marko Kosor
6. Mihalj Javor

S. Pančić
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Reagiranja na knjigu „Crkva BDM – Kraljice sv. Krunice Opatovac 1936. – 2006. …..

Najljepše Vam zahvaljujem 
prvo na pozivu za pred-

stavljanje Vaše knjige. Hvala sr-
dačno za poslane knjige. Divno 
i stručno ste knjigu za tisak pri-
premili i lijepo ilustrirali. Jedan 
primjerak sam poslao gospođi 

Margareti Himmelsbach udanoj 
Fuchs u Kronau. Ona je još jedina 
od Opatovčanka u Kronau, iako u 
80. godini svježa je duha i savaka 
ju vijesti iz Opatovca silno radu-
je.  …. Svih starijih Opatovčana se 
dobro sjeća. Zanimala se kako se 

zove Vaš otac i djed. Vas i sve Vaše 
u obitelji lijepo pozdravlja i česti-
ta na izdanju  vrijedne knjige.

        Vlč. Vinko Beraković
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KRVAVA ISTINA

POŠTOVANE OBITELJI POGINULIH, UBIJENIH I NESTALIH
OPĆINA LOVAS PRIPREMA IZDANJE DRUGOG IZMIJENJENOG I 

DOPUNJENOG IZDANJA KNJIGE
„KRVAVA ISTINA“.

STOGA VAS MOLIMO DA EVENTUALNE PRIMJEDBE
NA OBJALJENE PODATKE ILI SADRŽAJ DOSTAVITE

UREDNIKU KNJIGE GOSP. PANČIĆU
NAJKASNIJE DO KRAJA SRPNJA OVE GODINE.
TAKOĐER VAS MOLIMO DA NAM DOSTAVITE

I NOVE FOTOGRAFIJE, AKO IH IMATE
KAO I SVOJA SVJEDOČANSTVA.

UNAPRIJED HVALA,

                                                                                  UREĐIVAČKI ODBOR
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Iz vjerskog života župe Sv. Mihaela Lovas

VELIKI ČETVRTAK
Isus je učenicima oprao noge.

I mi smo našim apostolima 
prali noge i to:

Branku i Anti Sabljaku, Željku 
Somborcu, Duki Filiću, Marinu Co-
njaru, Josipu Badanjku, Berislavi Fili-
ću. Ivanu Grčancu, Darku Marti nov i 
ću. Miroslavu Antoloviću. Zdravku Ke-
seru i Jakobu Peuliću.

To nam može postati izazovom i 
pozivom.

To je gesta istinskog služenja i lju-
bavi. Pokušajmo osluškivati Isusa. 
Čujmo stoje Isus time zapravo htio 
reći svojim učenicima:”SHjedite me 
na putu milosrđa” To je onaj uski 
put predane ljubavi i služenja. U du-
hu ovoga svijeta i prema nagnućima 
vaše slabe ljudske naravi u sebi nosite 
sklonost da gospodarite nad drugima, 
da se potvrdite nasiljem i silom nad 
onima koji vam I izgledaju slabiji. Ne 
popuštajte takvim napastima. Ne po-
tvrđujte vlastitu veličinu otkrivanjem 
slabosti drugih. To nije moj put. Svi-
jet je oko vas pun osjetljivih bića koja 
trebaju ljubav. Obogatio sam ovaj svi-
jet ljudima u kojima bih želio da pre-
poznaš svoju braću i sestre. Želim da 
u svjetlu moje ljubavi osjetiš kako po 

toj milosti i drugi mogu po tebi posta-
ti dionici iste sreće, osjetiti isto dosto-
janstvo. Omogući to svakome. Ne gle-
daj na svoje bližnje kao na sluge svoje 
samovolje, kao na podložnike za svo-
je stepenice do časti i vlasti. Prepo-
znaj ih kao one kojima ćeš ti poslužiti 
za njihovu sreću. Svaki puta kada ne-
kome poniznim služenjem omogućiš 
da osjeti sreću i smisao života, prodri-
jet ćeš dublje u tajnu božanskog živo-
ta. Sjeti se kako sam ja svojim učenici-
ma oprao noge. Učinio sam to svjesno 
i iskreno. Bilo je to istinsko pranje no-
gu , a ne samo obred ni ceremoni-
jal. Sagnuo sam se do njihovih nogu, 
omogućujući im time doživljaj istin-
ske vrijednosti na temeljima moje po-
niznosti. Nisam htio da mi oni budu 
utrta staza do mog Oca, nego sam ja 
njima htio biti put kojim će doći do 
radosti Kraljevstva. Nije čudo da ih 
je to iznenadilo. Doživjeli su svojevr-
sni stres, jer su znali daje pranje nogu 
ropski posao. Ja sam im pokazao ka-
ko to može biti posao ljubavi i kako 
se i pranjem nogu može otkriti istin-
sko dostojanstvo čovjeka pozvana na 
služenje i ljubav. Sagnuo sam se pred 
njima dajući im time do znanja da 

mogu raspolagati mnome kao što go-
spodar raspolaže svojim slugama. Ja-
sno sam im pokazao da im se potpu-
no predajem na raspolaganje. Pođi i 
ti za mnom. Počni činiti isto. Oko te-
be ima dovoljno nesretnih i žalosnih, 
ima najbližih koji su sami i osjećaju 
bol osamljenosti. Ima onih kojima ne-
ma tko pružiti čašu hladne vode. Ne 
gubi vrijeme na dokazivanje da si ja-
dan i siromašan, da si prikraćen i ra-
njen. Povij rane onima koji su oko te-
be ranjeni i daruj radost onima koji su 
oko tebe žalosni. Tako će se otkriti taj-
na Kraljevstva. Omogući na taj način 
svakome u svojoj blizini da osjeti vla-
stito ljudsko dostojanstvo. Neka te se 
nitko ne boji. Naprotiv, neka u susre-
tu s tobom svatko osjeti daje ljubljen. 
Tako će onda osjetiti i ono najhitnije 
za svakoga čovjeka: daje ljubljeno di-
jete Božje I shvati: to više nije neko ve-
likodušno davanje milostinje ljudima 
oko sebe. To je otkidanje od vlastitog 
bića, darivanje sebe. Tada to nalikuje 
na predanje kojim sam i ja učenici-
ma oprao noge, na predanje po kojem 
sam vlastiti život žrtvovao za tebe.”
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VELIKI PETAK - KRIŽNI PUT
Iz vjerskog života župe Sv. Mihaela Lovas

 OD KRIŽA NA MINSKOM POLJU DO GROBLJA - SPOMENIK HRVATSKIH BRANITELJA -

Budući da Isus nije odustao nositi križ dok nije ispunio djelo spasenja. Tako i mi četvrti puta ponosno i tu-
žno koračali smo putem Križnog puta u Lovašu. Ovaj Križni put je zalog naše vjere u bolju budućnost. Bilo je 
svečano, križ su nosili vojnici 3. Korpusa Hrvatske kopnene vojske i to 2. Oklopne bojne Đakovo.

Križ na lovaskom križnom putu nosili su:
Poručnik Stjepan Vidić 
Razvodnik Nenad Žalac
Razvodnik Željko Krznarić
Razvodnik Željko Seletković
Razvodnik Danijel Krupa
Razvodnik Roman Andraković
Razvodnik Dražen Ištoković
Razvodnik Mirko Vrselja
Razvodnik Ivica Jovanovac
Razvodnik Mladen Župarić
Razvodnik Damir Kos
Razvodnik Mato Zaluški
Razvodnik Ivica Poljičak
Vojnik Dražen Horvat
Vojnik Hrvoje Boros
Vojnik Tomislav Lučić

Križni put su molili: uvodna i završna molitva vic. Stipo Marić; postaje su molili: Snežana Grčanac, Zora Peič, Eva Ši-
mić, Tamara Francišković, Elizabeta Balog, Branka Krizmanić, Bonita Balog, Elizabeta Grčanac, Gena Bandić, Nikolina Ba-
danjak, Sanja Šibalić, Martina Vidić, Mateja Antolović i Katica Filić.
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Iz vjerskog života župe Sv. Mihaela Lovas

USKRS
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Iz vjerskog života župe Sv. Mihaela Lovas

PRVA PRIČEST
Dana 06. 05. 2007. godine naša 
župska zajednica slavila je sveča-
nost Prve pričesti.
Toga dana prvi puta primili su Tije-
lo i Krv Kristovu: 
Matej Kovačević
Zvonimir Martinović
Barbara Devčić
Marija Devčić

Isus je ovako rekao:
„Dajem ti tri mogućnosti za iskazi-
vanje milosrđa bližnjem:
prvo — djelo; drugo — riječ; treće 
- molitva.” U ta tri stupnja sadrža-
na je punina milosrđa. Budimo i mi 
milosrdni jedni prema drugima. Sa-
mo ako je milosrđe Božje utkano u 
našim molitvama, riječima i djeli-

ma, samo onda se možemo iskreno 
nadati, da ćemo primiti neizmjerno 
i neograničeno Božje Milosrđe.

Isuse, ja se uzdam u Tebe!
To bi nam trebala biti svakodnevna 
molitva.
Molimo iskreno, molimo svakodne-
vni i strpljivo čekamo svoj dan.

TIJELOVO
Dana 07. 06. 2007. slavili smo Tijelo-

vo, dan Euharistije. To je svetkovina Ti-
jeka i Krvi Kristove. Potom smo u pro-
cesiji obišli naše selo pokazujući svoju 
vjeru i štovanje Presvetog Oltarskog Sa-
kramenta.

Kako si? Sto ti nedostaje, zašto? 
Koliko se često postavljamo ta ili 
slična pitanja. Nikada, ponekad, 
često ili stalno; mogući su odgo-
vori. Odgovori na pitanja govore 
o kvaliteti našeg života. Jesmo li 
svjesni što nam istinski treba.
( Mir, ljubav, prijateljstvo, samo-
pouzdanje, oprez, dobrota, mu-
drost, zdravlje, vjera....)
Kako pronaći ono što nam nedo-
staje? Hodajmo mirno stazama 
svog života. Razmišljajmo često o 
miru što ga tišina stvara. Neka nas 
buka i žurba ne ometaju u našim 
životnim aktivnostima. Živimo u 
što boljim odnosima sa svojim bli-
žnjima. Slušajmo jedni druge, sva-
tko ima svoju priču od prosjaka 
do svećenika. Uživajmo u svojim 
planovima, kao i u postignućima. 
Budimo oprezni u svojim poslovi-
ma jer nas lukavstvo vreba iz sva-
kog kuta. Najbolje je biti ono što 
jesi! Jačajte mudrost duha, neka 

vas štiti u slučaju nenadane ne-
sreće. Ne mučite se ogovaranjem. 
Umor i osamljenost rađaju mnoge 
strahove. Budite u miru s Bogom. 
U bučnoj zbrci života sačuvajte 
mir u svojim dušama bez obzira 
na poslove i snove unatoč podmu-
klostima, mučnim potrebama i 
srušenim snovima, svijet je ipak 
lijep. Budite oprezni i sretni!

RECEPT ZA SREĆU

2 PUNE ŠALICE STRPLJENJA
1 SRCE PUNO LJUBAVI
2 ŠAKE PUNE VELIKODUŠNO-
STI MALO OSMIJEHA
1 GLAVA PUNA RAZUMIJEVA-
NJA

Poprskati obilato ljubaznošću i s 
puno vjere te dobro promiješati. 
Rasporediti ravnomjerno po svom 
životu i poslužiti svakome koga 
sretnete.

Vlč. S. Marić
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BLAGOSLOVLJENA 
KAPELICA SV. IVANA

24. lipnja nakon sv. Mise s pose-
bnom radošću smo proslavili blago-
slov potpuno obnovljene kapelice sv. 
Ivana Krstitelja u selu na Trgu Goj-
ka Šuška u Opatovcu. U procesiji smo 
pošli do kapelice gdje je uz molitvu 
i pjesmu blagoslov obavio mjesni žu-
pnik vlč. Zlatko Rajčevac. Kip sv. Iva-
na za obnovljenu kapelicu darovala je 
kao svoj zavjetni dar u zahvalu i na 
veću slavu božju gospođa Anđa Mar-
kešić sa sinovima. Obnovu kapelice 
omogućili su Općina Lovas i njezini 
kooperanti tvrtke „Aksion“ i „Vuko-
vić company“.

Vlč. Zlatko Rajčevac

PRVA PRIČEST U OPATOVCU

U nedjelju 17. lipnja  naša je zajedni-
ca proslavila slavlje prve sv. Pričesti. 

Sakramentima prve ispovijedi i pričesti pri-
stupili su:

1. Domagoj Bukor, sin Stjepana i Ružice
2. Tamara Dolezar, kći Andreasa i Anice
3. Antun Maslov, sin Đurice i Ivanke
4. Paula Pole, kći Mileta i Mirjane
5. Abraham Seifert, sin Borislava i Marine
6. Davor Zelenak, sin Bogdana i Snežane

          vlč. Zlatko Rajčevac
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U nedjelju 15. travnja naša je fi-
lijalna zajednica ugostila dje-

čju folklornu i tamburašku sekciju 
KUD „I. G. Kovačić“ iz Lovasa,  ko-
je dobrim dijelom čine i naši mla-
di vjernici iz Opatovca. Mladi dječji 

zbor uveličao je  svojim pjevanjem 
misno slavlje, a nakon Mise mali su 
folkloraši uz pratnju tamburaškog 
zbora na platou ispred crkve izveli, 
na oduševljenje svih nazočnih, svoj 
program spleta kola. Sve ovo završi-

lo je uz sokove i slatkiše kojima su 
ih domaćini počastili i uz prijatelj-
sko druženje.

             vlč. Zlatko Rajčevac

VELIKA MISA U OPATOVCU

SUSRET MINISTRANATA 
U ILAČI

U subotu 26. svibnja naši su ministranti i ministrantice 
sudjelovali na susretu ministranata Vukovarskog dekanata 
u Ilači. Centralni događaji susreta su bili zajednička uvo-
dna molitva i potom rad u skupinama, zatim kviz liturgij-
skog vjeronaučnog znanja, te na kraju, dakako, sportska 
natjecanja.

            vlč. Zlatko Rajčevac
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BLAGOSLOV KAPELICE Sv. IVANA U OPATOVCU

»LOVASKI LIST« Glasilo općine Lovas. • Izdavač: Općinsko vijeće Općine Lovas, ul. Ante Starčevića 5, • Telefon/fax: 032/525-096, 
• Redakcijski odbor: Željko Cirba, predsjednik; Stjepan Milas i Tanja Paša. • Glavni i odgovorni urednik: Stjepan Pančić, oec., • No-
vinar suradnik: Tanja Paša, Telefon: 032/525-096 • Adresa uredništva: Opatovac, Kralja Zvonimira 19, • Telefon uredništva: (098) 
16-16-691. Novčane priloge dostavljajte na žiro-račun Općine Lovas broj 2393000-1823900009 s naznakom »Za Lovaski list«. • E-mail: 
stjepan.pancic@vk.htnet.hr • Tisak: ETIX Sotin-Vukovar, tel: 032/512-017. List izlazi povremeno. Na temelju čl. 18. st. 4. i 5. zakona o 
javnom priopćavanju Ured za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske izdao je 17. travnja 2002. godine potvrdu o prijavi «Lovaskog 
lista», kojom se potvrđuje da je Općinsko vijeće Lovas nakladnik. Fotografi je i rukopisi se ne vraćaju.


