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RIJEČ UREDNIKA
Pred nama su peti po redu izbori za 
članove predstavničkih tijela i nosi-
telja izvršne vlasti jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
Novina na ovim izborima je što ćemo 
po prvi puta načelnike, gradonačel-
nike, župane i njihove zamjenika bi-
rati neposredno. Budući da kandidat 
i njegov zamjenik ne mogu istovre-
meno biti na listi za jedinicu lokalne 
i regionalne samouprave dosadašnji 
načelnik Općine Lovas Željko Cirba 
to definitivno više neće biti. Naime, 
on je kandidat za zamjenika  župana 
Bože Galića. Njih dvojica kandidati 
su koalicije HDZ, HSP, HSS, HSLS, 
HSU, PSS i SDSS. U Općini Lovas 
zajednički na izbore izlaze HDZ, 
HSS, HSP i HSU. O izbornom pro-

gramu koalicije i kandidatima imate 
prigodu upoznati se na stranicama 
naših novina ali i putem uobičajenog 
izvješća što ga Općina Lovas podnosi 
svojim građanima nakon isteka man-
data. Izbori su «praznik demokraci-
je», pa tako neka bude i u nedjelju 
17. svibnja ove godine. Da bi se uz-
burkala izborna atmosfera pobrinuo 
se predsjednik naše države. Ponovno 
ima dvostruke kriterije kada su u pita-
nju žrtve totalitarizma. Žrtva je žrtva 
bez obzira s koje strane dolazi. Na ža-
lost prema tumačenju našeg predsjed-
nika to nije tako. No, neka mu bude 
na čast. Nemojmo se dati zbuniti. Izi-
đimo na ove izbore i glasujmo prema 
svojoj savjesti.

S. Pančić

KUD I.G.K. na susretu KUD-ova «More i 
ravnica» u Novom Vinodolskom

2. svibnja 2009. godine KUD 
„Ivan Goran Kovačić“ iz Lo-
vasa nastupio je u Novom 
Vinodolskom na 3. susretu 
KUD-ova „More i ravnica“. 
Na opće oduševljenje do-
maćina KUD se i ovog puta 
predstavio u najboljem svje-
tlu. Opširniju reportažu obja-
vit ćemo u sljedećem broju 
Lovaskog lista. M.Peulić
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ŽELJKO CIRBA – HDZ: „Koalicij-
ski sporazum nastavak je dosadašnje 
vrlo dobre suradnje svih stranaka. 
Interes građana u Općini Lovas bio 
je i ostat će iznad interesa političkih 
stranaka.“
BRANKO PEIĆ – HSS: „HSS je i 
do sada bila zadovoljna radom u Op-
ćinskom vijeću. U prošlom mandatu 
nismo imali nesuglasica što mi daje 
za pravo da se nadam da ćemo i u 

buduće dobro surađivati na dobrobit 
naših građana.“
VLADO KRPAN – HSP: „Zadovo-
ljan sam i nadam se da ćemo sve zapo-
čete projekte i realizirati. Volio bih da 
i druge općine prate lovaski primjer 
suradnje različitih političkih opcija.“
JAKOB POLJAK – HSU: „Potpi-
sivanje ovog sporazuma dokaz je da 
imamo zajedničke ciljeve kada je u 
pitanju razvitak naše općine.“

Željko Cirba, predsjednik Općinskog 
odbora HDZ, Branko Peić, predsjednik 
Općinskog odbora HSS, Vlado Krpan, 
predsjednik Općinskog odbora HSP i 
Jakob Poljak, predsjednik Općinskog 
odbora HSU 14. travnja ove godine 
potpisali su koalicijski sporazum kojim 
su potvrdili zajednički interes i potrebu 
stvaranja temelja političkog partnerstva 
u Općini Lovas. Političko partnerstvo 
podrazumijeva slijedeće:

•   Stranke  u  koaliciji  formiraju  za-
jedničku listu za izbor načelnika i 
zamjenik načelnika te članove Op-
ćinskog vijeća

•   Načelnik i zamjenik načelnika Op-
ćine Lovas bit će iz redova HDZ-a

•   HDZ će u Općinskom vijeću imati 
7 vijećnika od kojih se bira pred-
sjednik vijeća i jedan zamjenik

•   HSS, HSP i HSU imat će po jed-
nog vijećnika

•   Vijećnik HSS ujedno će biti i jedan 
od zamjenika predsjednika Općin-
skog vijeća

•   Stranke će, sukladno zastupljenosti 
u Općinskom vijeću, biti proporci-
onalno zastupljene u odborima.

Potpisivanju sporazuma nazočili su i 
Antun Žagar i Pero Čorić iz HSP-a.

S. Pančić

Što su o sporazumu rekli koalicijski partneri?

Lovas, 14. travnja 2009. godine – potpisan sporazum o koaliciji stranaka u Općini Lovas ….

HDZ, HSS, HSP I HSU –  
PARTNERI NA LOKALNIM IZBORIMA U OPĆINI LOVAS
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Koalicija HDZ, HSS, HSP, HSLS, 
HSU, PSS - “Mi smo za Božu“

BOŽO GALIĆ 
KANDIDAT ZA 

ŽUPANA,
ŽELJKO CIRBA 
KANDIDAT ZA 

ZAMJENIKA ŽUPANA
Željko Cirba: “Kao prvo, želim se 
zahvaliti svojoj stranci HDZ i svima 
koji su me predložili te podržali moju 
kandidaturu za zamjenika župana Vu-
kovarsko-srijemske županije. Bit će mi 
izuzetna čast ukoliko i dalje budem ob-
našao ovu dužnost, a istovremeno i pri-
lika dati svoj doprinos daljnjem napret-
ku i razvitku naše županije. Ujedno, 
siguran sam i znam da će  moji dosa-
dašnji suradnici – kandidat za načelni-
ka Općine Lovas – Stjepan Milas, kao i 
kandidat za njegovog zamjenika  - Ivan 
Mujić, i dalje uspješno voditi našu op-
ćinu na njezinom putu razvoja i bo-
ljitka. Pred nama je još jedan mandat, 
koji nosi veliku odgovornost i zadatak 
da, zajedničkom suradnjom, razvojnim 
projektima i velikim trudom, osigura-
mo bolju budućnost našoj djeci, nara-
štajima koji dolaze i svima onima koji 
žele živjeti na području Općine Lovas i 
Vukovarsko-srijemske županije.” 

Željko Cirba, dipl.inž.
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Koalicija HDZ, HSS, HSP i HSU Općine Lovas kandidira…..

STJEPAN MILAS KANDITAT ZA NAČELNIKA, 
IVAN MUJIĆ KANDIDAT ZA ZAMJENIKA 

NAČELNIKA OPĆINE LOVAS
DRAGI PRIJATELJI, 

LOVAŠČANI I OPATOVČANI!

Pred nam su  lokalni izbori za Županijsku skupštinu naše 
županije i Općinsko vijeće Općine Lovas. Po prvi puta  
izravno ćemo birati župana i načelnika.

Uvjeren sam da ćete 17. svibnja izići na birališta i dati po-
vjerenje pobjedničkim koalicijama Općine Lovas i Vuko-
varsko-srijemske županije – meni kandidatu za načelnika 
Općine Lovas i mome zamjeniku gosp. IVANU MUJIĆU, 
kao i našem novom-starom kandidatu za župana gosp.
BOŽI GALIĆU,  i njegovom novom-starom zamjeniku 
gosp. ŽELJKU CIRBI, jednostavno zato što to znači dalj-
nji uspješan razvoj, kako naše općine tako i županije.

Vaš glas jamči nastavak kontinuiteta i boljitka sveukupnog 
življenja na ovim prostorima.

Dakle, uz Vašu podršku i suradnju naših koalicijskih par-
tnera, te uz Božju pomoć, u suglasju  lokalne s državnom 
vlasti, uspjeh je zajamčen i u narednom četverogodišnjem 
mandatu.

ZAJEDNO DALJE!

VAŠ BUDUĆI NAČELNIK

STJEPAN MILAS - ĆIPA
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Lovas, 9. travnja 2009. godine. – raspušteno Općinsko vijeće Općine Lovas

ISTEKAO MANDAT ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOVAS

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA OPĆINE LOVAS
U periodu od izlaska posljednjeg Lovaskog lista do danas, 
Općinsko vijeće Općine Lovas održalo je svoju posljednju 
sjednicu u ovom sazivu, dok je Općinsko poglavarstvo odr-
žalo dvije sjednice. Pri tom su usvojene slijedeće Odluke o:
- godišnjem obračunu Proračuna za 2008. godinu,
- izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. godinu,
- izmjenama i dopunama Plana javne nabave;
- usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Lovas,
- usvajanju Konačnog nacrta procjene ugroženosti sta-
novništva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja 
prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa te 
ratnih djelovanja i terorizma za područje Općine Lovas;
- potpisivanju Ugovora o sufinanciranju s Ministarstvom 
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za 
izgradnju Višenamjenskog objekta – Vatrogasnog doma, 

prostora za smještaj udruga te općinskog komunalnog 
pogona;
- izboru najpovoljnijeg ponuditelja usluge projektiranja 
nerazvrstanih cesta na području općine – Videković d.o.o. 
Vinkovci;
- kandidiranju projekta „Održavanje – popravak i sanaci-
ja nerazvrstanih cesta na području općine“ za sufinancira-
nje Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske;
- potpori osnivanju vinskog clustera „Srijem“ u okviru 
projekta WINE-DEV;
- kupovini sadnica za potrebe uređenja groblja u oba na-
selja općine;
- potpori udrugama građana, vjerskim zajednicama te 
OŠ „Lovas“.

T. Paša

Sukladno odluci Vlade Republike 
Hrvatske o raspisivanju redovnih iz-
bora za predstavnička tijela i nositelja 
izvršne vlasti u jedinicama lokalne i 
regionalne (područne) samouprave,  
9. travnja 2009. godine prestao je 
mandat članovima Općinskog vijeća 
Općine Lovas. Općinsko vijeće ima-

lo  je devet članova: šest iz HDZ i po 
jedan iz HSP, HSS i SDSS. Prisjetimo 
se bili su to: Stjepan Milas, predsjed-
nik Općinskog vijeća, Stjepan Pančić, 
zamjenik predsjednika Općinskog vi-
jeća, Marina Turkalj, Zdenko Cigler, 
Ivan Mujić i Milan Turkalj – iz HDZ, 
te Vlado Krpan – HSP, Branko Peić 

-  HSS i Milan Miljković – SDSS. 
Do konstituiranja novog saziva Op-
ćinskog vijeća općinu će, sukladno 
zakonu, voditi Poglavarstvo Općine u 
sastavu: Željko Cirba, načelnik, Beri-
slav Filić, zamjenik načelnika, Adam 
Rendulić, Tanja Paša i Jelenko Vlajčić. 

S. Pančić
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IZGRADNJA 
VIŠENAMJENSKOG 

OBJEKTA
Kao što je dugo najavljivano, u 2009. 
godini očekuje se početak izgradnje 
višenamjenskog objekta – Vatroga-
snog doma, prostora za rad udruga 
općine te smještaj općinskog komu-
nalnog pogona. Za izgradnju pred-
metnog objekta ovih je dana potpi-
san Ugovor o sufinanciranju, kojim 
je Ministarstvo regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva 
osiguralo 2.500.000,00 kn, a Općina 
Lovas iznos od 625.000,00 kn. Iz-
gradnja objekta predviđa se u ulici M. 
Gupca, no očekuje se još rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa – prijenos 
vlasništva s Republike Hrvatske na 
Općinu Lovas. Projektna dokumen-
tacija u potpunosti je završena.  

T. Paša

OSIGURANA SREDSTVA ZA 
I. FAZU KANALIZACIJE

Kao što smo vas već izvjestili I. faza izgradnje sustava ka-
nalizacije stoji, gotovo nedostižnih, 23,8 milijuna kn. Sa 
zadovoljstvom sada možemo konstatirati da je cjelokupna 
financijska konstrukcija zatvorena te da su sredstva osigu-
rana kako slijedi:
- 15.600.000,00 kn – EIB II;
-   2.900.000,00 kn – ugovoreno s Hrvatskim vodama – 
trogodišnji sporazum o sufinanciranju;
- 4.500.000,00 kn – Ministarstvo regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva – potpisivanje trogodiš-
njeg ugovora o sufinanciranju slijedi tijekom svibnja o.g.;
- 800.000,00 kn Općina Lovas u razdoblju od tri godine.
Raspisivanje natječaja i početak izgradnje kanalizacije oče-
kuje se u drugoj polovini 2009. godine.  T. Paša

Isplaćeno 49.000 kuna 
za novorođenu djecu

U prva četiri mjeseca tekuće godine iz Proračuna Općine 
Lovas isplaćeno je ukupno 49.000,00 kn za sedmero novo-
rođene djece (5 Lovas, 2 Opatovac). 

T.Paša
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Općina Lovas, travanj i svibanj 2009.

NERAZVRSTANE CESTE
Nakon provedenog javnog natječaja, Općina Lovas i Cesto-
rad d.d. Vinkovci potpisali su Ugovor vrijedan 740.029,86 
kn, čiji je predmet održavanje odnosno popravak i sanaci-
ja nerazvrstanih cesta na području Općine Lovas. Projekt 
će započeti ovih dana, a financiran je sredstvima Projekta 
socijalno gospodarskog oporavka – male komunalne infra-
strukture (Svjetska banka) u iznosu od 600.000,00, dok će 
ostatak financirati Općina Lovas.  Također, projekt sanacije 
i održavanja nerazvrstanih cesta kandidiran je i na ovogo-
dišnji natječaj Fonda za regionalni razvoj. Vezano za neraz-
vrstane ceste, treba još reći da uskoro počinje asfaltiranje 
ceste u ulici Kralja Zvonimira u Opatovcu te parkinga NK 
„Opatovac“. Radi se o projektu započetom krajem 2008. 
godine, kojeg su zajednički financirali Fond za regionalni 
razvoj, Ministarstvo regionalnog razvoja, vodnoga gospo-
darstva i šumarstva te Općina Lovas, ukupne vrijednosti 
450.000,00 kn. T. Paša

NASTAVAK OBNOVE 
KOMUNALNE I DRUŠTVENE 

INFRASTRUKTURE
U okviru projekta uređenja društvenih objekata,  dječji vr-
tić „Bajka“ Lovas ovih je dana dobio novi, osvježen izgled. 
Projekt uređenja fasada pri samom je kraju, a za odraditi 
su preostali još radovi manjeg opsega na lovačkom domu, 
domu kulture Lovas te općinskim stanovima. Napominje-
mo da se radi o projektu vrijednom 400 tisuća kn, kojeg su 
zajednički financirali Fond za regionalni razvoj Republike 
Hrvatske, Općina Lovas i Ministarstvo regionalnog razvo-
ja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Ovih se dana završava i projekt izgradnje nogostupa, zapo-
čet krajem 2008. godine. Nove nogostupe u Opatovcu do-
bili su dijelovi ulica Frankopanska, A. Starčevića, Ribarska, 
Lovaska, K. Stepinca te pravoslavno groblje, a u Lovasu 
A. Starčevića, F. Račkog, P. Preradovića, S. Radića, K. Ste-
pinca i Vukovarska. Ukupna vrijednost projekta iznosi 400 
tisuća kn, što su zajednički financirali Vukovarsko-srijem-
ska županija, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnoga gospodarstva i Općina Lovas.  T. Paša

KOMUNALNI POGON
Pored već spomenutih velikih infrastrukturnih zahvata, 
općinski komunalni pogon svakodnevno odrađuje brojne 
poslove na uređenju našeg okoliša, komunalne i društvene 
infrastrukture. Trenutno je u tijeku košnja javnih zelenih 
površina, u svrhu čega su uposlene četiri osobe na određeno 
vrijeme. Osim navedenog, u tijeku je izgradnja grobnica na 
katoličkom groblju u Lovasu i redovno održavanje groblja. 
Istovremeno, općinski bager je uključen u izvođenje radova 
na postavljanju razvoda vode do poljoprivrednih parcela, u 
okviru nacionalnog pilot projekta navodnjavanja. 

T. Paša
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Od 24. do 26. travnja u Vinkovcima 
je održan 13. Sajam zdravlja a ove go-
dine prvi puta predstavljena su vina 
proizvođača s područja općine Lovas. 
Predstavljene su butelje i flaširana 
vina Aratora d.o.o.- PZ Lovasa, Ci-
trusa d.o.o., OPG-a Krešimira Kova-
čevića te domaća viljamovka OPG-a 
Dražena Balića. 

Ovaj Sajam je, po mnogima bio naj-
veći i najobimniji do sada, s brojnim 
edukacijskim sadržajima i velikim 
brojem izlagača. Sajam je bio, kao 
što je napomenuto, međunarodnog 

karaktera, a okupio je 71. predavača 
i 127 izlagača koji su s brojnim posje-
titeljima mogli pogledati i kušati vina 
s područja naše Općine te upoznati se 
s brojnim projektima Ureda za među-

narodnu suradnju TINTL što je bio i 
cilj nastupa na ovom vrlo posječenom 
sajmu. Sajam je, prema procjenama 
organizatora, posjetilo gotovo 20 ti-
suća posjetitelja. M.Peulić

Lovaska vina na 13. međunarodnom Sajmu zdravlja u Vinkovcima

Prema podacima Udruge vinograda-
ra i vinara TNTL Lovas na područ-
ju općine Lovas podignuto je 187,3 
hektara vinograda. Dakako radi se o 
podacima koji se odnose samo na ko-
mercijalna gospodarstva (tvrtke i obi-
teljska 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 obitelj-
ska gospodarstva većinu proizvedenog  
grožđe plasiraju Iločkim podrumima. 
Kako bi se osigurao plasman grožđa, a 
u konačnici i vina  potrebito je osigu-
rati preradbene kapacitete kako bi se 
omogućila prerada grožđa i plasman 
vina. Na tom planu značajne napo-
re ulažu tvrtke Arator d.o.o, Citrus, 

Podrumi Krešić,  Braniteljska poljo-
privredna zadruga Dunav, Udruga vi-
nogradara i vinara TNTL i obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva. Nave-
dene površine otvaraju prostor za više 
poslovnih subjekata koji se žele bavi-
ti proizvodnjom i plasmanom vina. 
Prema riječima predsjednika Udruge 
vinogradara i vinara TNTL Jelenka 
Vlajčića članovi udruge sve su aktiv-
niji  i sve zahtjevniji glede plasmana 
svog proizvoda u čiju su proizvodnju 
uložili značajna sredstva.  S. Pančić

PODIGNUTO GOTOVO 200 
HEKTARA VINOGRADA NA 
PODRUČJU OPĆINE LOVAS
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U organizaciji Udruge vinogradara 
i vinara TNTL, u prostoru dječjeg 
vrtića «Bajka», 17.04. održana je II. 
ocjenjivačka izložba vina u Lovasu. 
Ocjenjivačka komisija, na čelu sa 
predsjednikom g. Andrija Salai, dipl.
ing.agr. zaprimila je 23 uzorka od 12 
subjekata koji su pristupili ocjenjiva-
nju te dodjelila jednu zlatnu, dvana-
est srebrnih te šest brončanih plaketa. 
Jedinu zlatnu plaketu dobio je Char-
donnay OPG Ivan Poljak iz Lovasa. 
Predsjednik Udruge vinogradara i vi-
nara TNTL g. Jelenko Vlajčić ocjenio 
je II. ocjenjivačku izložbu vina vrlo 
uspješnu, istaknio je da su rezultati 
znatno bolji nego prošlogodišnji kada 
su vinari Lovasa, Opatovca i okolnih 
mjesta po prvi puta pristupili ocjenji-
vanju svojih proizvoda. 
Pokrovitelji ocjenjivačke izložbe bili 
su Vukovarsko – srijemska županija i 
Općina Lovas, sponzor je bila PZ Lo-
vas odnosno Arator d.o.o. Lovas.

M. Peulić

Lovas, 17. travnja 2009. godine – održana II. Ocjenjivačka izložba vina – berba 2008. godine Udruge 
vinogradara i vinara TNTL – Lovas …

ZLATNA PLAKETA IVANU POLJAKU

Zlatna plaketa

1. OPG IVAN POLJAK LOVAS  – CHARDONNAY

Srebrne plakete

1. OPG KREŠIMIR KOVAČEVIĆ  LOVAS - FRANKOVKA
2. «CITRUS» d.o.o. LOVAS - GRAŠEVINA
3. «CITRUS» d.o.o. LOVAS  – RAJNSKI RIZLING
4. «CITRUS» d.o.o. LOVAS - FRANKOVKA
5. OPG JELENKO VLAJČIĆ OPATOVAC - GRAŠEVINA 
6. OPG TOMISLAV PANENIĆ BERAK- FRANKOVKA
7. OPG VILKO ĐAKOVIĆ LOVAS – STOLNO BIJELO
8. OPG VILKO ĐAKOVIĆ LOVAS - GRAŠEVINA
9. OPG MLADEN PANČIĆ  OPATOVAC - FRANKOVKA
10. OPG ANTE IVANIKA OPATOVAC - GRAŠEVINA
11. OPG MARIO KOVAČEVIĆ LOVAS - GRAŠEVINA
12. «ARATOR» d.o.o. LOVAS – FRANKOVKA

Brončane plakete

1. OPG KREŠIMIR KOVAČEVIĆ – RAJNSKI RIZLING
2. OPG KREŠIMIR KOVAČEVIĆ  - ROSE
3. OPG MLADEN PANČIĆ – GRAŠEVINA
4. OPG ANTE IVANIKA – GRAŠEVINA
5. OPG DALIBOR LUKETIĆ - GRAŠEVINA
6. «PODRUMI KREŠIĆ» d.o.o. – GRAŠEVINA
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Dana 29.04., u hotelu Dunav u Iloku, osnovan je Vin-
ski klaster Srijem – Centar za kompetencije i promociju. 
Vinski klaster Srijem neprofitna je pravna osoba, cilj joj je 
promicanje, razvitak i unaprjeđenje proizvodnje vina te ve-
zane kulturne, gastronomske, turističke i ostale ponude na 
području srijemskog vinogorja. Svrha osnivanja je definira-
ti relevantne činjenice vinogradarsko – vinarske proizvod-
nje i tržišta regionalnog vinogorja te njihove odnose kao i 
utjecaj industrije na lokalno društvo i gospodarstvo nakon 
čega će se definirati strategije i aktivnosti za unaprjeđenje i 
širenje vinske industrije. 

S područja općine Lovas klasteru su pristupili: Arator 
d.o.o., OPG Ivan Poljak, Citrus d.o.o., Ured za među-
narodnu suradnju TINTL, OPG Ivana Bičanić, Podrum 
Krešić, Braniteljska zadruga Dunav, OPG Mladen Pančić, 
OPG Ljilja Vlajčić, Udruga vinogradara i vinara TNTL 
Lovas. Održanoj osnivačkoj skupštini pristupilo je ukupno 
33 člana, za predsjednicu klastera izabrana je gđa Božica 
Dolić, za dopredsjednika g. Jelenko Vlajčić, za voditelja 
g. Tihomir Kovač te za predsjednika nadzornog odbora g. 
Branko Peić. 

M. Peulić

Osnovan Vinski klaster Srijem
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Izaslanstvo Vukovarsko-srijemske žu-
panije i Općine Lovas, predvođeno 
zamjenikom župana  Željkom Cir-
bom, dipl. ing., posjetilo je tvrtku 
Claber s.p.a. u Italiji. Claber s.p.a. 
renomirana je tvrtka, koja djeluje 
na području upotrebe i zaštite vode, 
napose navodnjavanja – proizvodnje 
opreme, edukacije korisnika sustava, 
proizvodnje električne energije i sl. O 
tim važnim temama, kao i mogućno-
stima zajedničkih ulaganja, razgovara-
lo se za vrijeme posjeta Italiji. Zbog 
velikog značaja i važnosti tematike, 
izaslanstvu Vukovarsko-srijemske žu-
panije pridružili su se i predstavnici 
poduzeća u vodnom gospodarstvu, 
poljoprivrednih poduzeća, zadruga 
i udruga u poljoprivredi, kao i pred-
stavnici Općine Lovas.

T. Paša

U posjetu Italiji bili su:
-  ŽELJKO CIRBA, dipl. ing. – zamjenik župana vukovarsko-srijemskog i načelnik 

Općine Lovas
-  ZORAN VIDOVIĆ, dipl.ing - pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu surad-

nju i kapitalna ulaganja Vukovarsko-srijemske županije
- JOSIP ADŽIĆ,  dipl.oec. - direktor Vodoprivrede – Vinkovci
- EMIL DEREŠ, dipl.ing. - projektant u Vodoprivredi – Vinkovci
- STJEPAN MILAS – predsjednik Općinskog vijeća Općine Lovas
- BERISLAV FILIĆ, ing. – zamjenik načelnika Općine Lovas              
- TANJA PAŠA, oec. – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas
- MILAN CONJAR, dipl. ing. – predstavnik tvrtke Arator d.do.o.
- STJEPAN PANČIĆ, oec. – upravitelj PZ „DUNAV“

Italija, 14. – 16. travnja 2009. godine -  posjet tvrtki Claber s.p.a. ….

NOVIM SPOZNAJAMA DO VEĆIH PRINOSA
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Lovas, 09. travnja 2009. godine …..

KRIŽNI PUT U LOVASU
Na Veliki petak 10.04., u organizaciji 
župe sv. Mihaela Arkanđela u Lovasu, 
dvjestotinjak Lovaščana i pristiglih 
gostiju sudjelovalo je na Križnome 
putu, na mjestima pogibije Lovaščana 
u Domovinskom ratu. 
Križni put počeo je molitvom i pola-
ganjem vijenaca podno križa nekadaš-
njeg minskog polja na ulazu u Lovas, 
u koje je 18. listopadu 1991. godine, 
nakon okupacije mjesta, pod prisilom 
natjeran 51 Hrvat, pri čemu je po-
ginula 21 osoba, a 14 ih je ranjeno. 
Postaje Križnoga puta bila su mjesta 
na kojima su u Domovinskom ratu 
Lovaščani mučeni i ubijeni - zadruga, 
kapelica na groblju, privatne garaže i 
obiteljske kuće te križevi postavljeni 
na raskrižjima. Križni put, predvodio 
je naš župnik, velečasni Borislav Ro-
mić, a završio je molitvom okupljenih 
kod Spomen obilježja na mjestu ma-
sovne grobnice na lovaskom groblju 
iz koje su 1997. ekshumirani posmrt-
ni ostaci 68 žrtava srpske agresije. 

M.Peulić
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