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RIJEČ UREDNIKA
Petog kolovoza obilježili smo 15-tu obljetnicu vojnoredarstvene akcije „Oluja“ 
i proslavili Dan Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Toga dana 
prisjetili smo se rata, progonstva, ubijenih i nestalih, veličanstvene pobjede 
Hrvatske vojske i policije. I mnogi od nas sudjelovali su u ovoj pobjedi. Bili 
samo tada puni entuzijazma, željni povratka na svoja ognjišta. A gdje smo 
danas? Kriza, recesija, gospodarski i ini kriminal …., gotovo nigdje osmjeha, 
druženja. Rijetko ćete čuti, vidjeti, pročitati…. nešto pozitivno. Pa i Vašeg 
urednika pojedinci kritiziraju da uglavnom u novine uvrštava samo ono što je 
dobro. Ove novine svojevrsna su kronika (ne crna) događanja na prostoru naše 
općine. I upravo zbog toga smatram da svaki dobar primjer, bilo da se radi o 
roditelju, baki, djedu, djetetu, učeniku, radniku, umirovljeniku …., treba istaći. 
Dapače. To ne znači da ne treba javno govoriti o anomalijama i negativnostima 
u našem okruženju. Pred nama su Miholjski dani, dan naše Općine i kirbaji u 
Lovasu i Opatovcu. Zanemarimo malo probleme koji nas okružuju. Uvijek od 
goreg može biti još gore. Dočekajmo naše prijatelje i rodbinu onako kako to 
samo Srijemci i Slavonci mogu, otvorena srca i pune trpeze.  S. Pančić

JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 
RAZVRSTENE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI

Općina Lovas u II. skupini
Odlukom Vlade Republike Hrvatske jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave razvrstane su prema stupnju razvijenosti. Naša Vukovarsko-srijem-
ska županije razvrstana je u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samou-
prave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike 
Hrvatske. Općina Lovas svrstana je u II. skupinu jedinica lokalne samouprave 
čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50 i 75% prosjeka Republike Hr-
vatske. Što to konkretno znači saznali smo od zamjenika župana vukovarsko 
srijemskog gosp. Željka Cirbe: 

“Spomenuta indeksacija pokazuje stupanj razvijenosti naše županije i njezinih 
jedinica lokalne uprave, temeljem pet odabranih kriterija. Nadam se da će se, 
prema ovoj kategorizaciji te odredbama Zakona o regionalnom razvoju, provo-
diti i podupirati razvojni projekti na našem području, a u cilju ravnomjernog 
regionalnog razvoja. To bi, nadalje, trebalo pomoći u razvoju naših općina, gra-
dova i županije, što nam je neophodno potrebno i što smo svi zajedno zaslužili“.

S. Pančić

Željko Cirba, zamjenik župana 
Vukovarsko-srijemskog
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Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana 
hrvatskih branitelja, delegacija Općine Lovas, predvođena 
načelnikom S. Milasom, 05. kolovoza položila je vijence i 
zapalila svijeće u spomen na sve stradale u Domovinskom 
ratu. Vijenci su položeni i svijeće zapaljene u Opatovcu 
kod središnjeg križa, te u Lovasu na Spomen obilježju 
masovne grobnice i kod središnjeg križa u centru naselja. 
Molitvu za duše stradalih vodio je župnik Zlatko Rajčevac 

a komemoraciji su prisustvovali i mještani obaju naselja.
Vojno redarstvenom operacijom Oluja u kolovozu 1995. 
godine u samo nekoliko dana hrvatske vojne i redarstvene 
snage oslobodile su više od deset tisuća četvornih kilometara, 
gotovo petinu države, što je rezultiralo završetkom rata 
u Republici Hrvatskoj i kasnijoj mirnoj reintegraciji 
Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske 
i povratak prognanika na svoja ognjišta.  S. Pančić

Lovas i Opatovac, 05. kolovoza 2010. godine – obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i 
Dan hrvatskih branitelja…..

Domovino, u srcu te nosim
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Gospodine ministre, na pragu smo 
ulaska u Europsku uniju. Kakve pro-
mjene očekuju poljoprivrednike?
Kada je u pitanju ulazak u EU, poljo-
privrednicima je od najvećeg interes 
i zanimanja dakako sustav potpora i 
novca koji će dobiti. 
Kada govorimo o financijskoj omot-
nici, tu se najjednostavnije rečeno po-
drazumijevaju ukupna sredstva koja 
se iz zajedničkog proračuna Europ-
ske unije isplaćuju svakoj pojedinoj 
državi članici. Izračuni su sačinjeni 
uzimajući u obzir pretpostavku da će 
Hrvatska punopravno članstvo steći 
2012. godine te se u ovom dokumen-
tu navodi financijski paket za 2012. i 
2013. godinu, koji je će iznositi nešto 
više od 800 milijuna eura.  Kada to 
preračunate u kune, to je blizu 6 mi-
lijardi kuna. 2008. godine smo imali 
najveće poticaje u poljoprivredi od 
3,6 milijardi kuna. To dovoljno govo-
ri da je hrvatskoj poljoprivredi interes 
ulaska u Europsku uniju velik. 
Inače svih ovih godina intenzivno se 
priprema ulazak u EU, kako od stra-
ne države koja financijski to sve prati, 
tako i od strane samih poljoprivred-
nika koji su kroz državne potpore 
investirali u svoju proizvodnju i svoja 
gospodarstva. To se vidi i po mnogim 
pokazateljima povećanja proizvodnje. 
Ulaskom u EU poljoprivrednicima 
donosi i jedinstveno tržište te iste 
uvjete poslovanja kao i poljoprivred-
nicima u Uniji. Pritom mislim i na 
repromaterijal na koji se naši poljo-
privrednici znaju žaliti u odnosu na 
sve druge usluge koje imaju poljopri-
vrednici u Uniji. 

Općina Lovas izrazito je poljo-
privredni kraj. Zahvaljujući Vladi 
Republike Hrvatske i Vašem mini-
starstvu stvoreni su preduvjeti za 
privlačenje investitora u poljopri-
vrednu proizvodnju (Pilot projekt 
navodnjavanja, Poslovna zona ....). 

Otvara li to dovoljno mogućnosti 
za razvoj ove proizvodnje i općine 
općenito?
Sukladno svim programima koja je 
Vlada pokrenula ranijih godina Opći-
na Lovas jedna je od onih općina koje 
poprilično koriste te programe. Pri-
mjerice jedna od prvih akumulacija je 
Akumulacija Opatovac, kao pretpo-
stavka navodnjavanju. Naravno da je 
taj projekt prepoznala i županija pa je 
zajedničkim sredstvima akumulacija 
izgrađena i u sljedećoj fazi dolazi do-
vođenje vode do samih korisnika. Isto 
tako, poljoprivrednici su prepoznali 
operativne programe, kako za stočar-
sku proizvodnju tako i za podizanje 
dugogodišnjih nasada, što se u općini 
Lovas također značajno koristilo. 

Značajno su se promijenili odnosi 
na tržištu. Polj. proizvođači često 
ne znaju cijenu ni na dan prodaje 
svojih proizvoda. Mogu li se tu oče-
kivati neka poboljšanja.
Naravno i da o tržištu vodimo i te 
kako računa te u svim onim segmen-
tima na koje možemo utjecati, po-
duzimamo određene mjere. Već pet 

godina sufinanciramo otkup jabuka 
gdje subvencijom koju dajemo, čini-
mo konkurentnije i poljoprivrednike 
i otkupljivače, a prije svega poljopri-
vrednike kroz zaštićenu cijenu jabu-
ka. Po tom modelu ove godine jamči-
mo i otkup grožđa na način da ćemo 
sufinancirati otkup grožđa sa 0,60 kn/
kg a poljoprivredniku jamčimo cijenu 
od 3,00 kn/kg. Ova mjera posebno je 
važna ove godine za proizvođače grož-
đa jer je zbog velikih viškova i pada 
potražnje vina, bio slab interes otku-
pljivača za grožđe. Što se tiče općenito 
cijena u poljoprivredi, zadnjih godina 
imamo velike oscilacije ekstremno vi-
sokih i ekstremno niskih cijena. Na-
žalost, u poljoprivredi je tako i to nije 
dobro. Ali evo, i ovakvim mjerama 
nastojimo premostiti takve probleme. 
Isto tako, promijenili su se i standardi 
u trženju poljoprivrednih proizvoda, 
gdje se i u otkupu i ugovaranju traže 
kontinuirane serije određenih stan-
darda i kakvoće, ali i u tomu se sve 
veći broj poljoprivrednika uspješno 
snalazi i plasira svoje proizvode. 

S. Pančić

Zagreb, rujan 2010., Ministar poljoprivrede Petar Čobanković govori o stanju u poljoprivredi danas 
i perspektivama po ulasku u EU

HRVATSKOJ POLJOPRIVREDI 
INTERES JE ULAZAK U EU
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Krizno vrijeme u kojem živimo od-
godilo je realizaciju mnogih proje-
kata. Konkretno u Općini Lovas to 
su zimovnik, kanalizacija, višena-
mjenski objekt…
Općina Lovas uvijek je imala dobro 
pripremljene projekte, koji kada bi 
se financirali iz općinskog pa i žu-
panijskog proračuna nikad ne bi bili 
realizirani. Većina njih financirana je 
većim dijelom sredstvima iz državnog 
proračuna i EU fondova. Projekti iz 
resora vodnog gospodarstva koje ste 
naveli nisu zaustavljeni. Njihova rea-
lizacije je usporena iz poznatih razlo-
ga i ja vjerujem da će biti nastavljeni 
već za nekoliko narednih mjeseci. To 
su sve preveliki projekti  vezani su za 
EU projekte i njihova realizacija nije 
upitna. Oni su prihvaćeni i preosta-
je da se osiguraju sredstva od strane 
države, županije i općine da bi mogli 
biti nastavljeni.
Gospodarstvo je pokretač svega. 
Ima li tu pozitivnih pomaka u na-
šoj županiji?
Ja bih rekao da nema onakvih investi-
cijskih zahvata, kako smo to prijašnjih 
godina navikli. Ali u  ovim kriznim 
vremenima naši su se gospodarstveni-
ci dobro snašli. Rezultat je to iskustva 
iz poslijeratnog vremena. Iako je kriza 
evidentna ulaganja ipak ima i to zna-

čajnih,  i ja čestitam svim gospodar-
stvenicima  na odlučnosti. Konkretno 
u Općini Lovas bilježimo nova upo-
šljavanja. Broj nezaposlenih je naj-
manji iza rata. Nadalje privatizacijom 
VUPIK-a dobili smo jednu stabilnost 
u poljoprivrednoj proizvodnji. Daka-
ko da veliki doprinos razvoju gospo-
darstva daju i mala obiteljska gospo-
darstva. Podižu se višegodišnji nasadi 
(vinogradi i voćnjaci). Imamo značaj-
ne pomake u ruralnom turizmu.
Vremenske prilike i situacija na 
tržištu nisu išli na ruku poljopri-
vrednim proizvođačima. Što im je 
za činiti?
Pogledamo li nekoliko godina una-
zad vidjet ćemo da situacija na trži-
štu poljoprivrednih proizvoda uvijek 
varira. Uvijek je bilo i elementarnih 
nepogoda. Osobno me raduje da štete 
nisu onolike kolika su bila predviđa-
nja, no one su značajne i na ratarskim 
kulturama i u voćarstvu i vinogradar-
stvu. Nadalje tu se pojavljuje pitanje 
otkupa. Prvo smo imali probleme sa 
pšenicom, sada je to voće i grožđe. Ja 
se nadam će se otkup grožđa realizirat 
kako s Iločkim podrumima, tako i s 
drugim otkupljivačima. Situacija na 
tržištu upućuje naše vinogradare da 
investiraju u manje vinarije i uključe 
se u programe ruralnog turizma.

U Općini Lovas rado ste viđen gost. 
Kako ocjenjujete rad općinskih vla-
sti i suradnju s županijom.
Vrlo dobra suradnja županije vuko-
varsko-srijemske i Općine Lovas re-
zultirala je vrlo dobrim projektima. 
Lovas i Opatovac prednjače i po izgle-
du i po uvjetima življenja. Moram 
istaći da Općina Lovas zajedno sa 
županijom održava vrlo dobre kon-
takte i s državnim javnim poduzeći-
ma i resornim ministarstvima Vlade 
Republike Hrvatske. Čestitam Op-
ćini Lovas na učinjenom i izražavam 
želju da zajednički nastupamo i dalje. 
Slijedeći  takav projekt je onaj u gos-
podarskoj zoni Lovas. Nadalje tu su 
projekti iz obnovljivih izvora energije 
gdje su uključeni gospodarstvenici iz 
Lovasa…. S. Pančić

Božo Galić
Župan vukovarsko-srijemski

ZAJEDNIČKIM NASTUPOM IDEMO DALJE
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Prije godinu i pol dana potpisan je 
sporazum o koaliciji stranaka koje 
obnašaju predstavničku vlast u 
Općini Lovas. Kako ocjenjujete tu 
suradnju.
Zajednički nam je cilj boljitak 
naše Općine i stoga smatram 
logičnim da sve političke stranke 
koje participiraju u vlasti snose 
za to i političku odgovornost. Mi 
smo sa svim strankama i u ranijim 
mandatima vrlo dobro surađivali a 
ovaj sporazum samo je kruna toga. 
To potvrđujem činjenicom da su 
stranke oporbe dobile jedno mjesto 
potpredsjednika Općinskog vijeća 
i da su njihovi vijećnici adekvatno 
zastupljeni u odborima i komisijama. 
Nadalje želim istaći da se mi bavimo 
lokalnom politikom i da su gotovo sve 
odluke Općinskog vijeća donošene 
jednoglasno.
Kako ocjenjujete rad Općinskog 
vijeća u ovom mandatu?
U ovih godinu i pol dana održali 
smo 10 sjednica. Nije se dogodilo da 
nemamo kvorum. Dapače, izostanci 
sa naših sjednica su vrlo rijetki i to 
uvijek opravdani. Svakoj sjednici 
predstoji sastanak Kluba vijećnika 
HDZ te sastanci nadležnih odbora. 
Materijale za sjednice dobivamo 
na vrijeme i za to moram pohvaliti 
djelatnike Jedinstvenog upravnog 
odjela. Sjednicama Općinskog 
vijeća, uz nas vijećnike, nazoče 
načelnik općine i njegov zamjenik, 

pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela, zamjenik župana vukovarsko-
srijemskog i predsjednici Mjesnih 
odbora. Tijekom ove godine, 
pored postojeći odbora, na temelju 
ukazane potrebe imenovali smo i 
odbor za turizam. Tome treba još 
dodati i Komisiju za procjenu šteta 
od elementarnih nepogoda, koja je 
ove godine, na žalost, imala dosta 
posla. Sve u svemu zadovoljan 
sam radom vijeća, suradnjom s 
načelnikom i njegovim zamjenikom, 
kao i odnosima s našim koalicijskim 
partnerima. Ponavljam zajednički 
cilj nam je bolji život i stvaranje 
preduvjeta za razvoj naše općine, prije 
svega gospodarstva, koje je pokretač 
svekolikog razvitka.

Jedinice lokalne samouprave u 
ovom mandatu funkcioniraju na 
sasvim novi način.
Iako je možda i bilo malog početnog 
nesnalaženja mi smo to brzo prerasli. 
Okolnosti su takove da se nema baš 
puno vremena za prilagodbe. Statutom 
su jasno utvrđene odgovornosti kako 
načelnika i njegova zamjenika tako 
i Općinskog vijeća. Mi smo u cilju 
boljeg rada napravili i korak više 
te formirali Savjet načelnika, koji 
čine načelnik Stjepan Milas i njegov 
zamjenik Ivan Mujić, pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela Tanja 
Paša, zamjenik župana vukovarsko-
srijemskog Željko Cirba, ja i moj 
zamjenik Stjepan Pančić. Savjet se 
sastaje po potrebi i mislim da dobro 
funkcionira. U konačnici mislim da u 
uvjetima sveopće krize i recesije dobro 
funkcioniramo. Ima značajnijih 
pomaka unaprijed. Ima i poteškoća, 
novaca je sve manje i stoga svi mi koji 
na određeni način obnašamo vlastu u 
našoj općini moramo uložiti znatno 
više napora kako bi postigli naš cilj a 
to je sveopći boljitak naših građana. 
I dopustite mi molim Vas da ovim 
putem uputim našim građanima 
iskrene čestitke povodom Dana naše 
općine. Proveselimo se svi u našem 
Miholjskom kolu, proslavimo naše 
kirbaje i nemojmo klonuti duhom. 

S. Pančić

KLJUČNE ODLUKE  
DONOSILI SMO JEDNOGLASNO

Berislav Filić, ing.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Lovas
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Lovas, 10. rujna 2010., održana X. sjednica Općinskog vijeća

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA
Dana 10. rujna 2010.  godine, 
održana je 10. po redu sjednica 
Općinskog vijeća Općine Lovas. 
Vijećnici su, u nazočnosti načelnika 
i članova njegovog Savjeta, usvojili 
izvješće o financijskom poslovanju 
Općine Lovas u prvom polugodištu, 
ali i niz drugih Odluka. Sukladno 
novom Zakonu o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
donesena je Odluka o koeficijentima 
za obračun plaća službenika i 
namještenika u upravnim tijelima i 
općinskom komunalnom pogonu. 
Vijećnici su odlučili i o sufinanciranju 
prijevoza učenika srednjoškolaca te 
rasporedu sredstava za rad političkih 
stranaka. Usvojen je i program 
nadolazećih „XIII. Miholjskih dana“ 
u Općini Lovas te izvješće o trenutnim 
i planiranim aktivnostima. Aktualni 
sat prošao je, ovaj put, bez pitanja i 
primjedbi.  T. Paša

NOVI NATJEČAJI 
FONDA ZA ZAŠTITU 

OKOLIŠA I ENERGETSKU 
UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost raspisao je tijekom 
ljeta natječaj za korištenje sredstava 
Fonda u svrhu financiranja projekata 
i programa energetske učinkovitosti, 
korištenja obnovljivih izvora energije  
i zaštite okoliša. Sukladno uvjetima, 
Općina Lovas je, u suradnji s 
županijskom tvrtkom „Eko-sustav“ 
d.o.o. Vukovar,  uputila  Fondu dvije 
prijave s ponudom za sufinanciranje 
i to za projekte:
- Izrade projektne dokumentacije za 
izgradnju postrojenja za proizvodnju 
električne i toplinske energije 
korištenjem obnovljivih izvora 
energije na području Općine Lovas, 
ukupne vrijednosti 1.400.000,00 
kn;
- sanacije i uređenja općinskih zgrada 
u svrhu energetske učinkovitosti 
u  naselju Lovas (objekti u ulicama 
S. Radića 10 i Lj. Gaja 2), ukupne 
vrijednosti 1.269.750,75 kn.

T. Paša

USKORO DUGO OČEKIVANO 
NAVODNJAVANJE

O tijeku radova na sustavu navodnjavanja Opatovac izvijestila nas je Dragica 
Hajpek, glavni nadzorni inženjer nad izvođenjem predmetnih radova: „Radovi 
na tlačnom cjevovodu i crpnoj stanici su u završnoj fazi pa se završetak 
kompletnih radova na projektu očekuje do kraja ove godine. To nadalje znači da, 
ukoliko bude sve išlo po planu, navodnjavanje prvih poljoprivrednih površina 
može započeti već u 2011. godini. Za sada punjenje akumulacije ide kako je 
očekivano, a ohrabruju i nadolazeći jesenski i zimski vremenski uvjeti, kada se 
očekuju veće količine vode“.
Od načelnika Stjepana Milasa doznajemo da uskoro slijedi i zajednički sastanak 
svih poljoprivrednih subjekata, kako bi se utvrdili daljnji koraci u i kako bi, u 
konačnici, projekt navodnjavanja zaživio na terenu i dao svoje prve rezultate.

T. Paša
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Gosp. načelniče prošlo je godinu 
dana od našeg zadnjeg intervjua, 
kako ju ocjenjujete? 
Unatoč uvjetima u kojima živimo 
obilježenim sveopćom krizom i recesi-
jom naša mala jedinica lokalne samo-
upravi, usudio bih se reći, spremnije 
je dočekala poteškoće koje su nas 
zadesile i stoga imali manje ožiljaka. 
To potvrđuje i činjenica da naši gos-
podarstvenici ( PZ „Lovas“, „Arator“ 
d.o.o., Triko, „Citrus“ d.o.o., obi-
teljska poljoprivredan gospodarstva i 
obrti ….) nisu otpuštali svoje radni-
ke. Nažalost kada se radi o realizaciji 
naših kapitalnih projekata tu imamo 
određenih zastoja. Početak radova 
na izgradnji kanalizacije odgođen je, 
kako se mi nadamo, za iduću godinu. 
Znatno bolja situacija s Pilot projek-
tom navodnjavanja na kojem će svi 
radovi biti završeni do kraja ove gra-
đevinske sezone. Korištenje sustava za 
navodnjavanja time će biti omoguće-
no iduće godine. Istina tu nam pred-
stoje određeni dogovori s Županijom 
vukovarsko-srijemskom, Hrvatskim 
vodama i korisnicima sustava za na-
vodnjavanje o načinu korištenja, odr-
žavanja i upravljanja sustava. U tom 
smislu očekuje nas osnivanje zadruge 
koja bi se time bavila. Na Zimovni-
ku u Opatovcu smanjen je intenzitet 
radova i ove godine bit će uloženo 
svega milijun kuna što će se utrošiti 
za projektiranje i izradu projektne do-
kumentacije. Bitno je istaći da projekt 
nije odbačen nego je njegova realiza-
cija odgođena. Slijedeći naš kapitalni 
projekt je višenamjenski objekt u ko-
jem  bi bili smješteni Dobrovoljno va-
trogasno društvo, Komunalni pogon i 
udruge. I njegova realizacija je odgo-
đena za iduću godinu. Što se tiče na-
ših komunalnih projekata ističem da 
smo u ovih godinu i pol dana uložili 
oko milijun kuna za izgradnju i adap-
taciju naših nerazvrstanih cesta. Do 
kraja godine raspisat ćemo natječaj za 
dodatnih 400.000 kuna za održavanje 
i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 
na području naše općine. 200.000 
kuna osigurano je iz državnog pro-

računa a 200.000 osigurava Općina 
Lovas, uz potporu županije. Nadalje 
smatram potrebnim istaći da smo iz-
gradili novi potporni zid u Tomislavoj 
ulici u Lovasu (preko puta Crkve), iz-
građeno je nekoliko rampi za invali-
de,  radilo se na sanaciji staza, kanala i 
sl. Svemu tome treba dodati redovito 
komunalno održavanje i uređenje oba 
naselja i pripadajućih groblja. Preko 
700.000 kuna uloženo je u obnovu 
i adaptaciju naših školskih zgrada u 
Lovasu i Opatovcu. Tome treba doda-
ti i da su naši gospodarstvenici proš-
le godine značajno investirali u svoje 
objekte. S ponosom ističem da nikada 
nismo imali manji broj nezaposlenih 
na burzi rada njih 68, od čega je više 
od polovice onih koji su starije život-
ne dobi. Sva naša postignuća rezultat 
su našeg zalaganja ali  velike pomoći 
od strane Vlade Republike Hrvatske 
i resornih ministarstava, županije vu-
kovarsko-srijemske, i javnih državnih 
poduzeća i agencija na čemu ime se 
u svoje ime i u ime građanstva Op-
ćine Lovas najiskrenije zahvaljujemo i 
preporučamo se za buduću suradnju. 
Tu, prije svega mislim na Projekt za 
poticanje razvoja gospodarstva u Po-
slovnoj zoni Lovas, gdje je naše učešće 
gotovo milijun kuna. Naravno da to 
Općina Lovas neće moći sama realizi-
rati. Na osnovu obavljenih razgovora 
sa županom Božom Galićem  siguran 
sam da smo na dobrom putu u izna-
laženju mogućnost za realizaciju ovog 
projekta.
 
U zadnjih godina bilježimo bogatu 
među regionalnu i međuopćinsku 
suradnju! 
Općina Lovas ustrajna je u održava-
nju dobrih odnosa i veza sa svojim 
prijateljima.  Dapače u proteklih go-
dinu dana potpisali smo dvije povelje 
prijateljstva ito s Općinom Malinska-
Dubašnica s otoka Krka i Općinom 
Tar-Vabriga iz Istre.  Suradnja s op-
ćinama na otoku Krku podignuta je 
na županijsku razinu pa smo tako ove 
godine proširili suradnju i potpisana 
je povelja prijateljstva 6 općina i gra-

da Iloka s općinama i gradom Krkom 
na otoku Krku. Od prije smo pove-
ljama prijateljstva povezani s gradom 
Reenkumom iz Nizozemske, Op-
ćinom Starše iz Slovenije i gradom 
Đurđevcem iz Hrvatske. Zajednički 
cilj svih ovih kontakata je proširenje 
dosadašnje suradnje i na gospodar-
stvo. Stoga u svim tim kontaktima 
sudjeluju i vodeći ljudi naših gospo-
darskih subjekata. Putem naše Ureda 
za međunarodnu suradnju TINTL 
aplicirali smo nekoliko projekata u 
prekograničnoj suradnji. Nadamo se 
pozitivnim rezultatima u suradnju sa 
susjednom Vojvodinom u Republici 
Srbiji i Bosni i Hercegovini. 

Gospodarstvo se nalazi u vrlo teškoj 
situaciji. Kako ocjenjujete stanje u 
Općini Lovas?
Ova godina nije bila osobito naklona 
našim poljoprivrednim proizvođači-
ma. Bilježimo velike štete od ledotu-
če,  velikih oborina i raznih bolesti. 
Nadam se da će naši poljoprivrednici 
uspjeti prebroditi ovu godinu i rije-
šiti svoje probleme. No i tu imamo 
primjera dobre prakse. Želim, prije 
svega, istaći dobar rad Udruge vino-
gradara i vinara TNTL, koji već više 
godina organiziraju izložbu vina, 
koja je od ove godine podignuta na 

Stjepan Milas
načelnik Općine Lovas

REALIZACIJA NAŠIH KAPITALNIH 
PROJEKATA SAMO JE ODGOĐENA
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županijsku razinu. Ove godine bilo 
je više od 50 uzoraka. Prema ocjeni 
prosudbene komisije, kvaliteta vina 
se poboljšala i  zlatnu plaketu za crno 
vino odnio je proizvođač iz Opatovca.  
U kontekstu ranijeg rečenog a odnosi 
se na navodnjavanje očekujemo i zna-
čajniju aktivnost Udruge korisnika 
sustava za navodnjavanje Opatovac. I 
ove godine uključeni smo u program 
javnih radova gdje smo na šest mje-
seci uposlili 10 radnika, koji rade na 
komunalnom uređenju i održavanju 
naših mjesta. 

Na području Općine Lovas registri-
ran je velik broj udruga, društava i 
klubova. Prije godinu dana ste na-
javili poteškoće u financiranju istih!
Općina Lovas u kontinuiteti dobro 
surađuje sa svim udrugama, politič-
kim strankama i institucijama. Potvr-
da toga je da smo prije nekoliko go-
dina potpisali sporazum o formiranju 
Foruma udruga a kruna svega je i ma-
nifestacija koju smo organizirali kra-
jem kolovoza ove godine.  Naima po 
prvi puta organizirali smo Dan udru-
ga Općine Lovas u sklopu kojeg smo 
obilježili i 20-tu godišnjicu osnivanja 
Hrvatske demokratske zajednice u 
Lovasu i Opatovcu. Druženju i igra-
ma odazvale su se gotovo sve udruge, 
stranke. Sav ostvareni prihod je išao u 
humanitarne svrhe.  
 
Situacija u društvu uopće, pa time i 
u Općini Lovas, je teška a ja bih do-

dao ne i bezizlazna. Što građani od 
svoje lokalne vlasti mogu očekivati 
u periodu koji slijedi?
Prije svega to su naši kapitalni pro-
jekti (kanalizacija, zimovnik, višena-
mjenski objekt, centar za poticanje 
gospodarstva…) čija je realizacija 
odgođena. Trebat će uložiti puna tru-
da da otpočnu radovi kako nam je 
obećano iduće godine. Tu su redovne 
aktivnosti našeg Komunalnog pogo-
na na uređenju i održavanju objeka-
ta komunalne infrastrukture. Radit 
ćemo i dalje na pripremi projektne 

dokumentaciju, koja je preduvjet za 
aplikaciju projekta, unatoč situaciji u 
kojoj se nalazimo. I dalje ćemo nasto-
jati zadržati postignuti nivo našeg so-
cijalnog programa. Riječ je o potpora-
ma za novorođenu djecu, potporama 
našim studentima i srednjoškolcima, 
potpori dječjoj igraonici…..
Želim ovom prigodom istaći svoje 
zadovoljstvo realiziranim u proteklih 
godinu dana, a to je bilo moguće 
samo zajedničkim radom i naporom 
djelatnika  Općine, savjeta načelnika, 
te nesebičnoj potpori našeg dožupana 
Željka Cirbe i župana Bože Galića na 
čemu im se joj jednom od srca zahva-
ljujem i preporučam se za slijedeće 
projekte i aktivnosti.  Pred nama su 
Miholjski dani, gdje nastojim zadrža-
ti postignuti nivo i ovih dana uspjet 
ćemo zatvoriti financijsku konstruk-
ciju, i koristim ovu prigodu zahvali-
ti se svima koji su pomogli da se ova 

manifestacija održi onako kao mi to 
želimo.  Posebnu pozornost ćemo i u 
buduće posvetiti obilježavanju značaj-
nih datuma iz naše bliže i dalje proš-
losti i odavati dužnu počast našim 
ubijenim i poginulim. Pružat ćemo 
potrebnu podršku svjedocima na su-
đenju za ratni zločin u Lovasu. Pozi-
vam ovom prigodom svjedoke n ak-
tivniju suradnju kako sa sudom tako 
i našim veleposlanstvom u Beogradu 
kako bi se konačno doznala prava 
istina o Lovasu i zločinci adekvatno 
kaznili. Dopustite mi da se svim gra-

đanima Općine Lovas zahvalim na 
podršci meni i stranci na proteklim 
izborima i tijekom ovog mandata  i 
nadam se da ćemo i u buduće sura-
đivati na obostrano zadovoljstvo. I na 
kraju dopustite mi da svim građani-
ma Općine Lovas zaželim sve najbolje 
povodom Dana općine i predstojećih 
kirbaja. S. Pančić

NAJMANJI BROJ 
NEZAPOSLENIH 
U OPĆINI LOVAS

Na evidenciji Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje na dan 31.08.2010. 
zabilježeno je 68 nezaposlenih 
osoba s područja Općine Lovas. 
To je najmanji broj neuposlenih 
u Općini Lovas od našeg povratka 
do danas.  T. PAŠA
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Općinski odbor HDZ-a Lovas obilježio je  21. kolovoza 
2010. godine dvadesetu obljetnicu svoga osnutka. Na 
prigodnoj svečanosti održanoj u športskom centru Lovas  
nazočili su, pored domaćeg članstva i simpatizera, brojni 
gosti a, između ostalih,  saborski zastupnik Petar Mlinarić, 
tajnik Županijskog odbora HDZ-a Marinko Beljo te 
članice Zajednice žena HDZ Katarina Zrinski. Ispred 
osnivača Temeljnog ogranka HDZ-a Lovas nazočnima 

se obratio Ivan Mađarević, dok se osnivanja TO HDZ 
Opatovac prisjetio Stjepan Milas. Za dugogodišnju potporu 
svome članstvu i mještanima Općine Lovas zahvalio se 
predsjednik Općinsko odbora Željko Cirba, podsjetivši 
nazočne da,  još od osnutka općine 1993. godine, stranka 
HDZ obavlja najodgovornije dužnosti te da je uvijek, a i u 
buduće će biti,  na usluzi svojim građanima.

T. Paša

Jedan od suorganizatora manifestacije 
I. Dana udruga Općine Lovas – 
zajednica žena HDZ Katarina 
Zrinski, čije su se članice vrijedno 
uključile u organizaciju svih 
pripadajući aktivnosti, i materijalno 
su pomogle ovaj humanitarni događaj. 
Predsjednici udruge sv. Vinko Paulski 
– ogranak Lovas gđi Evi Šimić  članice 
su  uručile  prigodan poklon paket 
prehrambenih i higijenskih proizvoda, 
kao dar za socijalno ugrožene obitelji 
Lovasa i Opatovca.  T. Paša

Humanitarnom akcijom, upriliče-
nom povodom obilježavanja I. Dana 
udruga Općine Lovas i 20. obljetnice 
osnivanja HDZ-a u Lovasu, 
prikupljen je iznos od 9.445,00 kn. 
Iznos je dodijeljen udruzi Sv. Vinko 
Paulski – ogranak Lovas, čije je 
članstvo, uz pomoć Pastoralnih vijeća 
župe Lovas i Opatovac, donirani 
iznos dodijelilo u obliku paketa 
hrane i drugih potrepština socijalno 
ugroženim obiteljima, odnosno 

onima kojima je to najpotrebnije. 
Dio iznosa iskorišten je za nabavku 
didaktičke opreme za dječju igraonicu 
te za obilazak mještana Lovasa i 
Opatovca, smještenih u domove za 
stare i nemoćne. Stoga zahvaljujemo 
svim sponzorima i donatorima, kako 
slijedi:
- Vukovarsko srijemska županija
- Općina Lovas
- Arator doo
- OPG „Ivana Bičanić“ Opatovac

- Videković doo Vinkovci
-  Zajednica žena HDZ Katarina 

Zrinski
- Udruga žena Općine Lovas
- Citrus doo Lovas
- OPG „Pančić“ Opatovac
- Pekarski obrt „Lovas“
- TO „Slavonija“ Lovas
- gosp. Vilko Đaković
- Kafe bar „BIM „ Lovas.

T. Paša

ZAHVALA SPONZORIMA I DONATORIMA

Lovas, 21. kolovoza 2010.

20. GODINA HDZ-a OPĆINE LOVAS

Zajednica žena HDZ Katarina Zrinski darivala najugroženije
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Forum Udruga Općine Lovas, koji 
povezuje i objedinjava rad dvanaest 
udruga građana s područja općine, u 
suradnji s Općinom Lovas, Udrugom 
sv. Vinko Paulski – ogranak Lovas 
te Zajednicom žena HDZ Katarina 
Zrinski, upriličio je obilježavanje 1. 
Dana Udruga Općine Lovas. Ovom 
manifestacijom u trajanju od dva 
dana (20. I 21. kolovoza), udruge 
građana obilježili su svoj dan, ali 
ujedno nastojale ojačati međusobnu 
suradnju te razvijati duh zajedništva.
Praćene brojnim gledateljstvom, kako 
Lovaščanima i Opatovčanima, tako i 
gostima sa strane, odvijale su se brojne 
aktivnosti: nogometne utakmice, 
malonogometni turnir, turnir u tenisu, 
ribička alka, potezanje konopa, turnir 
u beli i, najbolje popraćena, revijalna 
odbojkaška utakmica žena. I dok su 
Lovaščani pokazali bolje umijeće u 
igranju nogometa, ekipa iz Opatovca 
bila je daleko nadmoćnija u potezanju 
konopa. No, po dobroj staroj „važno 
je sudjelovati“, pojeda u športskim 
aktivnostima bila je sporedna stvar, 
podčinjena u odnosu na humanitarnu 
dimenziju ovih događanja, druženje i 
zajedništvo.
Brojno gledateljstvo, ali i prikupljena 
humanitarna pomoć, dokaz su da 
su I. Dani udruga Općine Lovas 
više nego uspjeli i da nužno trebaju 
postati tradicija. Stoga treba zahvaliti 
svim sponzorima i donatorima, 
ali i udrugama koje su se vrijedno 
uključile: Udruga žena Općine Lovas 

i Zajednica žena Katarina Zrinski, 
Udruga sv. Vinko Paulski, ŠRD Smuđ 
Lovas te ŠRD Opatovac, Nogometni 
klubovi Lovas i Opatovac, Teniski 
klub Lovas, Dobrovoljno vatrogasno 
društvo Lovas, Lovačka udruga 
„Sokol“, Ured za međunarodnu 
suradnju TINTL… Također, hvala 
Vukovarsko-srijemskoj županiji 
koja svesrdno podupire ovakve 
humanitarne manifestacije, Općini 
Lovas, vijećnicima i dužnosnicima,  
gospodarstvenicima, lovaskom 
i opatovačkom župniku, svim 
djelatnicima općinske uprave, 
komunalnog pogona, programa 
„javnih radova“ i „Pomoći u kući“... 
Hvala tamburašima KUD-a „I. G. 
Kovačić“ koji su se pobrinuli za dobru 
zabavu, i na kraju, ali ne manje bitno, 
kuharima.  Hvala svim Lovaščanima 
i Opatovčanima koji su se odazvali i 
tako uveličali događaj, odnosno svima  
koji su na bilo koji način doprinijeli 
da se  ovim putem pošalje  pozitivna 
slika s porukom da zajedno možemo 
učiniti puno toga.  T. Paša

Lovas, 20.-21. kolovoza, obilježeni I. Dani udruga Općine Lovas

Humanost iznad svega

Dvadeset lovaskih obitelji koje žive u težim materijalnim 
ili obiteljskim uvjetima   primilo je ovih dana paket 
hrane i drugih potrepština. Radi se o pomoći nabavljenoj 
dijelom sredstava prikupljenih za vrijeme trajanja I. Dana 
udruga Općine Lovas i obilježavanja 20. Obljetnice 
HDZ-a, podijeljenoj od strane članova Pastoralnog vijeća 
župe Lovas, na čelu s vlč. Borislavom Romićem. Iz istih 
izvora, vlč. Zlatko Rajčevac darivao je pet opatovačkih 
obitelji s većim brojem djece, iznosom od od 500,00 kn. 
Kako je dogovoreno, ostatak prikupljenih sredstava biti 
će iskorišten za nabavku didaktičke opreme za dječju 
igraonicu u Lovasu te za obilazak mještana Općine Lovas, 
smještenih u Domovima za stare i nemoćne osobe.

T. Paša

Briga za stare i nemoćne
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LUCIJA KRIZMANIĆ
16. siječnja 2009.

DEJAN I MARIJA 
KRIZMANIĆ (rođ. ZEBEC)

KATJA PAVLIČIĆ
02. veljače 2009.

SRĐAN I MINJA PAVLIČIĆ 
(rođ. PEIĆ)

IVAN PAVAO GOŽOVIĆ
13. veljače 2009.

ROBERT I IRENA GOŽOVIĆ 
(rođ. PALIJAN)

MARIJA TURKALJ
18. ožujka 2009.

DENIS I MARINA TURKALJ 
(rođ. SABLJAK)

LORENA BISTROVIĆ
04. travnja 2009.

DARKO I BRANKA 
BISTROVIĆ (rođ. OROZOVIĆ)

SARA ŠIBALIĆ
19. travnja 2009.

GORAN I EMANUELA 
ŠIBALIĆ (rođ. ANTOLOVIĆ)

TARA ANTOLOVIĆ
06. srpnja 2009.

IGOR I SANJA ANTOLOVIĆ 
(rođ. PALIJAN)

TRISTAN FADDY
29. lipnja 2009.

TIBOR I RENATA FADDY 
(rođ. LATAS)

MARCIJAN BALIĆ
23. kolovoza 2009.

MARIJAN I GORDANA BALIĆ 
(rođ. ŠIMIĆ)

TEA MILIĆ
13. rujna 2009.

MIRKO MILIĆ DRAGANA 
VUČINA

LOVRO PEULIĆ
04. rujna 2009.

KRUNOSLAV I DRAŽENKA 
PEULIĆ (rođ. LOVRIĆ)

LEA HODAK
19. rujna 2009.

DAMIR I LJILJANA HODAK 
(rođ. RADOŠ)

VALENTINA PEIĆ
27. listopada 2009.

KRUNOSLAV I VEDRANA 
PEIĆ (rođ. KRIZMANIĆ)

ADRIANO ANTOLOVIĆ
26. srpnja 2009.

IVAN I MAJA ANTOLOVIĆ 
(rođ. PERIČIĆ)

Oni su 
naša 

radost i 
budućnost

ROĐENA DJECA  
U 2009. godini
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ANTE MATKOVIĆ
19. lipnja 2010.

IVAN I VLATKA MATKOVIĆ 
(rođ. ANTOLOVIĆ)

HELENA SABLJAK
30.svibnja 2010.

PERO I IVANA SABLJAK (rođ. 
BAKETA)

VALENTINA BALIĆ
25. lipnja 2010.

ZVONIMIR I VESNA BALIĆ 
(rođ. KRIZMANIĆ)

MATO MARKEŠIĆ
02. srpnja 2010.

MLADEN I SANJA MARKEŠIĆ 
(rođ. ŠEMUGA)

DORA BAČLIĆ
19. studenog 2009.

VJEKOSLAV I KATICA 
BAČLIĆ (rođ. ŠIVAK)

IVAN TOMA
15. prosinca 2009.

ELVIS I KATARINA TOMA 
(rođ. SABLJAK)

PAULA VELERAJTER
16. veljače 2010.

DRAGAN I DANIJELA 
VELERAJTER (rođ. LUKETIĆ)

MARIJA SABLJAK
03. travnja 2010.

MILAN I IVANA SABLJAK 
(rođ. PALIJAN)

IVAN VIDIĆ
29. travnja 2010.

KRISTIJAN I SILVIJA VIDIĆ 
(rođ. SOMBORAC)

ANDREJA PETROVIĆ
01. svibnja 2010.

GORDAN I BRANKA 
PETROVIĆ (rođ. VUKOVIĆ)

GABRIJEL PEIĆ
31. svibnja 2010.

TOMISLAV I SANJA PEIĆ (rođ. 
PAVLIČIĆ)

KLARA TURKALJ
14. lipnja 2010.

MARTIN I ZDENKA 
TURKALJ (rođ. BISTROVIĆ)

NIKO POLE
24. srpnja 2010.

TOMISLAV I MIRELA POLE 
(rođ. HUDAK)

LUKA HODAK
11. kolovoza 2010.

DANIEL I DARIJA HODAK 
(rođ. LUKETIĆ)

ENA CONJAR
04. rujna 2010.

TOMISLAV I IVANA CONJAR 
(rođ. KESER)

ROĐENA DJECA 
U 2010. godini
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ČETVRTAK, 23. RUJAN 2010.
- 19,30 sati  –  V. izložba “Lokalna tiskana 

glasila Vukovarsko- srijemske 
županije” pod pokroviteljstvom 
Vukovarsko-srijemske županije 
(dječji vrtić “Bajka” Lovas)

 –  okrugli stol na temu: “Lokalna 
glasila i prekogranična suradnja”

PETAK, 24. RUJAN 2010. –  Dan Općine Lovas

- 10,00 sati  –  športski susreti djece u 
športskom centru Lovas

 –  kolonija slikara: - Hrvatsko društvo 
likovnih umjetnika amatera “Likar” 
Osijek

 – Udruga “Vukovarski slikari”
 – Hrvatska likovna udruga Vukovar
–  OŠ “Lovas” - izložbe:  - LU “Sokol” 

- Udruga žena Općine 
Lovas 
-  likovni radovi 

predškolske i 
osnovnoškolske djece

- 12,00 sati  –  polaganje vijenaca  
– spomen obilježje masovne 
grobnice 
– spomen križ u centru Lovasa

- 12,30 sati  –  obilazak novoobnovljene zgrade 
OŠ “Lovas”

- 13,00 sati  –  svečana sjednica Općinskog 
vijeća (Dom kulture Lovas)

 –  nastup KUD-a “I. G. Kovačić” i 
djece OŠ “Lovas”

SUBOTA, 25. RUJAN 2010.
- 09,00 sati  –  natjecanje u gađanju glinenih 

golubova – LU “Sokol” Lovas

- 12,00 sati  – 3. Dani prijatelja Općine Lovas 
(općinska vijećnica)
- 16,00 sati  – mimohod KUD-ova
- 16,30 sati  – “Miholjsko kolo” u centru 
Lovasa
- 17,00 sati   – folklorna večer u Domu kulture 

Lovas

NEDJELJA, 26. RUJAN 2010.
- 10,00 sati  –  80. godina Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Lovas 
i blagoslov zastave (školska 
športska dvorana Lovas)

- 11,00 sati  – Sveta misa
- 16,00 sati  – nogometna utakmica – NK 
“Lovas” – NK “Bršadin”
- 19,00 sati  – Pjesnička večer (Dom kulture 
Lovas)

PONEDJELJAK, 27. RUJAN 2010.
DOM KULTURE LOVAS:
- 09,00 sati  –  IV. Gospodarski forum 

“Razvojni projekti u ruralnim 
područjima Vukovarsko-
srijemske županije” u 
organizaciji Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja, Vukovarsko-
srijemske županije, Općine 
Lovas i Ureda za međunarodnu 
suradnju TINTL

- 11,30 sati  –  “Dan polja BC hibrida kukuruza” 
(uz pokus na poljima PZ 
“Lovas” - Arator d.o.o.)

UTORAK, 28. RUJAN 2010.
- 18,00 sati  – završnica teniskog turnira 
“Miholje 2010.”

XIII. Miholjski dani Općine Lovas
23. rujna - 03. listopada 2010.
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XIII. Miholjski dani Općine Lovas
23. rujna - 03. listopada 2010.

Pokrovitelji manifestacije “Miholjski dani 2010.”

Ministarstvo poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja 

Vukovarsko-srijemska županija Općina Lovas

SRIJEDA, 29. RUJAN 2010., blagdan sv. 
Mihaela arkanđela, kirbaj u Lovasu
- 11,00 sati  – Sveta misa, župna crkva Sv. 
Mihaela
- 16,00 sati  – nogometna utakmica: NK 
“Lovas” – NK “Cibalia”

24. - 27. RUJAN
- 10,00 - 17,00 sati -  promotivni štandovi 

poljoprivrednih 
proizvođača

OPATOVAC

PETAK, 01. LISTOPADA 2010.
- 16,00 sati  –  nogometna utakmica, veterani: 

NK “Lovas” – Vukovarsko-
srijemska županija (športski 
centar Opatovac)

SUBOTA, 02. LISTOPADA 2010.
- promotivni štand Udruge vinogradara i vinara 
Općine Lovas
- 09,00 - 12,00 sati – natjecanje u ribičiji
- 10,30 sati –  OŠ “Lovas”, područna 

škola Opatovac - izložbe LU 
“Sokol” Lovas, likovni radovi 
predškolske i osnovnoškolske 
djece

- 11,00 sati  –  “Fišijada – Kup Općine 
Lovas 2010.” - natjecanje u 
pripremanju fiš paprikaša

- 13,00 sati  – proglašenje pobjednika

NEDJELJA, 03. LISTOPADA 2010., blagdan 
Kraljice sv. Krunice, kirbaj u Opatovcu
- 10,00 sati  – polaganje vijenaca kod spomen 
križa u centru Opatovca
- 10,30 sati  – Sveta misa
- 15,30 sati  – nogometna utakmica NK 
“Opatovac” – NK “Tompojevci”
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Tijekom druge polovice 2009. godi-
ne, nakon dugog vremena čekanja, 
otvoreni su brojni natječaji pred-pri-
stupnog fonda IPA. Ured TINTL ih 
je spremno dočekao i nastali su brojni 
projekti kojima se pokušava pobolj-
šati stanje gospodarstva, komunalne 
infrastrukture i društva u cjelini na 
području Općina Tovarnik, Tompo-
jevci, Lovas i Grada Iloka. Ne navo-
dim Općinu Nijemci jer je s krajem 
srpnja ove godine Općina Nijemci 

krenula samostalnim putem u rješa-
vanje svojih razvojnih programa te 
im ovim putem želimo uspjeh u bu-
dućem radu. Nakon uspješnog preu-
stroja, međuopćinska suradnja i Ured 
TINTL su krenuli u nove inicijative 
i pripreme za provedbu projekata 
koji će biti prijavljeni u dolazećim 
mjesecima. 
U završnoj fazi ugovaranja na natje-
čaju IPA IIIc za Izgradnju poslovne 
infrastrukture IPA su 2 projekta te 
očekujemo njihovu provedbu kra-
jem listopada. Poslovni centar u Lo-
vasu u poslovnoj zoni Lovas, vrije-
dan 547.000€, odnosi se na gradnju 
zgrade s konferencijsko-uredskim 
sadržajima, a koristit će se za potre-
be upravljanja poslovnom zonom, 

provedbe Nacionalnog programa na-
vodnjavanja, razvoja poljoprivrede i 
vinarstva te razvoja poduzetništva i 
novih projekata. Europska komisija 
sufinancira projekt s 75% ukupne 
vrijednosti – 410.000€, a ostatak osi-
gurava Općina Lovas. Drugi projekt, 
Vizitor centar u Iloku, će se provoditi 
u starom dijelu Grada Iloka gdje će 
se Kurija Brnjaković pretvoriti u mo-
deran turističko-informativni centar 
te prostor za jedinstvenu vinoteku 

srijemskog vinogorja. Svoje prostore 
će dobiti Turistička zajednica grada 
Iloka i Vinski klaster Srijem. Uku-
pna vrijednost projekta je 476.000€, 
a Europska komisija ga sufinancira s 
357.000€ (75%).
Također, uskoro se očekuje ugova-
ranje projekta SWOT, vrijednog 
138.000€ koji je odobren na natječa-
ju Žene na tržištu rada, a koji će na 
TINTL području doprinijeti jačanju 
položaja i znanja žena u poduzetniš-
tvu i turizmu.
Iako još nisu poznati potpuni rezulta-
ti prethodnog natječaja za prekogra-
nične suradnje s Srbijom i Bosnom i 
Hercegovinom, Ured intenzivno radi 
na razvoju novih projekata i pronala-
ženju partnera. Djelatnici Ureda su-

djelovali su početkom rujna na Foru-
mu za traženje partnera u Brčkom i 
gdje su ostvareni brojni kontakti te se 
očekuje i realizacija projekata.
Ured provodi projekt READY, nami-
jenjen jačanju poduzetništva mladih, 
gdje u suradnji s organizacijama iz 
Irske, V.Britanije, Španjolske, Nje-
mačke, Austrije i Belgije, te potporu 
Vukovarsko-srijemske županije, 20 
mladih se obučava za izradu poslov-
nih planova. 

Tijekom rujna, naši korisnici kojima 
smo prijavili projekta na Ministarstvo 
gospodarstva i Ministarstva poljopri-
vrede su dobili, nakon dugog čekanja, 
pozitivne ugovore što će dodatno oja-
čati razvoj gospodarstva.
U pripremi je osnivanje Lokalne ak-
cijske grupe u okviru EU fonda LEA-
DER te očekujemo s krajem listopada 
postati prvi LAG na području Vuko-
varsko-srijemske županije.
Pozivamo sve organizacije, gospodar-
stvenike i stanovnike TINTL područ-
ja da se informiraju u našem uredu o 
mogućnostima financiranja njihovih 
ideja i projekata iz bespovratnih sred-
stava EU i nacionalnih fondova  te 
time zajednički doprinesemo razvoju 
našeg područja.  T. Panenić

Lovas, rujan 2010., novi uspjesi projekata Ureda za međunarodnu suradnju-TINTL

SLIJEDI OSNIVANJE LAG-a  
(Lokalne akcijske grupe)
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Tar-Vabriga, 17. srpnja 2010. godine – Općina Lovas potpisala Sporazum o suradnji te Povelju 
prijateljstva s ovom istarskom općinom……

OPĆINE TAR VABRIGA I LOVAS POTPISALE 
POVELJU PRIJATELJSTVA

U cilju razvijanja prijateljskih, kultur-
nih, društvenih i poduzetničkih od-
nosa, kao i poboljšanja razvoja lokal-
nih zajednica, Općina Lovas i istarska 
OpćIna Tar-Vabriga-Torre Abrega 
potpisale su 17. srpnja 2010. godine 
u Taru Sporazum o suradnji te Pove-
lju prijateljstva. 
Sporazum i Povelja potpisani su na-
kon višegodišnje suradnje i prijatelj-
stva između ove dvije općine, a pred-
stavljaju temelj za razvoj zajedničkih 
poduzetničkih programa i projekata, 
zajedničko prisustvovanje gospodar-
skim sajmovima i izložbama, oboga-
ćivanje kulturnog i športskog živo-
ta, suradnju u odgojno obrazovnim 
aktivnostima djece i mladih te svim 
drugim oblicima društvenog života i 
zajedničkih interesa. Tom prigodom, 
u Istri je boravilo izaslanstvo Općine 
Lovas u sastavu: Berislav Filić, pred-
sjednik Općinskog vijeća Stjepan Mi-
las, načelnik, Ivan Mujić,  zamjenik 
načelnika i Tanja Paša, pročelnica Je-
dinstvenog upravnog odjela. Kako će 
se ova suradnja nastojati proširiti i na 
gospodarstvo, ali i na ostale jedinice 
lokalne samouprave naše županije, u 
Istri je boravio i zamjenik vukovar-
sko-srijemskog župana Željko Cirba, 
direktor Agencije za vodne putove 
Miroslav Ištuk, Adam Rendulić, di-
rektor PZ Lovas, kao i izaslanstvo 
Grada Iloka.  T. Paša
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LJEPŠI IZGLED NAŠIH MJESTA
Unatoč  kišnim, vremenskim uvjetima djelatnici programa 
„Javnih radova“ i općinskog komunalnog pogona aktivno 
rade na uređenju našeg okoliša. Tako su posađene sadnice 
zelenila u ulici S. Radića i na katoličkom groblju u Lovasu, 
čija je nabavna vrijednost iznosila cca 5.000,00 kn. Kako 
jesenski uvjeti i dalje pogoduju bujnom rastu trave i 
korova, veliki broj djelatnika uposlen je na poslovima 
košnje. Istovremeno, boje se klupe i ograde postavljene na 
javnim i općinskim površinama. Sa zadovoljstvom možemo 
izvijestiti da su napokon završeni i radovi na izgradnji 
potpornog zida u ulici Kralja Tomislava, gdje su troškovi 
izgradnje premašili iznos od 80.000,00 kn. Radove su 
izveli djelatnici općinskog komunalnog pogona.

T. Paša

PROVEDEN TRETMAN 
SUZBIJANJA KOMARACA 

15. i 16 srpnja u Lovasu, Opatovcu i okolnim mjestima, u 
vremenu od 19:00 do 21:00 proveden je tretman suzbijanja 
komaraca. Aviotretiranjem zelenog pojasa oko naselja, 
te potencijalnih legala komaraca – poplavljena područja, 
šume i vodotoci, metodom toplog zamagljivanja tretirana 
su navedena područja. Korišteni su insekticidi odobreni od 
Ministarstva zdravstva RH i preporuke Svjetske zdravstvene 
organizacije za promjenu u naseljenim mjestima, koji 
ne sadrže štetne sastojke za zdravlje ljudi i toplokrvnih 
životinja a financirani su sredstvima Vukovarsko-srijemske 
županije i Općine Lovas. M.Peulić

PRODUŽEN PROGRAM 
JAVNIH RADOVA

S Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan je 
aneks Ugovora o sufinanciranju djelatnika  uposlenih  u 
programu javnih radova, čime je za četvoro djelatnika 
produžen radni odnos za još dva mjeseca.  Na ovaj način, 
svih devet djelatnika Programa radit će ukupno 6 mjeseci na 
poslovima uređenja okoliša i društvenih objekata, košnje, 
održavanja groblja, sadnje sadnica, manjih građevinskih  
zahvata i sl. 

T. Paša

Obiteljsko gospodarstvo Bićanić iz Opatovca 
obogatilo turističku ponudu Općine Lovas….

“PUTEM VOĆNIH KAPI“ OD 
STARIH MIKANOVACA DO 

ILOKA

Uz postojeću „Vinsku cestu“ i Biciklističku rutu „Dunav“ 
turistička ponuda naše županije obogaćena je novim 
tematskim putem pod nazivom „Put voćnih kapi“. 
Naime, zahvaljujući potpori Ministarstva poljoprivrede 
Ured Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije 
realizirao je projekt  pod nazivom „Put voćnih kapi“. 
Tematski turistički „Put voćnih rakija“ vodi od Starih 
Mikanovaca do Iloka. S područja Općine Lovas u isti je 
uključeno Obiteljsko gospodarstvo Bićanić – Opatovac, 
koje se, između ostalog bavi i proizvodnjom i distribucijom 
voćnih rakija. Treba napomenuti da su u ovaj tematski put 
uključeni registrirani proizvođači voćnih rakija te da je još 
preostalo označavanje tematske rute uz prometnice. Više 
o svemu možete  saznati na www.vizitvukovarsrijem.com

S. Pančić
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OBNOVA ŠKOLSKIH ZGRADA

Pročelnik županijskog Upravnog odjela za školstvo, kulturu 
i šport Grga Krajina i zamjenik vukovarsko-srijemskog 
župana Željko Cirba, zajedno s načelnikom Općine Lovas 
Stjepanom Milasom,  obišli su  osnovnu školu „Lovas“, kao 
i područnu školu u Opatovcu. Razlog posjeta bio je uvid 
u tijek radova obnove zgrada škole, s čime ih je upoznala 
ravnateljica Julijana Baltić. Predviđa se da će, tijekom 
ove godine, u obnovu obije zgrade Vukovarsko-srijemska 
županija uložiti cca 450.0000,00 kn. Spomenutim iznosom 
biti će financirani građevinski, fasaderski, keramičarski, 
sanitarni, stolarski te ini predviđeni radovi. Sve ovo će 
omogućiti da učenici novu školsku godinu počnu u 
ljepšem, kvalitetnijem i ugodnijem radnom prostoru. 

T. Paša

POTPORA “PRVAŠIĆIMA“
Kao dobrodošlicu svim učenicima I. razreda Osnovne 
škole „Lovas“ i njezine područne škole u Opatovcu, 
općinski  načelnik donio je Odluku o financiranju nabavke 
udžbenika. Slijedom narečenog, roditeljima učenika prvog 
razreda isplatit će se iznos od 500,00 kn po djetetu u 
navedene svrhe. Ukupan iznos od 4.500,00 kn, koliko stoji 
nabavka udžbenika za 9 učenika prvog razreda, financiran 
je sredstvima Proračuna Općine Lovas. T. Paša

POČELA NOVA ŠKOLSKA 
GODINA

Školsku godinu 2010./2011. u osnovnoj školi „Lovas“ 
započelo je ukupno 85 učenika  Lovasa i Opatovca.  Za 
devet „prvašića“, u znak dobrodošlice, upriličen je i svečani 
prigodni program. Ujedno je  vlč. Borislav Romić služio Sv. 
Misu, zazvavši Duha svetoga na sve učenike i učitelje, kako 
bi im nova školska i vjeronaučna godina bile što uspješnije.

T. Paša

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA 
SREDNJOŠKOLCIMA

Temeljem zaključka s koordinacije župana, gradonačelnika 
i načelnika Vukovarsko-srijemske županije,  Općina Lovas 
će, nakon potvrde od strane Općinskog vijeća, nastavit s 
dosadašnjim modelom sufinanciranja prijevoza učenika 
srednjoškolaca.   

Unatoč teškoj financijskoj situaciji, nastojeći 
pomoći roditeljima i učenicima srednjoškolcima, iz 
općinskog proračuna izdvojit će se novčana sredstva za 
sufinanciranje30%-tnog iznosa prijevozne karte. Kao i do 
sada, 30% osnovne cijene karte financirat će prijevoznici, 
10% Vukovarsko-srijemska županija, dok će preostali dio 
troškova cijene prijevoza plaćati roditelji. dalje će, za drugo, 
treće i svako slijedeće dijete srednjoškolca prijevoz biti 
besplatan, budući da će polovinu iznosa troškova snositi 
Vukovarsko-srijemska županija, a ostatak prijevoznici. 
Sufinanciranje prijevoza odobravat će se temeljem školskih 
potvrda o upisu u srednjoškolsku godinu 2010./2011., 
koju su učenici dužni donijeti na ovjeru Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Lovas. Prema podacima kojima 
trenutno raspolažemo, Općina Lovas sufinancirat će 
prijevoz za ukupno 35 učenika, što iznosi 9.000,00 kn 
mjesečno.  T. Paša
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POSJET GRADU TROGIRU TE 
OPĆINI MARINA

Boravak KUD-a „Ivan Goran Kovačić“ Lovas u Dalmaciji, 
bio je ujedno i prigoda predstavljanja Općine Lovas. 
Prilikom posjeta gradu Trogiru, zamjenica gradonačelnika 
Vedrana Zelalija primila je izaslanstvo Općine Lovas 
u sastavu: Tanja Paša, pročelnica JUO te Ivana Bogad 
– predsjednik KUD-a I. G. Kovačić Lovas  i Ivica 
Krizmanić – predsjednik Skupštine PZ Lovas. Isti je sastav 
načelniku Općine Marina – Anti Mamutu prezentirao rad 
Općine Lovas, njezine projekte, gospodarstvo, kulturni i 
društveni život te ina postignuća. Bili su ovo prvi koraci 
ka uspostavljanju suradnje između naše, srijemske i 
dalmatinskih jedinica lokalne uprave.   T. Paša

OPĆINA LOVAS I NA RADIO 
TROGIRU

Rad KUD-a Ivan Goran Kovačić, trenutne aktivnosti i 
glavne projekte Općine Lovas te poljoprivredu našeg kraja 
prezentirali su na Gradskom radio Trogiru Ivan Bogad, 
predsjednik KUD-a, Tanja Paša, pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Lovas te Ivica Krizmanić, 
predsjednik skupštine PZ Lovas. Bila je ovo zajednička 
radijska emisija na kojoj su, pored gostiju iz Lovasa, 
sudjelovali članovi Udruge pučkih pjevača umirovljenika 
Općine Marina „Lanterna“  i tako predstavili svoj rad i 
stvaralaštvo. T. Paša

ZVUCI TAMBURE U 
DALMACIJI

Krajem kolovoza KUD „Ivan Goran 
Kovačić“ Lovas uspješno se predstavio 
na dalmatinskoj obali, nastupima u 
Trogiru i Marini. Brojnim mještanima 
i turistima folklorna i tamburaška 
skupina prezentirale su svu ljepotu 
i bogatstvo slavonske i srijemske 
tradicije. Kičenost šokačkih nošnji, 
zvuk tambure i starih narodnih 
pjesama osvojila su srca svih brojnih 
gledatelja. Bili su ovo nastupi upriličeni 
povodom završetka“ Marinskog 
ljeta“, na poziv domaćina – Udruge 
pučkih pjevača umirovljenika Općine 
Marina „Lanterna“ i KUD-a „Andrija 
Matijaš Pauk“ iz Marine. Nastavak 
je ovo prijateljstva između lovaskog 
i dalmatinskih KUD-ova, koje je 
započelo još davnih dana u vrijeme 
progonstva. Okrunjeno zajedničkim 
nastupom, ovo druženje nastavit će se 
tijekom veljače iduće godine u Lovasu, 
kako je već dogovoreno prilikom 
posjeta. Ujedno,  ovom prigodom,   
zahvaljujemo  ljubaznim domaćinima 
na sjajnom gostoprimstvu, kao i 
Vukovarsko-srijemskoj županiji koja 
je financijski pomogla ovaj nastup.

T. Paša   
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LOVASKI KUD NA FOLKLORNIM VEČERIMA 
Kulturno umjetničko društvo „Ivan Goran Kovačić“ Lovas predstavilo se na folklornim večerima 45. Vinkovačkih jeseni. 
Izvedba običaja berbe grožđa, tradicionalnih lovaskih pjesama i plesova još jednom je pokupila veliki pljesak nazočnih, ali 
i dobre ocijene ocjenjivačkog suda. Lovaski KUD nastupit će i na svečanom mimohodu sudionika Vinkovačkih jeseni u 
nedjelju, 19. rujna 2010. godine. T. Paša
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Veterani NK Lovasa 28. i 29. kolovoza boravili su u Pri-
morsko-goranskoj županiji, točnije u Lovranu a razlog je 
bio turnir u nogometu. Riječ je o tradicionalnom nogo-
metnom turniru u Lovranu a veterani Lovasa i ove su go-
dine lijepo ugošćeni od strane ljubaznih domaćina. Pred-
stavnik veterana NK Lovran Zoran Jurčić te predsjednik 
veterana NK Lovasa Franjo Došen izrazili su zadovoljstvo 
održanim turnirom te želju da ovakvi susreti postanu tra-
dicija. Podsjetimo veterani NK Lovasa ugostili su veterane 
NK Lovrana u svibnju ove godine a već se dogovaraju su-
sreti za slijedeću. Prvo mjesto na turniru osvojili su do-
maćini, drugo su zauzeli veterani NK Viškovo dok su naši 
veterani završili na trećem. Predsjednik naših veterana za-
hvaljuje domaćinima na ugodnom boravku te sponzorima 

koji su omogućili putovanje – Vukovarsko-srijemskoj žu-
paniji, Aratoru d.o.o., TK Lovas, Pekarskom obrtu Lovas i 
cafe bar Layli. M. Peulić

SIDI MARKO SIDI
Sidi Marko sidi, i što radiš vidi.
Eto tucam orahe, za to se ne stidim. 
Došla jesen rana, orah pada s grana.
Kupio sam orahe, i dvadeset dana.
Rekla mi je baka, tucaj dana svaka.
I ja ću sa tobom, čistiti polako.
Čistiti polako, orahe da kako.
Tucali smo orahe, da bi dosta bilo.
Za Miholje gužvarom, da bi se sladilo.
Kiša tiho pada, i po malo tucka.
Dida čisti orahe, rakiju pijucka.
Rakija je fina, bolja je od vina.
Nju pijem polako, uz orahe svakako.
Stigla jesen rana, lišće pada s grana. 
A kiša nam ne staje, evo osam dana.

Marko Sabljak-Beli

PUČKIM PJESNICIMA
Dobri došli prijatelji dragi, dobro došli na pjesničko veče, 
ostavite svakodnevne brige, neka pučka riječ sada poteče.

Dal je proza, ili poezija, svejedno što vam srce kaže, 
iz svog kuta ja ću samo reći nijedna se ovdje riječ ne laže.

Književnost je svima nama strana, tu se piše iz srca i duše, 
o ljubavi, boli, molitvi i ratu, sva pravila pučko tu se ruše.

Draga lica i osmjeh što blista, na okupu sve nas isto spaja, 
Srijem, Baranja, Slavonija ravna, tu veselju teško nađe kraja.

I ovi drugi diljem lijepe naše, nek lovaska ljepota vas veže, 
svi ste ovdje samo dragi gosti, nek tkanica sve u jedno steže.

Dragi gosti sad prepuštam vama, pa recite što vam srcu drago, 
što se piše za vjekove osta, to je povijest i hrvatsko blago.

Katica Filić – Gađina

Veterani NK Lovasa na turniru u Lovranu
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U ponedjeljak, 06.09.2010 imali smo 
sv. Misu u 10,00 sati i zazvali smo 
Duha Svetoga, da s Božjom pomoću 
započnemo, zajedno s nastavnicima i 
roditeljima, poučavati i odgajati našu 
djecu i mlade. DOBAR POČETAK 
POLA USPJEHA!
Jer: „AKO GOSPODIN KUĆE 
NE GRADI, I GRADA NE ČUVA 
UZALUD SE TRUDE GRADITELJI 
I UZALUD STRAŽAR BDI!“
Uglavnom, odmori su za nama, a 
ljeto je na izmaku, okrećemo se svojoj 
svakodnevici. Jer jedan od najvažnijih 
rujanskih događaja jest početak nove 
školske vjeronaučne godine. Otvorit 
će se vrata na svim našim osnovnim i 
srednjim školama, kroz koja će proći 
na stotine tisuća učenika, neki po prvi 
puta - premda ih je ove godine manje 
za tisuću - a neki zadnji put u svojemu 
osnovnom ili srednjoškolskom 
obrazovanju.
Ono što će se događati u školskim 
odgojnim ustanovama VAŽNIJE 
JE OD SVEGA ONOGA 
ŠTO ĆE SE DOGAĐATI U 
TVORNICAMA - UREDIMA ILI 
NA ŠPORTSKIM TERENIMA. 
MISLIMO LI DOVOLJNO NA TU 
STVARNOST?
Što će biti S ODGOJNOM 
DIMENZIJOM TIH MLADIH 
BIĆA koja će sutra doći u tvornice, 
sjesti u urede i istrčati na športske 
terene? Hoćemo li ih naučiti „zabiti 

protivniku gol“ ne birajući sredstva 
- pošto - poto i ne gledajući na fair 
play?” Tako doista čovjek postaje 
čovjeku vuk! A TO NITKO 
DOBRONAMJERAN NE ŽELI!
Zato trebamo odgajati srce i duh 
čovjekov - naučiti djecu i mlade da 
nisu SAMI i da nisu svi jednakih 
nadarenosti i talenata. Naučiti ih DA 
SMO SVI DJECA BOŽJA I DA 
SVATKO DONOSI SA SOBOM 
NEŠTO ŠTO BLIŽNJI NEMA i 
tako svojom osobnošću obogaćuje 
svijet.
Nastojati oko toga da ih odgojimo za 
CJELOVITE LJUDE - jer nije nam 
svejedno kako će se sutra upravljati 
našom državom i našim narodom 

- tko će stvarati politiku, voditi 
ekonomiju, u sudnicama dijeliti 
pravdu, u crkvama služiti Sv. Misu, 
i na svim drugim područjima života 
preuzimati osobnu odgovornost.
Jer odgojiti DOBROG I 
ODGOVORNOG ČOVJEKA, 
više je i vrijednije nego sagraditi 
jedan neboder ili podići grad, jer 
će dobar i odgovoran čovjek sam 
sagraditi neboder i podići grad, a 
neodgojen i neodgovoran sve će to 
porušiti, čega smo svjedoci u prošlom 
domovinskom ratu.
DA BI DOBRO UČIO, UČENIK 
MORA PRVO I IZNAD SVEGA 
IMATI ČISTO SRCE. Zato pozivam 
sve vjeroučenike da pristupe svetoj 
Ispovjedi na početku ove školske 
-vjeronaučne - katehetske godine.
Spremamo se za proslavu našega 
nebeskoga Zaštitnika - SVETI 
MIHAEL ARKANĐEO 
-29.09.2010. - Svete Mise su toga 
dana u 8,30 i 11,00 sati.
Sve pozivam - DOMAĆINE I 
GOSTE - DA NA NAJBOLJI 
NAČIN - KAO PRAVI KRŠĆANI 
PROSLAVIMO TAJ DAN - A TO 
JE SUDJELOVANJE U SVETOJ 
MISI. Svim župljanima Čestitam 
naš CRKVENI GOD - a onima koji 
slave imendan, neka im je SRETAN I 
BLAGOSLOVLJEN!

Vaš župnik
Borislav Romić

POČETAK NOVE ŠKOLSKE - VJERONAUČNE - 
KATEHETSKE GODINE - 2010/2011
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Upravo ovom pjesmom pozdravili su svoju nebesku majku 
župljani Župe sotinske hodočaščeći na Vodicu povodom 

blagdana BDM Kraljice. Misno slavlje predvodio je vlč. 
Zlatko Rajčevac, župnik sotinski.

OBNOVLJEN ŽUPNI DVOR U 
SOTINU

Radovi na obnovi župnog dvora u Sotinu pri samom 
su kraju. Predstoje još neki manji zahvati, unutrašnje 
opremanje i useljenje našeg župnika. S. Pančić

ZAZIVOM DUHA SVETOG 
ZAPOČELA NOVA  

ŠKOLSKA GODINA
Misnim slavljem koje je predvodio vlč. Zlatko Rajčevac, 
župnik sotinski, zazivom Duha Svetoga otpočela je nova 
školska godina. Prije toga učenici i njihovi učitelji imali su 
priliku ispovijedati se. Vlč. Zlatko Rajčevac zaželio je svim 
učenicima puno uspjeha u školskoj godini koja je pred 
njima. S. Pančić

Sotin, 22. kolovoza 2010. godine – hodočašće župljana Župe sotinske na Vodici….

ZDRAVO, ZDRAVO MARIJO….
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MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

POVODOM MIHOLJSKIH DANA 

I DANA OPĆINE LOVAS

SVIM MJEŠTANIMA LOVASA I OPATOVCA

UPUĆUJEM ISKRENE ČESTITKE

PETAR ČOBANKOVIĆ, dipl ing.

Ministar poljoprivrede,  

ribarstva i ruralnog razvoja
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POVODOM DANA OPĆINE LOVAS 

I KIRBAJA U LOVASU I OPATOVCU

U IME OPĆINSKOG VIJEĆA I JEDINSTVENOG UPRAVNOG 

ODJELA OPĆINE LOVAS

 SVIM GRAĐANIMA UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE

POVODOM OBILJEŽAVANJA “MIHOLJSKIH DANA” 

I DANA OPĆINE LOVAS

SVIM MJEŠTANIMA LOVASA I OPATOVCA 

UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE 

SA ŽELJOM ZA DALJNJIM RAZVOJEM NAŠE OPĆINE 

NA DOBROBIT SVIH NAS

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Lovas:

BERISLAV FILIĆ, ing.

Zamjenici predsjednika Općinskog
Vijeća Općine Lovas

STJEPAN PANČIĆ, oec.
IVAN POLE, dipl.oec.

Pročelnica JUO
TANJA PAŠA, oec.

Načelnik Općine Lovas

STJEPAN MILAS

Zamjenik načelnika Općine Lovas

IVAN MUJIĆ



27

ISKRENE ČESTITKE SVIM MJEŠTANIMA

LOVASA I OPATOVCA

POVODOM DANA OPĆINE

I KIRBAJA U LOVASU I OPATOVCU 

UPUĆUJE

OPĆINSKI ODBOR
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

OPĆINE LOVAS
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Svim žiteljima Općine Lovas,

povodom obilježavanja Dana Općine 

i blagdana sv. Mihaela arkanđela,

upućujem najiskrenije čestitke,

sa željom da se općina i dalje razvija 

i napreduje, a na zadovoljstvo i dobrobit 

svih koji u njoj žive.

Župan vukovarsko-srijemski 
Božo Galić, dipl.ing.


