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potvrđuje da je Općinsko vijeće 

Lovas nakladnik.

Fotografije i rukopisi
se ne vraćaju!

ISSN 1331-906X

1 1 5 2 2 2

Recesija, kriza ili kako je sve ne zove-
mo, ne zaustavlja se. Došao vrag po 
svoje. Treba vratiti sve što smo pozaj-
mili ali i prestati trošiti na svemu što 
nije nužno. Tako je, dragi moji, došlo 
vrijeme da se raspravlja i „Lovaskom 
listu“. Dakako da u našoj općini ima 
puno prečih stvari od ovih novina, 
koje ste naučili imati 4 – 5 puta u 
proteklih šesnaest godina. No što je 
tu je. Kako sada stvari stoje preskočit 
ćemo jedan broj – onaj koji je izlazio 
u srpnju. No, zato Vi koji imate pri-
stup internetu sve aktualnosti općine 
Lovas možete pratiti na našoj Web 
stranici, koja je više nego dobra i 
krajnje aktualna. Pa ako je nešto jako 
zanimljivo i važno pokažite i svojim 
bakama i didovima, radovat će ih.
U jednoj pjesmi stoji da Šokac ne 
zna normalno ni mrziti ali ni voliti. 
Ovo za mržnju ne bih komentirao ali 
za voliti ne bi se složio s pjesnikom. 
Šokac itekako zna voliti i svoju snašu, 
i svoju djecu, roditelje, unučad….. a 
napose svoju Domovinu što je nebro-
jeni puta dokazao. I stoga znajte ni 
bećar – šokački – nije lako biti. Slavo-
nijo Bog nek te čuva.
15. travnja 2011. godine izrečena 
je prvostupanjska presuda Haškog 

tribunala našim generalima za ratni 
zločin kao „sudionicima udruženog 
zločinačkog pothvata“. General Ante 
Gotovina dobio je 24 godine zatvora 
a general  Mladen Markač 18 godina. 
General  Ivan Čermak oslobođen je 
optužbi. Hrvatska javnost je ogorče-
na, SDSS šuti, a komšija Tadić tvrdi 
da je haški tribunal postupio u skladu 
s pravom. Zar je moguće da Europa 
i njen tribunal misli da je Republika 
Hrvatska nastala kao rezultat „udru-
ženog zločinačkog pothvata“? Treba-
mo li mi uopće toj Europi? Treba li 
nama takva Europa? I još jedno važno 
pitanje, jesu li sve naše Vlade i svi naši 
predsjednici dali sve od sebe kako se 
ovo ne bi dogodilo ili…..????
Vukovar, Lovas, Tovarnik, Berak, So-
tin, Škabrnja, ……….. – zar se tu 
nije dogodio ratni zločin? Tko je za to 
i koliko do sada odgovarao? 
Europo lijepu si nam čestitku poslala 
za Uskrs!
I dodat ću još jednu: Hrvatsko Bog 
nek te čuva.
Proslavimo dragi čitatelji i ovaj Uskrs 
u miru i blagoslovu Božjem.

Želim Vam svima Sretan Uskrs.

S. Pančić, gl. i odg. urednik

POPIS STANOVNIŠTVA
Kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj, na području Općine Lovas provodi se Po-
pis stanovništva, u trajanju od 01. do 28. travnja 2011. godine. Popisni centar 
Općine Lovas radi svakodnevno u općinskoj vijećnici (Lovas, ul. A. Starčevića 
5) i to: od ponedjeljka do subote od 08,00 – 18,00 sati, odnosno nedjeljom od 
14,00 – 17,00 sati. Za sve eventualne upite i nejasnoće moguće se obratiti u 
Popisnom centru kontrolorki  Blanki Štefanek, odnosno voditeljici centra Tanji 
Paša, a informacije se mogu dobiti i na telefon br.: 032/525-096. T. Paša

RIJEČ UREDNIKA
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21. ožujka ove godine obilježena je tragična i tužna 13. 
obljetnica pokopa žrtava masovne i pojedinačnih grobnica 
u Lovasu. U nazočnosti brojnih članova obitelji i prijate-
lja, vijence su položili i svijeće zapalili izaslanstva Vukovar-
sko-srijemske županije, Općine Lovas, Općinskog odbora 
HDZ-a, obitelji stradalnika i učenika Osnovne škole Lo-
vas. Molitvu za poginule, ubijene i nestale, kao i sv. Misu 

zadušnicu u župnoj crkvi sv. Mihaela, predvodio je župnik 
lovaski vlč. Borislav Romić.
21. ožujka 1998. godine na katoličkom groblju u Lovasu 
pokopano je 68 žrtava ekshumiranih iz masovne te 10 žrta-
va iz pojedinačnih grobnica. Na mjestu masovne grobnice 
1999. godine hrvatska država je postavila spomen obilježje. 

T. Paša

Učitelji i nastavnici povijesti iz Vuko-
varsko-srijemske, Osječko-baranjske 
i Brodsko-posavske županije nazočili 
su stručnom skupu na temu: „Tra-
govi zločina u agresiji na Vukovarsko 
srijemsku županiju“. Predavanje na 

temu održao je prof. dr. sc. Dražen 
Živić. Značajan doprinos seminaru 
dali su i učenici OŠ „Lovas“. U te-
renskom dijelu seminara sudionici su 
obišli mjesta na kojima su bili zatva-
rani, mučeni i ubijani Lovaščani (po-

drum u zgradi Općine, dvorište PZ 
Lovas, Minsko polje i groblje), gdje su 
im prezentirana potresna svjedočan-
stva preživjelih. Sudionike seminara 
pozdravio je i načelnik Općine Lovas 
Stjepan Milas. S. Pančić

Lovas 21. ožujka 2011. -  Godišnjica pokopa 67 mještana Lovasa  ….

KADA ĆE I TKO ZA NJIH ODGOVARATI?

Lovas, 29. siječnja 2011. godine - Međužupanijski skup za učitelje i nastavnike povijesti……

TRAGOVI ZLOČINA U AGRESIJI NA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKU ŽUPANIJU
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U ovom broju „Lovaskog lista“ s 
gosp. Božom Galićem, županom 
vukovarko-srijemskim razgovarali 
smo o razvoju civilnog društva koji 
je tom prigodom izjavio: 
„Vukovarsko-srijemska županija po-
red svojih zakonskih zadaća pokuša-
va izvršavati sve programe i projekte 
zacrtane u strategiji razvoja na svim 
područjima  djelovanja. Nastojimo 
osigurati infrastrukturu potrebitu sa 
svekoliki razvoj naše županije. Zna-
čajne napore ulažemo i u civilno druš-
tvo, u rad klubova i udruga različitih 
profila i usmjerenja. Posebnu pozor-
nost  pridajemo udrugama proizišlim  
iz Domovinskog rata. Domovimski 
rat i svi njegovi sudionici ne smiju se 

zaboraviti. Čuvanje tekovina Domo-
vinskog rata, zaštita digniteta Domo-
vinskog rata i prava hrvatskih branite-
lja je osnova čvrste i sigurne Hrvatske 
države, jer samo na čvrstim temeljima 
možemo graditi bolju budućnost. 
Krov neke kuće može se se mijenjati 
samo ako su temelji dovoljno čvrsti i 
stabilni. Hrvatska se uključuje u sve 
europske i svjetske asocijacije i ja sam 
uvjeren da država u kojoj vlada pra-
vo, pravda i demokracija ima svjetlu 
budućnost. Značajan čimbenik tim 
nastojanjima daje i civilno društvo. 
Svaki društveni rad podržavamo, na-
pose onaj volonterski. Treba cijeniti 
i podupirati one koji puno svog slo-
bodnog vremena ulažu za boljitak u 
našoj zajednici i tu Vukovarsko-sri-
jemska županija ulaže značajne napo-
re. Djelatnosti ovog sektora različite 
su i obuhvaćaju djecu predškolskog 
uzrasta pa sve do umirovljenika i ve-
terana i to je potrebno jer pored gos-
podarskog razvoja moramo pratiti 
i onaj socijalni, tim više ako znamo 
na kojem stupnju razvijenosti se na-
lazi naša županija. Na području naše 

županije djeluje preko 1100 različi-
tih udruga i klubova i to nas raduje i 
meni kao županu je lakše raditi kada 
je to sve dobro organizirano. Dobro je 
što većina tih udruga ima krovne or-
ganizacije na nivou županije što nam 
olakšava komunikaciju. Mi nastojimo 
svim udrugama i klubovima pomoću 
u osiguravanju i izgradnji potrebite 
infrastrukture i nadam se da to u su-
radnji s općinama i gradovima uglav-
nom uspijevamo. Kada je u pitanju 
Općina Lovas moram istaći da i na 
tom planu prednjači. Dobra  i aktivna 
društva daju kvalitetu više za življenje 
u svojoj zajednici.“ 
Gosp. župane dozvolite mi da Vam 
u ime svih udruga i klubova s po-
dručja Općine Lovas zahvalim na 
podršci i svekolikoj pomoći i da 
Vama i Vašoj obitelji, u ime svih 
čitatelja „Lovaskog lista“ zaželim 
Sretan Uskrs.
„Zahvaljujem  i koristim ovu prigodu 
svim žiteljima Vukovarsko-srijemske 
županije sretan i blagoslovljen Uskrs, 
puno sreće i zdravlja u životu.“

S. Pančić

SAMO NA ČVRSTIM TEMELJIMA MOŽEMO  
GRADITI BOLJU BUDUĆNOST

ŽELJKO CIRBA, zamjenik vukovar-
sko-srijemskog župana: Vrlo sam neu-
godno iznenađen i razočaran presudom, 
kao i većina građana Republike Hrvat-
ske. Posebno smatram neprihvatljivom 
kvalifikaciju „organizirani zločinački 
pothvat“. Ističem da sam, kao i svi naši 
branitelji, ponosan što sam branio do-
movinu te se nadam da će se u drugostu-
panjskom postupku revidirati i promije-
niti ova, po meni, nepravedna odluka. 
STJEPAN MILAS, načelnik Općine 
Lovas: U ovom trenutku, kao i većina 
hrvatskih građana, osjećam se ogorčeno 
i poniženo. No, više nego ikad potrebno 
nam je jedinstvo i hladna glava,  te da 
branitelji naših generala odrade sve što je 
potrebno i što je moguće odraditi u ovoj 
situaciji, da bi se u žalbenom roku pobila 
ovakva neodrživa i nepravedna presuda. 
Bez obzira na sve objede i nepravedne 
presude, za sve nas hrvatice i hrvate, 

akcija “Oluja” i Domovinski obrambe-
ni rat u cjelini će ostati čisti i opravda-
ni te svetinja za sve buduće generacije, 
a naši generali  s pokojnim vrhovnim 
zapovjednikom i prvim predsjednikom 
Republike Hrvatske dr. Franjom Tuđ-
manom uzor viteštva i junaštva za svagda 
i uvijek u Hrvatskoj povijesti. 
BERISLAV FILIĆ, predsjednik Općin-
skog vijeća općine Lovas: Ovo je čista 
politička presuda. Presuđeno je Republici 
Hrvatskoj i njenoj politici. Generalima 
Gotovini i Markaču sud nije dokazao 
konkretnu krivicu i kazne su neprimjere-
ne. Žalosno je da je taj isti sud za daleko 
veće kazne za zločine u Vukovaru izrekao 
znatno manje kazne.
MARINKO BELJO, predstojnik ure-
da župana: Presude izrečene generalima 
Gotovini i Markaču sigurno su pogodi-
le cijelu Hrvatsku i sve nas razočarale. 
Osobno nisam očekivao ovakvu presudu. 

Posebno me iznenadilo to što ispada da je 
cijeli državni vrh Republike Hrvatske na 
čelu s pokojnim predsjednikom Franjom 
Tuđmanom sudjelovao u organiziranom 
zločinačkom pothvatu. Dajem punu pot-
poru Vladi, predsjednici vlade da oku-
pi sve koji mogu pomoći odvjetničkom 
timu naših generala u drugostupanjskom 
postupku. 
IVAN MUJIĆ, zamjenik načelnika 
Općine Lovas: Presuda našim generali-
ma je šokantna i nepravedna , jer u stvari 
preko njih se sudi republici Hrvatskoj.
Pitam se koja država nema pravo vratiti 
svoj teritorij koji joj je u oružanoj pobu-
ni oduzet.Oluja je bila legitimna i savr-
šeno izvedena akcija , ja naše Generale i 
sve branitelje smatram herojima.Nadam 
se da će obrana Generala Gotovine i 
Čermaka uspjeti u žalbenom postupku 
osporiti navode optužnice i poništiti tu 
sramotnu presudu.

OSUĐENI GENERALI GOTOVINA I MARKAČ
15. travnja Haški sud izrekao je prvostupanjske presude generalima Gotovini, Markaču i Čermaku. General Ante Go-
tovina osuđen je na 24 godine zatvora,  general Mladen Markač na 18 godina dok je general Ivan Čermak oslobođen. 
Prenosimo vam prve reakcije čelnika iz općine i županije: S. Pančić
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Navodnjavanje, vodoopsrkba, sustavi odvodnje i održava-
nje kanalske mreže, bile su neke od tema zajedničkog sa-
stanka održanog u vukovarskoj palači Srijem. Direktor Hr-
vatskih voda Osijek Zoran Đuroković izvijestio je, pri tom, 
i o trenutnom stanju na akumulaciji vode Opatovac, za 
čiju sanaciju je upravo završena ekspertiza kojom su utvr-
đeni uzroci prošlogodišnjih kvarova. Ovih će se dana, pre-
ma njegovim riječima, pristupiti izradi projekta sanacije pa 
se ponovno stavljanje akumulacije u funkciju očekuje do 
jeseni ove godine, kada se mogu očekivati i prva pokusna 
navodnjavanja. Najavljeni su ujedno i novi veliki projekti 
– uređenje ribnjaka Bečka u Lovasu te starog korita rijeke 
Vuke u Vukovaru, koji će biti prijavljeni za financiranje iz 
pretpristupnih fondova EU. Kako je dogovoreno, uskoro 
se očekuje i raspisivanje natječaja za izgradnju prečistača 
otpadnih voda na Dunavu u Opatovcu, za čega je uku-
pno 9,8 milijuna kn osigurala hrvatska Vlada. Pokrenuta 
je i izgradnja Studije izvedivosti projekta uređenja vodnog 
režima rijeke Dunav, koji predviđa korištenje riječne vode 

za navodnjavanje i punjenje okolnih akumulacija i ritova, 
čime će se povećati zemljišne površine pogodne za navod-
njavanje. Svim ovim, ali i drugim projektima vodoopskr-
be, izgradnje kanalizacijskih sustava, kolektora i precrpnih 
stanica, kao i nadolazećem projektu održavanja kanalske 
mreže, potporu su dali župan vukovarsko-srijemski Božo 
Galić i njegov zamjenik Željko Cirba.  T. Paša

Predstavnici talijanske Confcoopera-
tive Ravenna i Gospodarske komore 
Ravenna boravili su dva dana u Vu-
kovaru, gdje su posjetili Vukovarsko-
srijemsku županiju i Gospodarsku 
komoru Vukovar. U vukovarskoj pa-
lači Srijem goste je primio zamjenik 
župana Željko Cirba, pozdravljajući  
dugogodišnju uspješnu suradnju i da-
jući potporu svim budućim zajednič-
kim projektima čiji je cilj gospodarski 
razvoj područja cijele županije. Kako 

se radi o dugogodišnjim projektnim 
partnerima Općine Lovas iz projeka-
ta prekojadranske suradnje (AGRO-
DEV i WINE-DEV, financiranih 
sredstvima EU fonda PHARE), bila je 
to prilika porazgovarati  i o budućim 
projektima na „TINTL“ području. 
Projekti u poljoprivredi, naročito na 
polju navodnjavanja , područje su na 
kojem talijanski partneri imaju veliku 
praksu i iskustva, a spremni su ponu-
diti stručnu, tehničku i savjetodavnu 

pomoć. U pogledu budućih aktivno-
sti donesen je niz zaključaka, koje će 
svojim potpisima verificirati grado-
načelnik i načelnici općina TINTL, 
odnosno gospodarski subjekti  ovog 
područja koji imaju namjeru uključiti 
se u razvojne programe. Tragom ove 
suradnje ujedno je potpisan i Spo-
razum o suradnji između Hrvatske 
gospodarske komore – županijske ko-
more Vukovar i Gospodarske komore 
Ravenna. T. Paša

Temeljem Odluke Općinskog vijeća 
otvoren je natječaj – otvoreni postu-
pak javne nabave za projekt izgrad-
nje mehaničkog dijela uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda naselja 
Općine Lovas. Izgradnju objekta i 

usluge nadzora u ukupnoj vrijedno-
sti od 9.859.000,00 kn, s tzv. „Liste 
305 projekata”, financirati će hrvat-
ska Vlada, putem Hrvatskih voda. 
Nakon završetka četrdesetodnevnog 
natječaja, potpisivanje ugovora i po-

četak radova očekuju se sredinom 
svibnja. Prva je to faza radova u iz-
gradnji kanalizacijskog sustava Op-
ćine Lovas, dok se izgradnja mreže 
očekuje kroz program EIB II, kako 
je ugovoreno. T Paša

Vukovar, 22. veljače 2011. - najavljeni veliki projekti u vodnom gospodarstvu

NOVI PROJEKT – UREĐENJE RIBNJAKA BEČKA

9.859.000,00 kn ZA PROČISTAČ OTPADNIH VODA 

Lovas, 28. ožujka 2011. - nastavlja se suradnja s talijanskim partnerima

TALIJANI NUDE POMOĆ U NAVODNJAVANJU
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Lovas, 16. ožujka 2011. godine – Otvoren natječaj za izgradnju poslovne zgrade u Poslovnoj zoni

GRADIT ĆE SE REGIONALNI CENTAR  
ZA POTPORU POSLOVANJU

Dana 16. ožujka 2011. godine Općina Lovas je raspisala natječaj za projekt „Izgradnja regionalnog centra za potporu 
poslovanju s ciljem promoviranja gospodarske aktivnosti u Općini Lovas”. Uz financijsku potporu IPA IIIC programa 
Europske Unije poslovna zgrada biti će izgrađena u Poslovnoj zoni “Lovas”. Tekst natječaja možete pročitati u nastavku:

Općina Lovas namjerava dodije-
liti ugovor o izvođenju radova za 
IZGRADNJU REGIONALNOG 
CENTRA ZA POTPORU PO-
SLOVANJU S CILJEM PROMO-
VIRANJA GOSPODARSKE AK-
TIVNOSTI U OPĆINI LOVAS 
(Republika Hrvatska, Vukovarsko-
srijemska županija) uz financijsku 
pomoć IPA IIIC programa Europske 
Unije. Natječajna dokumentacija 
je dostupna za preuzimanje u Op-

ćini Lovas, A. Starčevića 5, 32237 
Lovas nakon prethodnog pismenog 
zahtjeva poslanog na e-poštu: mla-
den.markesic@tntl.hr uz navođenje 
u “subjekt” poruke e-pošte: WKS-
2/11 Tender.

Ponuda mora biti napisana prema 
standardnim natječajnim obrascima 
koji su dio ove natječajne dokumen-
tacije, čija forma i upute se moraju 
strogo primjenjivati.

Naručitelj radova će organizirati ne-
obavezan informativni sastanak i po-
sjet gradilištu  30.ožujka 2011. u Lo-
vasu, A. Starčevića 5. Informativni 
sastanak i posjet gradilištu će početi 
u 9 sati po lokalnom vremenu.
Krajnji rok za podnošenje ponuda 
je 4. svibnja 2011. godine u 12 sati. 
Moguće dodatne informacije ili po-
jašnjenja/pitanja će biti objavljene 
na Internet stranici Općine Lovas: 
www.lovas.hr 

PROJEKT TEHNIČKE POMOĆI 

Projektni timovi grada Iloka i Općine Lovas boravili su na 
dvodnevnoj radionici održanoj u Zagrebu, točnije Mini-
starstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospo-
darstva, a u sklopu Projekta tehničke pomoći. Prva u nizu 
radionica održana je na temu izrade natječajne dokumen-
tacije, čime je u značajnom obimu pripremljen natječaj 
koji je bio otvoren do kraja ožujka ove godine. Podsjećamo  
da se radi o projektima financiranim sredstvima EU –  fon-
da IPA III C, odnosno u Lovasu – projektu Regionalnog 
centra za potporu poduzetništvu i Iloku – visitor centra 
Srijem. Ovim aktivnostima projekti su ušli u svoju počet-
nu fazu pa se, sukladno planu aktivnosti, početak izgradnje 
objekata može očekivati u svibnju ove godine, odnosno na-
kon provedene natječajne procedure. T. Paša

U nazočnosti predstavnika Ministarstva regionalnog ra-
zvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, točnije savjetnika 
Davorke Hajduković i Nevia Srzića, održan je 10. siječnja 
u Lovasu prvi početni sastanak, tzv. Kick off meeting, veza-
no za provedbu projekta „Izgradnja regionalnog poslovnog 
centra za promicanje ekonomskih aktivnosti u Lovasu”. Fi-
nanciran sredstvima Europske unije – pretpristupnog fon-
da – IPA 2007. – 2009.: Business-Related Infrastructure 
Grant Scheme, ukupne vrijednosti 504.000,00 €, projekt 
donosi brojne aktivnosti, čiji su rokovi i načini izvedbe 
definirani na sastanku. Operativnom skupu, osim projek-
tnog tima, nazočili su i predstavnici partnera: Vukovar-
sko-srijemske županije, Ureda za međunarodnu suradnju 
TINTL, Općine Tompojevci, Udruge korisnika sustava 
navodnjavanja Opatovac i Udruge vinogradara i vinara 
TNTL.  T. Paša

OBAVIJEST O NABAVI ZA RADOVE
IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA POTPORU POSLOVANJU S CILJEM 

PROMOVIRANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSI U OPĆINI LOVAS WKS-2/11

KICK OFF MEETING 
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Dana 04. veljače ove godine u EU Info Centru u Zagrebu je 
prezentirano 6 projekata financiranih iz Programa Europ-
ske Unije za Hrvatsku IPA, mjere Poslovne infrastrukture 
IPA IIIC. Pred brojnim uzvanicima Delegacije Europske 
unije u RH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva 
i vodnoga gospodarstva,Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva, Središnje agencije za financiranje i ugova-

ranje projekata s EU te nazočnim čelnicima lokalne i regi-
onalne samouprave prezentirano je i tri projekta s područ-
ja Vukovarsko-srijemske županije – Centar za posjetitelje 
Srijem Ilok, Razvoj novog turističkog proizvod „Eko-etno 
Adica” i izgradnja Regionalnog centra za potporu poslova-
nju s ciljem promoviranja gospodarske aktivnosti u Općini 
Lovas.  T. Paša

PREZENTACIJA U EU INFO CENTRU 

Lokalna akcijska grupa Srijem i Ured 
za međunarodnu suradnju-TINTL 
organizirali su na 15. Sajmu zdravlja 
u Vinkovcima od 15. do 17. travnja 
2011. godine zajedničko predstavlja-
nje svih projekata financiranih iz fon-
dova Europske unije, a koji se provo-
de na području LAG-a Srijem.
Predstavljena je ukupno 6 projekata 
vrijednih više od 1,5 milijuna eura.  Iz 
pretpristupnog fonda IPA IIIc Poslov-
na infrastruktura financiraju se dva 
projekta: Izgradnja regionalnog cen-
tra za potporu poduzeća u poslovnoj 
zoni Općine Lovas, vrijedan 547.000 
€, i Uređenje Vinsko turističkog cen-
tra u Iloku, vrijedan 476.000 €. Iz 
IPA prekogranične suradnje s Srbi-
jom financira se projekt Komunalija 
d.o.o. iz Iloka, SUMUS – Unapređe-
nje održivosti pružanja usluga u po-
dručju vodoopskrbom i odvodnjom, 
vrijedan 246.000 €, a iz IPA preko-
granične suradnje s Bosnom i Herce-
govinom financira se projekt Grada 
Vinkovaca, VIOR- razvoj turističke 
ponude povijesne baštine, vrijedan 
132.000 €. Projekt Ureda za među-
narodnu suradnju-TINTL, READY-

unapređenje poduzetništva mladih na 
ruralnim područjima, vrijedan preko 
600.000 € financira se iz CIP-EIP 
programa Europske unije. Iz IPA IV 
Žene na tržištu rada financira se pro-
jekt SWOT- mogućnosti u turizmu za 
žene u Srijemu i vrijedan 135.000 €.
Zajednički nastupom se, osim pre-
zentacije pojedinih projekata stanov-
ništvu, željelo stvoriti sinergijski efekt 
i unaprijediti povezanost različitih 
subjekata koji djeluju na području 
provedbe projekata te time potaknu-

ti uključenost u realizaciju navedenih 
projekata i stvaranje novih projektnih 
ideja.
Potporu zajedničkom nastupu proje-
kata pružili su Vinski klaster Srijem 
i Društvo Hrvatska žena Tompojevci 
koji su obogatili izložbeni prostor po-
nudom vina za kušanje i zlatovezima. 
Također, zahvaljujemo se Gradu Vin-
kovcima koji je prepoznao ovu inici-
jativu te ustupio izložbeni prostor bez 
naknade.

Tomislav Panenić

Vinkovci, 15.-16. travnja 2011. - Zajednički nastup EU projekata s područja Srijema na Sajmu zdravlja 
u Vinkovcima

PREDSTAVLJENI PROJEKTI TINTL-a
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VELIKI INTERES ZA EDUKACIJU 
U okviru projekta 
SWOT – Moguć-
nosti u turizmu 
za žene u Srijemu, 
voditeljica Anica 
Panenić održala je 
u Lovasu sastanak 
s pripadnicima 
ljepšeg spola. Broj-

nim nazočnim Lovaščankama su predstavljene mogućno-
sti edukacije koje im donosi projekt, poput ECDL start 
programa, turističkog engleskog te edukacije iz područja 
marketinga i promocije. Prezentirane su pri tom i ostale 
aktivnosti SWOT-a, od kojih treba istaknuti najznačajnije: 
financiranje rada dječjih igraonica, studijska putovanja i 
druga događanja u kojima će žene imati priliku primije-
niti novostečena znanja. Veliki interes koji je pri tom iska-
zan dobar je put ka ostvarenju ciljeva projekta – jačanje 
ženskog poduzetništva u turizmu i aktivnijeg sudjelovanje 
žena na tržištu rada. Podsjećamo da projekt ukupne vrijed-
nosti 135.654,85 € sa 115.306,85 € bespovratnih sredstava 
financira Europska unija unutar IV. komponente IPA pro-
grama „Razvoj ljudskih potencijala”.  T. Paša

ŽENE NA TRŽIŠTU RADA
U informatičkoj učionici Osnovne škole „Lovas“ započela 
je edukacija ECDL start programa za ukupno 13 mještanki 
Lovasa i Opatovca. Informatička obuka trajat će dva mjese-
ca, a održava se u okviru SWOT programa – Mogućnosti u 
turizmu za žene u Srijemu,financiranog iz IV. komponente 
IPE (Razvoj ljudskih potencijala).  Uskoro kreću i tečajevi 
turističkog engleskog jezika, koje će pohađati još 6 ženskih 
osoba,odnosno turističkog menagmenta, koji predviđa 
obuku 2 žene u dobi od 25-50 godina starosti. T. Paša

Sastankom svih partnera, održanim 
u Iloku, započela je i operativno pro-
vedba projekta SWOT – mogućnosti 
u turizmu za žene u Srijemu. Projekt 
SWOT financiran je iz sredstava Eu-
ropske unije unutar IV. komponente 
IPA programa „Razvoj ljudskih po-
tencijala”, u sklopu programa bespo-
vratne pomoći „Žene na tržištu rada”. 
Nositelj projekta, ukupne vrijedno-
sti 135.654,00 EUR-a, od čega je 
115.306,00 EUR-a bespovratnih 

IPA sredstava, je Grad Ilok, a njegovi 
partneri Općine Tovarnik, Nijemci, 
Tompojevci i Lovas, Ured za među-
narodnu suradnju TINTL te udruge 
žena s navedenog područja. Proved-
beno tijelo koje ugovara i prati pro-
vedbu projekta je Hrvatski zavod za 
zapošljavanje – Odjel za financiranje i 
ugovaranje projekata EU. Cilj projek-
ta je poduprijeti žensko poduzetništvo 
u turizmu i omogućiti ženama da kroz 
turizam aktivnije sudjeluju na tržištu 

rada. Ciljana skupina kojoj se želi na 
ovaj način pomoći su žene od 30 – 
50 godina koje žive na spomenutom 
području. Tijekom 12mjeseci, koliko 
projekt traje, provest će se različite ak-
tivnosti poput: edukacija (ECDL in-
formatička obuka, tečajevi turističkog 
engleskog te iz područja marketinga i 
promocije), organizirat će se radionice 
za djecu uz zapošljavanje 4 odgajate-
ljice, studijska putovanja, izraditi pro-
motivni materijali i sl.  T. Paša

EU SREDSTVA KAO POTPORA 
ZAPOŠLJAVANJU ŽENA 
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Lovas, prosinac 2010. - siječanj 2011. - isplaćena 
sredstva za pokriće šteta u poljoprivredi

456.000 kn POTPORE 
POLJOPRIVREDNICIMA

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, sredstvima državnog 
proračuna, Općina Lovas je isplatila poljoprivrednicima fi-
nancijsku potporu za pokriće šteta nastalih elementarnom 
nepogodom. Ukupno 456 tisuća kuna raspoređeno je na 
30 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i 4 pravne 
osobe, čime bi trebale biti bar djelomično sanirane štete 
u poljoprivredi. Podsjećamo da je općinsko povjerenstvo 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, nakon du-
gotrajnog kišnog razdoblja, izlaskom ne teren utvrdilo gu-
bitke na svim poljoprivrednim kulturama. Stoga je župan 
vukovarsko-srijemski Božo Galić proglasio stanje elemen-
tarne nepogode nastale uslijed prekomjernih oborina i po-
plava tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci netom završene 
godine. Raspodjela sredstava izvršena je temeljem procjene 
i obračuna općinskog povjerenstva, na način da je svakom 
oštećeniku podmireno cca 23% procijenjenih šteta.

S. Pančić

Tvrtke Arator doo Lovas 
i Poljoprivredna zadruga 
„Lovas” polovinom ožuj-
ka primile su u radni od-
nos novih 26 djelatnika na 
određeno vrijeme u trajanju 
od tri mjeseca. Razlog tome 
je povećani opseg sezonskih 
poslova poput rezidbe vino-
grada, ali i drugih poljskih 
radova. „Već prvog travnja 
primamo u radni odnos 

novih 9 djelatnika, također na rok od tri mjeseca. Dalj-
nje upošljavanje i produžavanje ugovora o radu ovisit će 
o dinamici posla, vremenskih uvjeta i kretanju vegetaci-
je”, doznajemo od upravitelja Adama Rendulića. Povećani 

opseg posla i potreba za radnicima rezultat je i razvojnih 
gospodarskih projekata, koje su u proteklim godinama po-
krenule ove tvrtke, poput: podizanja višegodišnjih nasada, 
farme muznih krava i sl. T. Paša

Lovas, veljača 2011. - održan skup poljoprivrednika 

PRIPREME ZA 
NAVODNJAVANJE

Početkom veljače u 
Lovasu održan sa-
vjetodavni skup za 
sva poljoprivredna 
poduzeća i obitelj-
ska poljoprivred-
na gospodarstva s 
područja općine i 
okoline. Hrvatske 
vode, Općina Lo-
vas i Ured za među-
narodnu suradnju T NTL organizirali su sastanak u cilju 
upoznavanja poljoprivrednika s iznimnim značajem na-
vodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji, ali i sustavima 
koji se trenutno mogu pronaći na domaćem i inozemnom 
tržištu. Najveći su interes poljoprivredni proizvođači poka-
zali za prezentaciju Mjere 101 IPARD-a za čiji je korištenje 
otvoren natječaj do kraj veljače ove godine.  T. Paša

Tvrtka „Citrus“ d.o.o. osnovana je 
prije jedanaest godina i u vlasništvu 
je obitelji Burger i Peić. Kako sazna-
jemo od direktora Marijana Burgera  
tvrtka obrađuje cca 150 hektara ze-
mljišta na kojem uzgaja ratarske kul-
ture: pšenicu, šećernu repu, ječam, 
kukuruz, soju i suncokret. U sklopu 
svog gospodarstva obrađuju i 30 hek-
tara vinograda.  Stalno zaposlenih je 
12 osoba. Tome broju treba dodati 
i desetak radnika koji rade u sezoni. 
O poslovanju općenito s osvrtom na 
prošlu godinu direktor Burger je izja-

vio: „Prošla godina bila je najteža 
u dosadašnjem poslovanju tvrtke 
„Citrus“ d.o.o. Ove godine planira-
mo ispraviti sve nedostatke  i nasta-

lu štetu iz prošle godine. Posebno 
se to odnosi na vinogradarstvo jer 
nam prošle godine vremenske pri-
like i nepogode nisu išle na ruku. 
Izvršili smo dodatnu modernizaci-
ju opreme u vinogradarstvu i po-
drumarstvu i nadamo se da ćemo 
poboljšati proizvodnju i ostvariti 
veće prinose. Broj zaposlenika ovi-
sit će o razvoju tvrtke i situacije na 
tržištu. Osobno mislim da ćemo i 
u narednom periodu zadržati ovaj 
broj uposlenika“.

S. Pančić

Arator d.o.o. i PZ Lovas zaposlili novih 35 djelatnika 

„CITRUS“ d.o.o.  – ULAŽE U MODERNIZACIJU OPREME I MEHANIZACIJE
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ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

USPJEŠNO OKONČANA GODINA 
Kraj 2010. godine općinski vijećnici su zaključili na četrnae-
stoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 29. prosinca. Osim 
blagdanskog, skup je imao i radno obilježje, pa su usvoje-
ne poslijednje izmjene i dopune proračuna Općine Lovas 
za 2010. godinu. Ovom odlukom, općinski je budžet po-
većan za 480 tisuća kn u odnosu na planirano, što je bio 
razlog za izražavanje zadovoljstva uspješno okončanom go-
dinom. Unatoč kriznim kretanjima i i izostanku planiranih 
kapitalnih potpora, povećanje vlastitih prihoda, a naročito 
onih poreznih, daje dozu optimizma i nadu u još uspješniju 
nadolazeću godinu, konstatirali su općinski čelnici. Završna 
sjednica bila je ujedno prigoda da se načelnik Stjepan Milas 
zahvali na supješnoj suradnji svim svojim suradnicima, dje-
latnicima, vijećnicima, udrugama i institucijama, ali i do-
micilnim gospodarstvenicima, koji su značajno doprinijeli 
boljem punjenju proračuna i realizaciji projekata. T. Paša

IN MEMORIAM

MIJO KOLIĆ
1940. – 2011.

Nakon duge i teške bolesti preminuo 
je Mijo Kolić, aktivni sudionik i bo-
rac za osamostaljenje Republike Hr-
vatske, te jedan od svjedoka ustroja 
Općine Lovas. Mandat općinskog 
vijećnika obnašao je od 1993. do 
2001. godine. Neka mu je vječna 
slava i hvala i laka mu bila Hrvatska 
zemlja, koju je toliko volio.

SA SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
Petnaesta sjednica Općinskog vijeća obradila je brojne aktualne teme, što je 
naznaka da će tekuća godina biti projektno bogata. Vijećnici su donijeli Odluku 
o otvaranju otvorenog postupka javne nabave za izgradnju prečistača otpad-
nih voda naselja Lovas i Opatovac, kao i otvaranju natječaja za odabir usluga 
nadzora za isti projekt. Usvojeni su i Programi gradnje i održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, te izvješća o radu Gradske knjižnice Vukovar 
– ogranka Lovas i izvršenju Plana gospodarenja otpadom u prethodnoj godini. 
Imenovani su i suci porotnici Općinskog suda u Vukovaru, dok je o trenutnim 
aktivnostima općinske čelnike izvijestio načelnik sa svojim suradnicima. 

T. Paša

Temeljem Odluke Vlade Republike 
Hrvatske o privremenom raspola-
ganju poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH (NN br. 29/11), pred-
metne površine na području Općine 
Lovas dane su na privremeno jedno-
godišnje korištenje poljoprivrednim 
gospodarstvima i tvrtkama  koja su 
isto zemljište, temeljem Potvrda i 
Ugovora o jednogodišnjem zakupu,  
koristila i u 2010. godini. 
Ovakvo privremeno raspolaganje 
državnim oranicama i višegodišnjim 

nasadima biti će moguće sve dok ze-
mljište ne bude stavljeno u neki od 
oblika raspolaganja zemljištem su-
kladno Zakonu o poljoprivrednom 
zemljištu (višegodišnji zakup ili pro-
daja), odnosno do konačne realiza-
cije Programa raspolaganja poljopri-
vrednim zemljište u vlasništvu RH 
na području Općine Lovas, a što će 
biti provedeno do kraja 2011. godine 
temeljem javnih natječaja. Slijedom 
navedenog, potvrde o privremenom 
korištenju  zemljišta izdane su za: 

Vupik d.d. Vukovar, Agro-Tovarnik 
doo Tovarnik, Citrus doo Lovas i 
nekoliko obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava prema postojećim ci-
jenama korištenja (700,00 kn/ha za 
oranice, odnosno 1.400,00 kn/ha za 
višegodišnje nasade). Sukladno spo-
menutoj Odluci Vlade RH, ovakvo 
korištenje državnog poljoprivrednog 
zemljišta neće se vrjednovati kao pri-
oritet pri određivanju kriterija za pra-
vo prvenstva u budućim natječajima.  

T. Paša

PRIVREMENO RASPOLAGANJE  
DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
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„Poboljšanje kvalitete komunalnih, 
socijalnih i društvenih usluga” naziv 
je Programa javnih radova, čija je pro-
vedba započela 09. ožujka na području 
Općine Lovas. Potpisom Ugovora s 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 
ugovoreno je upošljavanje 11 djelatni-
ka, čiji će rad u narednih 6 mjeseci sa 
75% iznosa financirati hrvatska država, 
odnosno 25% općina. Mjere zapošlja-
vanja ove godine značajno su proširene 
te će djelatnici, osim komunalnih dje-

latnosti, raditi na proširenju i poboljša-
nju kvalitete usluga koje se kroz druge 
programe pružaju građanima. Na ovaj 
način uposlena je dodatna geronto-
domaćica u Programu pomoći u kući 
starijim osobama, koja će, za vrijeme 
trajanja javnih radova, skrbiti o kori-
snicima i u poslijepodnevnim satima 
te vikendom. Istovremeno, proširen je 
i spektar aktivnosti u dječjoj igraonici 
Lovas, gdje je uposlena još jedna „teta” 
odgojiteljica. Kao i svake godine, pre-

ostalih devet novouposlenih djelatnika 
obavljat će poslove na uređenju zele-
nih i javnih površina, groblja, kanalske 
mreže, društvenih prostorija i manjih 
građevinskih zahvata. Ovakve mjere 
dovele su do smanjenje broja od 116 
osoba, koliko ih se do pokretanja Pro-
grama nalazilo na evidenciji Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, a trend će se 
nastaviti s obzirom na najavljena se-
zonska upošljavanja tvrtke Arator doo 
Lovas.  T. Paša

Dana 31.03.2011. godine na evidenciji Hrvatskog zavo-
da za zapošljavanje, područna služba Vukovar, zabilježeno 
je 99 nezaposlenih osoba s područja Općine Lovas. Pre-
ma informacijama kojima raspolažemo, broj neuposlenih 
osoba, unatoč teškim gospodarskim uvjetima, i dalje se 
smanjuje. To se prvenstveno može zahvaliti urednom i sta-
bilnom poslovanju tvrtki koje djeluju na području općine 
– PZ Lovas, Arator Lovas, Agro-Tovarnik Tovarnik, Vupik 
Vukovar, Triko Ilok, Citrus Lovas, Luka Vukovar i dr.

Djelatnice programa javnih radova posadile su cvjetne 
sadnice na javnim površinama Lovasa i Opatovca.

Temeljem članka 51. Statuta Općine Lovas („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/09) i Za-
ključka Savjeta načelnika dana 05. travnja 2011. godine  
donosim

ODLUKU
o cijeni usluga košnje zelenih površina

Članak 1.
Usluge košnje zelenih površina (okućnica i prostora 
ispred obiteljskih objekata), koje provodi općinski ko-
munalni pogon, obavljat će se po cijeni od:
- 0,50 kn/ m2, .

Članak 2.
Pravo na besplatnu koš-
nju ostvaruju isključivo 
korisnici (obitelji i sam-
ci) Programa međuge-
neracijske solidarnosti 
„Pomoć u kući starijim 
osobama“.
Općinski načelnik

OBNOVA NERAZVRSTANIH 
CESTA

Kako je Ugovoren prošle godine, tijekom svibnja, započet 
će sanacija nerazvrstanih cesta u ulicama A. Starčevića, P. 
Preradovića i Lj. Gaja u Lovasu, odnosno ulici Podunavska 
u Opatovcu. Vrijednost radova od 260.000,00 kn financi-
rat će Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodno-
ga gospodarstva i Općina Lovas. Istovremeno, započeti će 
i djelomična izgradnja županijske ceste Lovas-Bapska, čije 
će radove u cijelosti financirati Županijska uprava za ceste. 
Nastavak obnove nerazvrstanih cesta, ali i nogostupa u oba 
naselja, apliciran je i ove godine spomenutom Ministar-
stvu. T. Paša

OD OŽUJKA U JAVNIM RADOVIMA UPOSLENO 11 OSOBA
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Županijski odbor Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrin-
ski” održao je sredinom ožujka svoju 12. sjednicu u Lo-
vasu. Članice i simpatizerke su pozdravili dopredsjednik 
ŽO HDZ-a Željko Cirba i tajnik Marinko Beljo, predsta-

vivši im aktualnu političku situaciju, trenutne aktivnosti i 
planove za buduće razdoblje. U nastavku sjednice, vođene 
predsjednicom Renatom Banožić, žene su raspravljale o 
svom budućem radu i planiranim aktivnostima.  T. Paša

Temeljni ogranci HDZ-a Lovasa i Opatovca održali su ti-
jekom travnja svoje redovite sastanke. Tom prigodom član-
stvo je informirano o aktualnoj političkoj situaciji, ali i tre-

nutnim aktivnostima koje se odvijaju na području općine. 
Općinski odbor HDZ-a Općine Lovas sastaje se redovno 
jednom mjesečno. T. Paša

SJEDNICA ŽO ZŽ HDZ „KATARINA ZRINSKI” 

Kontinuirani rad

U Lovasu je 21. 
ožujka 2011 god. 
održana osnivač-
ka skupština škole 
nogometa „SRI-
JEM“. Na skupšti-
ni je bilo prisutno 

15 članova kao osnivači Škole i to 
predstavnici NK Lovas, NK Tompo-
jevci, NK Hajduk iz Tovarnika i NK 
Sremac iz Ilaće.Ta četiri kluba su se 
dogovorili da osnuju  ovu Školu sa na-
mjerom da okupljaju djecu od prvog 
do osmog razreda osnovne škole iz 

općina Lovas, Tovarnik i Tompojevci 
te uz ovlaštenog trenera sa odgovara-
jućom licencom treniraju nogometne 
vještine a samim tim i da im usadi 
ljubav i naviku prema sportu. Škola 
će se odvijati u svakom mjestu tako 
da će trener dolaziti i raditi sa djecom 
prema planu i programu.
U upravni odbor izabrani su pred-
stavnici iz pomenutih klubova i to :
Dragan Velerajter – Lovas
Zvonimir Josipović – Tovarnik
Zdravko Galović – Tompojevci
Josip Tulić –Ilača

Goran Mijić – Tovarnik
Ivan Mujić – Lovas
Miroslav Antolović – Lovas

Za predsjednika je izabran Dragan 
Velerajter, za dopredsjednika Zvoni-
mir Josipović a tajnik je Ivan Mujić.
Ured državne uprave je dana 28. ožuj-
ka 2011. g. donio rješenje o upisu 
udruge u registar udruga i ovjerio sta-
tut udruge koji je skupština donijela 
na osnivačkoj skupštini. Nadamo se 
da će Škola uskoro početi sa radom.

Ivan Mujić

Škola nogometa
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Potpisom Ugovora o suradnji između 
Ministarstva obitelji, branitelja i me-
đugeneracijske solidarnosti i Općine 
Lovas ugovoren je nastavak provedbe 
Programa pomoći u kući starijim i ne-
moćnim osobama na području općine 
i u 2011. godini. Kako je ugovoreno, 

Ministarstvo će Program financira-
ti iznosom od 524.000,00 kn, dok 
će općinski udio iznositi planiranih 
50.000,00 kn. Na ovaj je način osigu-
rana dnevna skrb za dvjestotinjak ko-
risnika, starijih i nemoćnih osoba, ali i 
produženje radnog odnosa za 12 djelat-

nika, koji čine provedbeni tim. Nasta-
vak spomenutih aktivnosti predstavlja 
veliki doprinos izvaninstitucionalnoj 
brizi za stariju populaciju, čija se kvali-
teta života ovim putem značajno podi-
že i, ujedno, osigurava dostojanstvena 
starost u vlastitom domu.  T. Paša

JEDNOKRATNA POMOĆ 
STUDENTIMA 

Odlukom Općinskog vijeća svim studentima s prebivali-
štem na području Općine Lovas krajem prosinca su ispla-
ćene jednokratne pomoći u iznosu od 500,00 kn po stu-
dentu. Pomoć je iz 
općinskog proračuna 
isplaćena, kako je do-
govoreno, za ukupno 
23 studenta koja su u 
2010. uspješno zavr-
šili drugu, odnosno 
svaku slijedeću aka-
demsku godinu.

ČESTITKA KORISNICIMA 
PROGRAMA POMOĆI U KUĆI 

Povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana, svim kori-
snicima „Programa pomoći i kući” Općina Lovas je uputila 
prigodnu čestitku i skroman dar. Tim povodom, djelatnici 
su ovih nekoliko dana obišli sve korisnike, nastojeći unijeti 
tračak radosti i mira u njihovu svakodnevicu. Podsjećamo 
da Program financira Ministarstvo branitelja, obitelji i me-
đugeneracijske solidarnosti, sufinancira Općina Lovas, a o 
ukupno 200 korisnika skrbi 12 djelatnika. T. Paša

ZAHVALA 
Zahvaljujemo dr. sc. Donatelli Verbanac i obrtu „DO-
NAin” iz Zagreba te gđi Zori Kraljević iz Jelse za novča-
ne priloge upućene u svrhu potpore socijalno ugroženim 
obiteljima s područja Općine Lovas. Njihovom dobro-
tom, tri obitelji s područja Općine Lovas primile su nov-
čanu potporu u iznosu od 250,00 kn.

NASTAVAK PROGRAMA MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI 



14

Opatovac i Lovas 22. siječnja 2011. godine ….

OBILJEŽEN BLAGDAN 
SV. VINKA

Kao i u cijelom srijemskom vinogorju, 22. siječnja obilježi-
li smo „Vinkovo” - najveći blagdan vinogradara i ljubitelja 
vinske kapljice. To je narodni običaj kojim se posebnom 
ceremonijom obilježava otvaranje sezone vinogradarskih 
radova, obavlja blagoslov vinograda i slavi dan Sv.Vinka. 
Već tradicionalno, u Lovasu i Opatovcu prigodno su ga 
obilježili, kako veći vinogradari i vinar (Arator i Citrus), 
tako i manja obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Vi-
nograde, prigodno okićene slasnim kobasicama i drugim 
slavonskim proizvodima, blagoslovio je župnik Borislav 
Romić. S nadom da će ova godina obogatiti vinovu lozu 
kvalitetnim plodovima, uz vinsku kapljicu, slavlja su po-
trajala dugo u noć.  S. Pančić

Jastrebarsko, 8. i 9. siječnja 
2011. godine …

VINOGRADARI 
POSJETILI 

JASKANSKO 
VINOGORJE

Članovi udruge vinogradara i vinara 
TNTL – Lovas posjetili su početkom 
ove godine Jaskansko vinogorje. Pre-
ma riječima voditelja puta Branka 
Peića i Krešimira Kovačevića posjet je 
bio više nego uspješan. Razmijenjena 
su iskustva i stečeni novi prijatelji. Na 
ovo edukativno putovanje naši vrijed-
ni vinogradari išli su u društvu svojih 
supruga.

S. Pančić
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U organizaciji Udruge vinogradara i 
vinara TNTL – Lovas i Vinskog kla-
stera Srijem 16. travnja ove godine 
održana je IV. Županijska izložba vina 
– berba 2010. godine. Sudjelovalo je 
15 vinara iz Iloka, Lovasa, Opatovca, 
Šarengrada, Berka i Sotina. Ukupno 
je bilo prijavljeno 26 uzoraka. Posti-
gnuti su slijedeći rezultati:
- Velika zlatna plaketa: PZ Trs iz Ilo-
ka za graševinu
- Zlatna plaketa: OPG Dragun za 
Chardonay i traminac
- Srebrna plaketa: Pero Lemuno-
vić za graševinu, Krešimir Kovačević 
za Rajnski rizling, Franjo Krešić za 
traminac i graševinu, OPG Dragun 

za graševinu, Jelenko Vlajčić za gra-
ševinu, OPG Mladen Pančić za sivi 
pinot, Citrus d.o.o. za traminac, Ara-
tor d.o.o. za traminac, Ivan Poljak za 
rajnski rizling, Tomislav Panenić za 
graševinu i rajnski rizling
- Brončana plaketa: Antun Hemper-
ger za cabernet sauvignon, OPG Mla-
den Pančić za frankovku i graševinu, 
Arator d.o.o za rajnski rizling
- Priznanje: Damir Ivančić za char-
donay i graševinu, Petar Ivančić za 
graševinu, Citrus d.o.o. za rajnski ri-
zling, Arator d.o.o. za graševinu, Ivan 
Poljak za graševinu, Vilko Đaković za 
stolno.

S. Pančić

Lovas, 16. travnja 2011.  godine – održana IV. županijska ocjenjivačka izložba vina – berba 2010. 
godine …

VELIKU ZLATNU PLAKETU  
OSVOJILA PZ TRS IZ ILOKA
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DAN ASTRONOMIJE 
Astronomsko društvo „Oton Kučera” iz Vinkovaca upri-
ličilo je u Lovasu Dan astronomije, za sve učenike OŠ 
„Lovas” , ali i odrasle zaljubljenike u beskrajna svemirska 
prostranstva. Nazočni su imali priliku poslušati predavanje 
i pogledati edukativnu video projekciju o Sunčevom susta-
vu i jednom od najpoznatijih zviježđa Oriona. Uz pomoć 
profesionalnog teleskopa, svi su mogli promatrati nebo, 
gledajući Mjesec i Orionovu maglicu, kao jedno od najpo-
znatijih mjesta na kojima nastaju mlade zvijezde. Događaj 
je financijski popratila Općina Lovas. T. Paša

„ČUDESNA ŠUMA”  
OPET U LOVASU 

Autobus „Čudesne šume”, na veliku radost malih Lovašča-
na i Opatovčana, ponovno je došao u Lovas. Od 16. do 18. 
ožujka mogli su ga posjetiti i poigrati se u njemu svi klinci 
dječje radionice „Bubamara”, ali, kako smo se uvjerili na 
terenu, i osnovnoškolci lovaske osnovne škole. Projekt je to 
kojeg Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske 
solidarnosti, u suradnji s Vukovarsko-srijemskom župa-
nijom, Obiteljskim centrom i jedinicama lokalne samou-
prave, provodi već šest godina, nastojeći ponuditi bogatije 
sadržaje i programe djeci iz ruralnih i područja od posebne 
državne skrbi.  T. Paša

16. LUTKARSKO PROLJEĆE
I ove je godine Općina Lovas  svojim najmlađima, povo-
dom predstojećih Uskršnjih blagdana, darivala četiri lut-
karske predstave. U izvedbi kazališta lutaka Slavonskog 
broda, Zagreba i Osijeka klinci imaju prigodu pogledati 
izvedbe Tri prašćića, Crvenkapice, Priče o Jagoru i Uspa-
vanke za mišića. Šesnaesto je ovo po redu Lutkarsko pro-
ljeće, koje se održava na području Vukovarsko srijemske 
županije i Općine Lovas. T. Paša

PRVE ŠKOLSKE BRIGE
Šest malih Lovaščana i troje Opatovčana krenuli su ovih 
dana u svoje prve školske poduhvate. U programu predš-
kolskog odgoja tzv. „male škole“ dva mjeseca će se pripre-
mati za polazak u prvi razred šk. godine 2011./2012. Troš-
kove organizacije predškolske nastave financira Općina 
Lovas. T. Paša
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U organizaciji KUD-a „I. G. Kovačić” Lovas i Općine Lo-
vas, u subotu, 05. ožujka 2011., održana je manifestacija 
„13. Pokladno kolo”. Unatoč niskoj temperaturi i snijegu, 
vesela pokladna povorka prošla je kroz selo i otplesala tra-
dicionalno kolo u kojem su zaplesali svi sudionici progra-
ma, a i poneki hrabri gledatelji. Uz folklorni program u 
Domu kulture, posjetitelji su mogli uživati u harmoniji 
zvukova tamburice i mandoline, što je izazvalo poseban in-
teres i oduševljenje svih nazočnih. Razlog tome je što su, uz 
tamburašku, plesnu i pjevačku skupinu domaćeg KUD-a, 
nastupili i Pučki pjevači „Lanterna” te mandolinski sastav 
KUU „Andrija Matijaš Pauk” , svi iz Marine kod Trogira. 
Prijatelji iz Dalmacije su boravili u Lovasu tri dana, što je 
nastavak započetog prijateljstva stvorenog prošle godine za 
vrijeme nastupa lovaskog KUD-a u Marini i Trogiru. Dal-
matinci su ujedno iskoristili priliku pa su obišli i odali po-
čast na mjestima stradanja u Vukovaru i Lovasu, a nazočili 

su i župnoj sv. Misi, nakon koje su upriličili kratak glazbeni 
program. Svojim prilogom manifestaciju su sponzorirali: 
Vukovarsko-srijemska županija, Arator doo Lovas i Općina 
Lovas.  T. Paša

5. ožujka se vilo pokladno 
kolo u Lovasu

Svanula nam zora čista, 
u suncu nam evo blista. 
Poslije fešte pokladnoga 
kola, što se vilo u sredi-
ni sela. Folklor se po-
slije u sali nastavio, sva 
je svjetina poslije u sali 
sjela. Nije bilo za sjesti 
mjesta, prolazi su puni 
bili. Kad su mališani na 
pozornicu došli, ti slatkiši mili. Aplauz je buran bio nikad 
mu kraja, pljeskalo se i čula se graja. Iz Dalmacije od Tro-
gira pjevačka skupina je bila. dvadeset i više ih bilo. Buran 
aplauz pobrali su gosti, pjesme Dalmatinske dolazile su u 
nizu. Morao sam kući poći, snage za sjediti više nisam smo-
gao. Mislio sam da neću sam kući moći poći. Srce mi je ra-
dovala ta ljepota naša. Obukli se u starinske nošnje, bilo je 
djece, djevojaka i snaša. Hvala općini i županiji, i svakome 
tko je pomogao. Hvala svakome tko je prilog dao. Iskon 
se naš i u ova teška vremena, održao. O, o tako mi je srce 
sastanak Lovaščana, Opatovčana i nekih drugih, radošću 
napunio. Nisam više onaj stari Beli Marko, ali današnji dan 
sam ovaj sa radošću ispraćao. Marko Sabljak Beli

60. OBLJETNICA  
LOVASKOG KUD-a

Uprava i članstvo KUD-a „I. G. Kovačić“ Lovas vrijedno 
rade pripremajući se za obilježavanje 60. obljetnice svoga 
djelovanja. Tom prigodom biti će izdana i monografija 
koja će objediniti podatke o članstvu, nastupima i svim ak-
tivnostima koje su provedene s ciljem promocije bogate lo-
vaske i srijemske tradicije. Kako doznajemo, obilježavanje 
ovog hvalevrijednog jubileja planira se za početak mjeseca 
srpnja. T. Paša

TRINAESTO POKLADNO KOLO U LOVASU 
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Pored duhovne pripreme, naše vrijedne mještanke za pred-
stojeće blagdane uređuju i svoje životne prostore i okućni-
ce, a s naročitom pažnjom šaraju pisanice. Koristim pri-
godu zahvaliti se Katici Filić-Gađinoj, Katici Videković i 

Mariji Pavlić koje  svojim trudom doprinijele da se lovaska 
uskršnja tradicija što bolje prezentira na stalnoj etnograf-
skoj postavi Gradskog muzeja Ilok, a ujedno su uljepšale i 
naslovnu stranicu vaših novina. T. Paša

PRIPREME ZA USKRS

Kao što smo i najavili u prethodnom 
broju Lovaskog lista, počinjemo sa 
davanjem besplatnih pravnih infor-
macija i savjeta, te u ovom broju da-
jemo informacije o pravu državljana 
RH na pružanje besplatne pravne 
pomoći koja se financira iz proraču-
na RH.
Pravo korištenja besplatne pravne 
pomoći o trošku države, imaju svi 
državljani RH, a pod posebnim uvje-
tima i stranci koji borave na teritoriju 
RH. Ostvarivanje takve pravne po-
moći odobrava se u svim postupcima 
pred sudovima, upravnim tijelima i 
drugim pravnim osobama sa javnim 
ovlastima, a u kojima se rješavaju 
egzistencijalna pitanja i problemi 

korisnika. Besplatna pravna pomoć 
korisnicima se financira i pruža cijelo 
vrijeme trajanja postupka ostvariva-
nja njihovih prava, a počevši od prvo-
stupanjskog tijela sve do Evropskog 
suda za ljudska prava i drugih među-
narodnih institucija. Prioritet u odo-
bravanju takve pravne pomoći imaju 
egzistencijalno ugroženi korisnici, a 
koji nemaju u vlasništvu imovinu ve-
like vrijednosti, (osim nekretnina za 
vlastito stanovanje), te njihovi priho-
di i prihodi ostalih članova kućanstva 
ne prelaze određene cenzuse. (Tre-
nutni cenzus je 2.697,95 kuna po 
članu kućanstva.) Besplatnu pravnu 
pomoć pružaju odvjetnici, udruge 
ovlaštene po Ministarstvu pravosuđa 

RH i pravne klinike ustrojene na vi-
sokim pravnim učilištima. Detaljne 
informacije o tome, kome se i kako 
podnosi zahtjev za odobravanje be-
splatne pravne pomoći, prikupljanje 
potrebitih dokaznih isprava uz iste, te 
pružanje konkretne pravne pomoći, 
sa zadovoljstvom ćemo dati svakom 
na njegovo traženje. Zato, bez ustru-
čavanja slobodno nam se obratite, 
jer u protivnom, svaki pravni savjet 
izvan sustava odobrene besplatne 
pravne pomoći, po odvjetničkoj ta-
rifi se naplaćuje u iznosu od 600,00 
kuna.

VODITELJ AGENCIJE: 
Franjo Sabljak, dipl.iur
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KALEŽ I PATENA  
NA DAR ŽUPI LOVAS 

Župa sv. Mihaela arkanđela Lovas primila je krajem siječ-
nja vrijednu donaciju lovaskih iseljenika. Naime, gđa Man-
da Kolić rođ. Luketić darivala je župniku Romiću patenu 
– pliticu, a Tomislav i Jodi Luketić kalež. Ovi, porijeklom 
Lovaščani, već godinama žive u austraslkom Melbourneu, 
no, očigledno nisu zaboravili svoje korijene. U ime župni-
ka i svih vjernika župe Lovas od srca zahvaljujemo.

T. Paša

Kršćanska KORIZMA se približila 
proslavi NAJVEĆIH OTAJSTAVA 
naše kršćanske vjere pa i našega spa-
senja – USKRSU! „Kralj Židovski” 
je ponižen, popljuvan, bičevan, osu-
đen i najbrutalnije ubijen. BOGO-
ČOVJEK – Isus Krist je u rukama i 
igri ljudske slobode. Nakon izdaje, 
privođenja, mučenja, nepravednog 
osuđivanja i nošenja teškog KRlŽA, 
mučitelji i izvršitelji su ISUSA pribili 
– „zakovali” na križ. Proboli su njego-
vu nogu po nogu, željeli su zaustavi-
ti SVAKI ISUSOV HOD, a nisu ni 
slutili, da je baš tako pribijeni Isus na 
križu DOSTUPAN SVIMA – postaje 
dostupan i blizak za SVU POVIJEST 
i svakoga čovjeka koji MU se želi pri-
bližiti i biti trajno s NJIM! Pribili su 
na Križ Isusovu ruku po ruku i NE 
SLUTEĆI da su tako i na taj način 
ŠIROM OTVORILI ISUSOV NAJ-
VEĆI i JEDINI PRAVI VJEČNI 
ZAGRLJAJ za svakoga čovjeka, koji 
se želi sjediniti s TAKVIM RASPE-
TIM ISUSOM KRISTOM, te po 
MUCI i SMRTI postati dionici NJE-
GOVA SLAVNOG USKRSNUĆA 
i Vječnoga Života! Svojim DRAGO-

VOLJNIM i bolnim pribijanjem na 
„DRVO NA JVEĆEG SRAMA „Isus 
se SUŽIVIO” sa svim ljudima koji su 
„prikovani„ bolešću, patnjom, raznim 
ovisnostima, obespravljenima, koji-
ma je uskraćena sloboda, ljubav i ra-
dost, da SVIMA NJIMA ZAJAMČI 
vječno i neugrozivo OSLOBOĐE-
NJE— svoju VJEČNU SLOBODU 
i LJUBAV!
Zato je Isusova Muka i Smrt na nepo-
novljiv način, nešto JEDINSTVENO 
u povijesti spasenja, JEDINSTVENI 
PUT DO SVJETLA i SLOBODE! 
Jedinstvena je i sasvim drugačija Isu-
sova Smrt, ne po nepravdi osude i 
strahotama umiranja, nego po ISTI-
NI da je predan u smrt ONAJ koji je 
ŽIVOT i Izvor svakoga života! A sve 
ovo htjeli su svećenički glavari, starje-
šine, Pilat i farizej, Isusovim ukopom 
završiti i zaključiti još jednu „priču„ 
o još jednom „POBUNJENIKU” i 
još jednoj smrti koju su sami dosudi-
li! SVE je trebalo prepustiti trajnom 
zaboravu— SVE je trebalo prepustiti 
da ostane u „GROBNOJ TIŠINI„! 
Ali su se grdno prevarili. Sunce se ne 
može „zakriliti” našim dlanom, tako i 

PRAVA ISTINA uvijek dođe i nađe 
put do svjetla — istina „iznenadi„ kad 
joj se najmanje nadamo! Kad su za-
pečatili Isusov grob i postavili vojnike 
— stražare, htjeli su se „svoga pro-
tivnika” zauvijek riješiti, ali su ostali 
iznenađeni ISUSOVIM USKRSNU-
ĆEM – Isusovim USTAJANJEM iz 
groba. Zato je Isusovo Uskrsnuće i 
NAŠE UZDIGNUĆE,naša pobjeda, 
sloboda i NAŠ SPAS! JEDINO JE 
ISUSOV GROB PRAZAN – a po 
NJEGOVOM IZLASKU IZ GRO-
BA i naši će grobovi biti prazni na 
dan njegovog Drugog Dolaska na 
ovaj svijet, kad bude došao suditi žive 
i mrtve! TO JE NAŠA NADA, TO JE 
NAŠA RADOST i NEPOMUĆE-
NA SREĆA! U tom raspoloženju i u 
tom duhu „USKRSNE ZORE„ koja 
„rađa” USKRSNO SUNCE ISUSA 
KRISTA NAŠEGA GOSPODINA, 
ja Vam SVIMA – draga braćo 
i sestre, bratskim, kršćanskim 
i svećeničkim srcem stiskom 
ruke i želim i čestitam SRETAN 
USKRS!!! 

Vaš župnik Borislav Romić!

MIR I BLAGOSLOV 
ŽUPLJANIMA 

Vlč. Borislav Romić i njegovi ministranti krajem godine 
vrijedno obilazili župljane, donoseći mir i blagoslov u nji-
hove domove. Župnik je pri tom zazvao Božji blagoslov 
na ukupno 321 lovasku obitelj. Ujedno saznajemo da je 
tijekom 2010. godine u župi sv. Mihaela arkanđela Lovas 
kršteno 14 novih članova zajednice,vjenčano 11 parova (od 
kojih je 7 ostalo živjeti na području župe) i nažalost, premi-
nulo 16 žitelja. Iako na prvi pogled ne izgleda tako, podaci 
o novorođenoj djeci i mladim bračnim parovima su obeća-
vajući, budući da se radi o gotovo stopostotnom uvećanju 
u odnosu na prethodne godine povratka. Rezultat je to, 
konstatirao je župnik Romić, pozitivnih poticajnih mjera 
lokalne i državne politike, poput stambenog zbrinjavanja, 
zapošljavanja, potpora demografskoj obnovi i sl. T. Paša

ZAVLADA BOG SA DRVETA!
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U nedjelju 6. ožujka ove godine obavljen je izbor Župnog 
pastoralnog vijeće naše župe. Izbor je obavljen iza svetih 
misa, kako u Opatovcu tako i Sotinu. U Opatovcu se od 
deset predloženih biralo četiri vijećnika a u Sotinu od se-
damnaest njih osam. Izabrani su vijećnici, a prema broju 
dobivenih glasova, ovim redoslijedom: 
OPATOVAC: Ante Ivanika, Stjepan Pančić, Ivica Lo-
vrić, Danijel Horvat
SOTIN: Slavko Belović, Zdenko Cikoja, Dane Stojanović, 
Janja Đukić, Marko Lemunović, Josip Đipanović, Ana Gr-
gić, Evica Đukić.
Izabrane članove vijeća potvrdio je nadbiskupijski ordina-
rijat u Đakovu svojim rješenjem od 21. ožujka 2011. godi-
ne. Vijećnici su se na svetim misama u Opatovcu i Sotinu 
vjernicima predstavili 02. travnja ove godine.

UKRATKO:
• Dekanatski susret Župnih ekonomskih vijeća: 8. 
ožujka 2011. godine u Pastoralnom centru „Sv. Bono“ 
u Vukovaru održan je susret Župnih ekonomskih vijeća 
Vukovarskog dekanata na koje su bili nazočni svi naši vi-
jećnici iz Opatovca i Sotina
• Susret bračnih parova i svećenika Vukovarskog de-
kanata: 16. ožujka 2011. godine održan je susret bračnih 
parova i svećenika našeg dekanata na kojem su bili nazoč-
ni po jedan bračni par iz Opatovca i Sotina.
• Seminar za župne dopisnike: 26. ožujka 2011. godi-
ne održan je u Đakovu seminar za župne dopisnike pod 
motom „Mreža svih mreža u djelu evangelizacije“. Iz naše 
župe na tom seminaru sudjelovali su Ivica Ljubić iz Soti-
na i Stjepan Pančić iz Opatovca.
• Dječja priprava za 
Uskrs: uz uobičajenu du-
hovnu pripravu za blagdan 
Uskrsa u korizmi, marom 
vjeroučiteljice gospođice 
Anice Čorić u Opatovcu 
djeca imaju i svoju pobož-
nost Puta križa.

USKRSNU KAKO REČE, VESELIMO SE – ALELUJA!!!
U danima smo kada vjerničkim zanosom razmišljamo i pokušavamo shvatiti kako je neizmjerna cijena plaćena 
da bismo zaista mogli živjeti i to živjeti vječno pobjeđujući umiranje, smrt i nestanak. Ta je cijena plaćena za našu 
vjerničku nadu koja ne priznaje i ne prihvaća nikakvo nesavladivo beznađe već su sva naša beznađa, kako ona za 
koja smo sami krivi, tako i ona silom nam nametnuta samo naš „Put križa“, jer smo prihvatili slijediti Krista. Sto-
ga želim čitateljima „Lovaskog lista“ svim Lovaščanima i Opatovčanima, svim župljanima župe Sotin, kao i svim 
ljudima dobre volje da snagom koju daje pogled patnika, ali i u konačnog pobjednika Krista, mognu odbaciti 
i prevladati silno crnilo ovoga vremena i doživjeti osobnu radost pobjede i osobno ustajanje iz toga crnila i be-
znađa na svjetlo i u radost života. BIO NAM STOGA SVIMA SRETAN, BLAGOSLOVLJENI I RADOSTAN 
USKRS – jer „Uskrsnu kako reče, veselimo se – Aleluja !!!! – Radujmo se.

Stranicu uredio vlč. Zlatko Rajčevac

Podsjetnik …..

30 GODINA OD PRIPAJANJA 
ŽUPI SOTIN

04. kolovoza ove 
godine obilježava-
mo 30-tu obljetni-
cu pripajanja filijale 
BDM -  Kraljice sv. 
Krunice Opatovac 
župi Sotin. Naime 
dekretom tadašnjeg 
biskupa đakovač-
kog i srijemskog 
pok. Msgr. Ćirila 
Kosa filijala Opato-
vac pripojila se župi 
BDM – Pomoćnice kršćana, Sotin s ciljem  „bolje pasto-
ralizacije, povećanja župe Sotin i olakšanja rada župnika 
u Lovasu“. U tih 30 godina o filijali Opatovac skrbili su 
župnici vlč. Nikica Mihaljević – 09. kolovoza 1981. god.  
do 22. prosinca 1984. godine i vlč. Zlatko Rajčevac od 
24.prosinca 1984. god. do danas. S. Pančić

Vjerski život Opatovac

IZABRANO NOVO PASTORALNO VIJEĆE
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NAJVEĆI BLAGDAN KRŠĆANSKOG SVIJETA – USKRS,

NEKA SVIM KRŠĆANIMA OPĆINE LOVAS

DONESE MIR, RADOST I BLAGOSTANJE,

TE VJERU I NADU U BOLJI SVIJET

Želi Vam

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Petar Čobanković, dipl. ing.
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NADOLAZEĆI USKRS

SIMBOL POBJEDE DOBRA NAD ZLIM

NEKA SVIM ŽITELJIMA OPĆINE LOVAS

I CIJELE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DONESE MIR, BLAGOSTANJE I NADU U BOLJE SUTRA

ŽELI

ŽELJKO CIRBA, dipl. ing.
Predsjednik Općinskog odbora HDZ Općine Lovas

i zamjenik župana vukovarsko-srijemskog
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Načelnik Općine Lovas

Stjepan Milas

Zamjenik načelnika  
Općine Lovas

Ivan Mujić

Uskrs – najveći blagdan kršćanskog svijeta,
simbol pobjede dobra nad zlim,

svjetla nad tamom, neprolaznosti i vječnog života,
neka svim građanima općine Lovas donese mir,

blagostanje i nadu u bolje sutra!

Povodom Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana
upućujemo svim građanima općine Lovas

najsrdačnije čestitke

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.
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Svim kršćanima Općine Lovas i
Vukovarsko-srijemske županije

 

želi

Županijska skupština
i vukovarsko-srijemski župan

Božo Galić, dipl.ing.


