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Evo nas na kraju još jedne godine. Bilo je proteklih mjeseci dosta burno. 
Izabrali smo novi saziv Hrvatskog sabora. Do kraja godine očekuje se i for-
miranje nove Hrvatske vlade. Rezultati su uglavnom poznati. Pobijedila je 
tzv, „Kukuriku koalicija“. Podrobnijom analizom ovogodišnjih izbora lako 
je zaključiti da su se glasovi desnog centra raspršili na niz stranaka i lista koje 
nisu bile ni blizu izbornog praga. Dogodilo se da u Hrvatskom saboru nema 
više HSP-a, HSLS-a… HSS jedva da je dobio jedan mandat. Bilo je tu i ne-
kih drugih iznenađenja – Laburisti, lista don. Ivana Grubišića….. Preostaje 
nam pobjednicima čestitati, a onima koji su u oporbi da budu konstruktivni 
i korektiv vladajućima. 9. prosinca ove godine predsjednik Republike Hrvat-
ske Ivo Josipović i predsjednica Vlade Jadranka Kosor stavili su svoj potpis 
na Ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Očekivanja građana različita su. 
Preostalo nam je još 18 mjeseci za prilagodbu, a onda – vidjet ćemo. Pred 
nama su Božićni blagdani pa radujmo se i neka Vam je SRETAN BOŽIĆ I 
BLAGOSLOVLJENA NOVA GODINA.

S. Pančić, gl. i odg. ur.

OBAVIJEST
OPĆINA LOVAS IDUĆE GODINE PRIPREMA OBNOVLJENO I 

PROŠIRENO IZDANJE KNJIGE

„KRVAVA ISTINA“
MOLIMO VAS DA GL. I ODGOVORNOM UREDNIKU 

KNJIGE STJEPANU PANČIĆU DATE NA UVID MATERIJALE, 
FOTOGRAFIJE I DOKUMENTE KOJE IMATE, A KOJI SE ODNOSE 

NA STRADANJE DOMOVINSKOM RATU. 
TAKOĐER MOLIMO STRADALNIKE DA IZNESU SVOJA 

SVJEDOČANSTVA.
SVOJA SVJEDOČANSTVA, FOTOGRAFIJE I DRUGO MOŽETE 

DOSTAVITI NA e-mail: stjepan.pancic@gmail.com, 
OSOBNO UREDNIKU ILI U OPĆINU LOVAS

HVALA

gl. i odg. urednik, Stjepan Pančić 



3

Ukupni pobjednik ovogodišnjih izbora za Hrvatski sabor 
je „Kukuriku koalicija“. Hrvatski sabor u naredne četiri go-
dine djelovat će u slijedećem sastavu:
Stranka Broj mandata
KUKURIKU KOALICIJA 80
HDZ/ HGS/ DC 47
HDSSB 6
LABURISTI 6
Don. IVAN GRUBIŠIĆ 2
HSS/ ZS/ SP 1
HSP Ante Starčević/ HČSP 1
NACIONALNE MANJINE* 8

* (SDSS – 3, Mađari, Talijani, Česi, Romi i Albanci po 1)

U našoj V. izbornoj jedinici HDZ  i Kukuriku koalicija 
ostvarili su po 6 mandata te HDSSB, koji je osvojio 2 man-
data. Podsjećamo da našoj izbornoj jedinici pored Vuko-
varsko-srijemske županije pripadaju i Požeško-slavonska i 
Brodsko-posavska županija.
U Općini Lovas na izbore je izišlo 807 birača od ukupno 
1.153 registriranih birača što iznosi 69,99%. HDZ je u 
Općini Lovas i ovih izbora ostvarila vrlo dobar rezultat 
osvojivši 68,39% glasova. Odmah iza je Kukuriku koalici-
ja koja je osvojila 14,74% glasova. Ostale liste nisu prešle 
izborni prag. U V. Izbornoj jedinici ukupno su bile 23 iz-
borne liste.  S. Pančić

KAKO SMO GLASOVALI
Stranka LOVAS OPATOVAC UKUPNO

AM 2 - 2
ASH, SUH, SSU 4 1 5
A-HSP 2 1 3
BUZ, PGS, HRS 7 5 12
SR 1 1 2
DSŽ 4 - 4
HDZ 407 136 543
HDS, JH 4 1 5
HSS 9 7 16
HSLS 4 - 4
HSP 10 1 11
HSP-A. Starčević 15 6 21
HDSSB 30 6 36
LABURISTI 4 2 6
HRAST 1 - 1
SP, A-HSS 2 1 3
KUKURIKU 75 42 117
ZELENA LISTA 1 1 2
ZS 1 - 1

Lovas i Opatovac, 4. prosinca 2011. godine – održani izbori za Hrvatski sabor ….

HDZ U OPĆINI LOVAS OSVOJIO 
69,99% GLASOVA
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Lovas, 09. prosinca 2011. godine – usvojen proračun za 2012. godinu ….

PRORAČUN OPĆINE LOVAS 13,5 MILIJUNA KUNA

Proračun za iduću, 2012. godinu, kao i Odluka o njegovom 
izvršenju, bile su glavne teme 20. po redu sjednice Općin-
skog vijeća, održane 09. prosinca ove godine. Pri tom je 
jednoglasno donesena Odluka o programima, kapitalnim 
projektima i aktivnostima koje će se provoditi u nadolaze-
ćoj godini, a za čiju su realizaciju predviđena proračunska 
sredstva u iznosu od 13,5 milijun kuna. Vijećnici su tako-
đer usvojili  programe rasporeda sredstava udrugama koje 
djeluju na području općine, ali i za financiranje javnih po-
treba u kulturi i športu. Još jednom je istaknuta  činjenica 
da će iduća godina, iako projektno i programski bogata, 
zahtijevati ograničavanje i snižavanje pojedinih rashoda i 
potrošnje, kako bi se uspješno financirale sve preuzete ob-
veze. Jednoglasno je potvrđeno i formiranje Savjeta mladih 
Općine Lovas, prema prijedlog Udruge mladih. Članovi 
vijeća izvješteni su i o predstojećem kreditnom zaduženju, 
koje će, ukoliko se ishodi suglasnost Ministarstva financija, 
osigurati sredstva za financiranje vlastitog općinskog učešća 
u izgradnji Regionalnog poslovnog centra u Poslovnoj zoni 
Lovas. Na kraju sjednice, prezentirane su trenutne aktivno-
sti općine, projekti čija je realizacija u tijeku, odnosno oni 
koji će uskoro započeti. T. Paša

Održana 20. sjednica Općinskog vijeća

Usvojeni planovi i 
programi za 2012. godinu

Ukupno 13,5 milijuna kuna vrijednost je Proračuna Op-
ćine Lovas za 2012. godinu, usvojenog na 20. sjednici 
Općinskog vijeća. Planiranim programima, aktivnostima i 
kapitalnim projektima, proračunski prihodi bit će utrošeni 
na:
- Predstavničko i izvršno tijelo 270.000,00 kn;
- Jedinstveni upravni odjel i pripadajuće aktivnosti
 817.000,00 kn;
- Vatrogastvo i civilnu zaštitu 340.000,00 kn;
- Gospodarstvo 3.335.000,00 kn;
- komunalnu infrastrukturu 7.368.000,00 kn;
- javne potrebe u zdravstvu 40.000,00 kn;
- školstvu 50.000,00 kn;
- programsku djelatnost kulture 410.000,00 kn;
- programsku djelatnost športa 120.000,00 kn;
- socijalnu skrb 791.000,00 kn.
Visoki iznos pojedinih proračunski stavki potvrda je na-
stavka do sada ugovorenih i započetih kapitalnih projekata,  
poput izgradnje Regionalnog poslovnog centra u Poslov-
noj zoni “Lovas” (IPA IIIC program), izgradnje uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda, ali i nastavka radova na 
lokalnoj komunalnoj i društvenoj infrastrukturi tj. obnovi 
nogostupa, asfaltiranju nerazvrstanih cesta, javne rasvje-
te, potpornih zidova, športskih objekata i slično. Plan za 
2012. predviđa i nastavak potpora gospodarstvu i radu 
Ureda za međunarodnu suradnju, provedbu EU projekata 
prekogranične suradnje,   Socijalnog programa i programa 

međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući starijim i ne-
moćnim osobama”, potporu udrugama građana, vjerskim 
zajednicama, kulturnim manifestacijama, osnovnoj školi, 
radu dječje igraonice, knjižnice i drugim institucijama.
Iako vrlo visok, Proračun za iduću godinu tražit će maksi-
malnu racionalizaciju troškova poslovanja, smanjenje ras-
hoda i potrošnje, a sve kako bi se započeti projekti mogli 
realizirati do samog završetka i njihove uporabe.
Spomenuti rashodi planiraju se financirati prihodima po-
slovanja u iznosu od 11.291.999,99 kn, prihodima od 
prodaje nefinancijske imovine (grobnica i poljoprivrednog 
zemljišta) u iznosu od 155.000,00 kn te kreditnim  zaduže-
njem u iznosu od 1 milijun kuna. Značajnu potporu reali-
zaciji  spomenutih projekata dati će potpore već ugovorene 
s institucijama hrvatske države (ministarstva i fondovi), 
Vukovarsko-srijemske županije te pretpristupnih fondova 
EU. T. Paša

ZAPOČELI RADOVI NA 
IZGRADNJI KANALIZACIJE

Nasipanjem kamena tucanika i uređenjem pristupnog 
puta, započeli su radovi na projektu izgradnje uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda naselja Općine Lovas. Ure-
đaj će biti izgrađen u k.o. Opatovac, u neposrednoj blizini 
dunavske obale, a financirat će ga Hrvatske vode, kredit-
nim sredstvima Vlade Republike Hrvatske. Ugovorena vri-
jednost projekta izgradnje iznosi 6,4 milijuna kn, radove 
izvodi poduzeće Vinkovački vodovod i kanalizacija d.d. 
Vinkovci, a građevinski nadzor Teania doo Vukovar.  Zavr-
šetak  uređaja, koji je   sastavni dio I. faze izgradnje kanali-
zacijskog sustava u Lovasu i Opatovcu, očekuje se u drugoj 
polovini iduće godine. T. Paša
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Lovas, 09. prosinca 2011. godine – Općinsko vijeće donijelo programe javnih potreba u kulturi, 
športu i udrugama građana  za 2012. godinu …..

ZA UDRUGE, ŠPORT I KULTURU 541.000 KUNA
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 09. prosinca ove go-
dine usvojilo je: 
•  Program javnih potreba u kulturi  - 335.000,00 kuna 
•  Program javnih potreba športskih udruga – 120.000,00 
kuna
•  Program  rasporeda  sredstava  udrugama  –  86.000,00 
kuna.
Treba istaći da je planirani iznos zadržao razinu iz prijaš-
njih godina, a njegova realizacija, kako je istakao načelnik 
općine Stjepan Milas, ovisit će od punjenja općinskog pro-
računa. Tom prilikom načelnik je uputio javnu zahvalu 
Županiji vukovarsko-srijemskoj na potpori i razumijevanju 
u 2011. godini. S. Pančić

Projekt izgradnje Regionalnog Poslovnog Centra u Poslov-
noj zoni Lovas, kojeg financira Europska Unija, a s 25% 
ga sufinancira Općina Lovas s partnerima,  započeo je s 
provedbom 11. prosinca 2010. godine, a predviđeni zavr-
šetak projekta je 10. lipnja 2012. godine. Od trenutnih ak-
tivnosti koje se provede u sklopu projekta izdvajamo samu 
izgradnju Centra koja je trenutno u fazi postavljanja insta-
lacija unutar same zgrade te završetak postavljanja krovišta. 
Od ostalih aktivnosti izrađen je  web portal regije Srijem 
koji je dostupan na adresi www.srijem.info. Također, u 
izradi je i dokument opisa trenutnog stanja - Mapiranje 

postojećih poduzeća na području Srijema i njihove potrebe 
koje mogu biti podržane od strane projektnih aktivnosti.

Ured za međunarodnu suradnju TINTL u proteklom peri-
odu je pored provedbe projekata radio i na izradi projekata 
za financiranje iz predpristupnih fondova IPA Prekogranič-
na suradnja Hrvatska- Srbija gdje je za područje TINTL-a 
prijavljeno 9 projekata , te IPA Prekogranična suradnja Hr-
vatska- Bosna i Hercegovina gdje je za područje TINTL-a 
prijavljeno 4 projekta. 

M. Markešić

Lovas, prosinac 2011. godine - Izgradnja Poslovnog centra u Poslovnoj zoni Lovas ide planiranim 
tijekom....

NOVI PROJEKTI UREDA TINTL
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Korištenjem poticajnih mjera Hrvatskog zavoda za zapo-
šljavanje produžen je, na dodatnih mjeseca dana, radni od-
nos za svih 9 djelatnika uposlenih u programu javnih rado-
va. Stoga se nastavljaju radovi na krčenju zelenih površina 
i pripremi ogrijevnog drva, uređenju društvenih prostorija, 
a i dalje će se, u poslijepodnevnim satima, provoditi do-

datna skrb o korisnicima programa međugeneracijske so-
lidarnosti „Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama”. 
Također je, korištenjem mjera „Stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa”, u jedinstveni upravni odjel 
Općine Lovas na vježbenički rad primljen Damir Pole iz 
Opatovca, stručni prvostupnik ekonomije.  T. Paša

Lovas, prosinac 2011. godine – novi sadržaji na 
Školsko-športskom centru Lovas

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-
SRIJEMSKA ULAŽE 85.800 

KUNA U ŠPORTSKE OBJEKTE 
U LOVASU

U školskom športskom centru „Lovas” ovih se dana izvo-
de radovi na projektu obnove postojećih i uređenja novih 
igrališta, koja će ubrzo biti na raspolaganju, kako školskoj 
djeci, tako i svim zainteresiranim građanima. Projektom će 
biti uređeno igralište za odbojku na pijesku i boćalište, a 
biti će postavljene i nove zaštitne ograde iza golova. Izgledu 
i funkcionalnosti športskog centra svakako će doprinijeti 
nove pristupne staze, kao i uređenje zelenih površina sad-
njom dodatnog biljnog materijala. Radove izvodi podu-
zeće Vinkovački vodovod i kanalizacija – izgradnja d.o.o., 
građevinski nadzor provodi Videković d.o.o. Vinkovci, a 
ukupnu vrijednost od 85.800,00 kn financira Vukovarsko-
srijemska županija.  T. Paša

Opatovac, prosinac 2011. godine – završeni su 
radovi na nogostupima 

NOVE STAZE U OPATOVCU
Izgradnjom pristupne 
staze do Lovačkog doma 
započeo je program ob-
nove i izgradnje nogostu-
pa u naselju Opatovac. 
Radi se o nastavku pro-
jekta, koji je upravo do-
vršen u Lovasu, a finan-
cira ga s 235 tisuća kuna 
Ministarstvo regionalnog 
razvoja, šumarstva i vod-
nog gospodarstva, Vukovarsko-srijemska županija i Općina 
Lovas. Dio novih pješačkih staza dobit će opatovačke ulice 
Fruškogorska, K. A. Stepinca i J. B. Jelačića. T. Paša

Lovas, 28. studeni 2011. godine -  djelatnicima javnih radova produžen radni odnos ….

DEVET DJELATNIKA JAVNIH RADOVA RADIT ĆE DO KRAJA GODINE

UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA
Potpisivanjem ugovora između Općine Lovas i poduzeća 
Vuković company iz Vukovara započeo je projekt nasipa-
nja poljskih putova - otresnica u vrijednosti 75.000,00 
kn. Projektom će biti uređeno ukupno pet otresnica, tri u 
k.o. Lovas i dvije u k.o. Opatovac, u dužini od 50 metara. 
Završetak radova očekuje se do kraja 2011. godine, a fi-
nanciraju ih zajednički Općina Lovas i Ministarstvo regi-
onalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Istim 
modelom sufinanciranja, te uz potporu Vukovarsko-sri-
jemske županije, uskoro, nakon završetka postupka javne 
nabave, trebaju započeti radovi na uređenju protupožar-
nog puta oko deponije otpada “Šljivici”, čija  procijenjena 
vrijednost iznosi 235.000,00 kn. T. Paša
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Sukladno zaključcima sa sastanka koji 
je održan u prostorijama ureda zamje-
nika župana vukovarsko-srijemskog 
21. studenoga 2011. godine, kojem su 
nazočili: Željko Cirba, zamjenik župa-
na vukovarsko-srijemskog, Krešimir 
Kuterovac, direktor tvrtke VUPIK 
d.d., Goran Miličević, direktor PC 
Vinogradarstvo, voćarstvo i vinarstvo, 
Stjepan Pančić, predsjednik Udruge 
vinogradara i vinara TNTL – Lovas, 
Jelenko Vlajčić, član Udruge vinogra-
dara i vinara TNTL – Lovas čija je 
tema bila analiza poslovne suradnje u 
2011. godini i pripreme za proizvod-
nju u idućoj godini članovi Udruge 
vinogradara i vinara TNTL održali su 
sastanak 26. studenoga 2011. godine 
u Lovasu. Na tom sastanku gosp. Go-
ran Miličević – direktor PC Vinogra-
darstvo, voćarstvo i vinarstvo tvrtke 
VUPIK – Vukovar detaljno je obra-
zložio ponudu svoje tvrtke. U sklopu 
iste dao je i osnovne smjernice proi-

zvođačima grožđa za rezidbu, odnosno 
očekivane prinose, koji se uklapaju u 
njihovu ponudu. Posebno je istakao 
mogućnost onim proizvođačima, koji 
su već ove godine s njima surađivali, 
kompenzaciju za zaštitna sredstva, 
gnojivo, usluge strojevima.... Također 
je prezentirao i kalkulacije u svezi od-
nosa troškova i proizvodnje grožđa. U 
narednom periodu očekuje se potpisi-
vanje ugovora o višegodišnjoj suradnji 
s tvrtkom VUPIK – Vukovar, koji će 
biti temelj za potpisivanje pojedinač-

nih ugovora svakog proizvođača pona-
osob. Također treba istaći da je Udru-
ga s Ministarstvom poljoprivrede, 
ribarstva i ruralnog razvoja potpisala 
Ugovor o provedbi projekta : „Educi-
ranje rukovatelja te provjera ispravno-
sti s prilagodbom tehničkih sustava u 
zaštiti bilja prema EN-13790” koja će 
se održati do 15. veljače 2012. godi-
ne u ukupnom iznosu od 11.945,00 
kuna. U međuvremenu održano je i 
predavanje na temu: Pretakanje i fil-
tracija vina. S. Pančić

12. prosinca ove godine  Općina Tar-Vabriga obilježila je 
svoj dan što je bio povod posjetu izaslanstva Općine Lovas 
ovoj prijateljskoj općini. Lovaščani, predvođeni načelnikom 
Stjepanom Milasom, zajedno s izaslanstvom Vukovarsko-
srijemske županije - županom Božom Galićem i njegovim 
zamjenikom Željkom Cirba, nazočili su svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća, iskoristivši priliku čestitati domaćinima 
na njihovom danu, ali i svim postignućima koja su pri tom 
prezentirana. U bogatom programu obilježavanja Dana op-
ćine otvorena je i kušaonica lokalnih domaćih proizvoda te 
izložba poznatog talijanskog umjetnika Ugo Maffia.  Me-
đusobni susreti čelnika prijateljskih općina i županije bili su 
ujedno i prilika za razgovor o nastavku suradnje, naročito 
na polju europskih programa i fondova.  T. Paša

VINOGRADARI U PRIPREMAMA ZA IDUĆU PROIZVODNU GODINU

Tar-Vabriga, 12. prosinca 2011. godine - obilježen  dan prijateljske općine Tar-Vabriga

ISTRA, SLAVONIJA I SRIJEM ZAJEDNO U EU
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Lovas, 22. studeni  2011. godine – isplaćene 
jednokratne pomoći za nabavku ogrijeva …..

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 
ŽUPANIJA OSIGURALA 

17.100 KUNA OPĆINI LOVAS 
ZA SOCIJALNO UGROŽENE 

OSOBE
Ukupno 18 obitelji/samaca, korisnika pomoći za uzdrža-
vanje Centra za socijalnu skrb, dobili su jednokratnu po-
moć u iznosu od 950,00 kn za potrebe nabavke ogrijevnog 
drva. Iznos od 17.100,00 kn za navedene svrhe doznačen 
je u općinski iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije. 
Brizi za topliju i sigurniju zimu socijalno ugroženih osoba 
pridružila se i općina pa su još četiri obitelji dobile po 3m3 
drva, dok djelatnici komunalnog pogona i programa jav-
nih radova, krčeći javne površine, i dalje rade na pripremi 
ogrijeva. T. Paša

Lovas, 21. studeni 2011. godine – isplaćene 
jednokratne pomoći studentima 

POTPORE STUDENTIMA
Pet stotina kuna iznos je jednokratne pomoći koju je pri-
milo 11 studenata s područja Općine Lovas, a koji su pod-
nijeli zahtjev za studentsku potporu. Osim prebivališta na 
području Općine Lovas, osnovni uvjet za ostvarivanje po-
moći je i uspješno upisana druga ili svaka slijedeća akadem-
ska godina. Jednoj studentici apsolventici isplaćena je i na-
knada za apsolvente koja, Odlukom općinskog Socijalnog 
vijeća, iznosi 1.000,00 kn. Ukupan iznos od 6.500,00 kn 
studentskih potpora financiran je proračunskim sredstvima 
Općine Lovas. Do kraja godine biti će isplaćene i potpore 
sutudentima koji su svoje zahtijeve podnijeli i kompletirali 
tijekom studenog i prosinca. T. Paša

Lovas, 01. prosinca 2011. godine – održan 
roditeljski sastanak ….

DJEČJA IGRAONICA „BAJKA” 
NASTAVLJA S RADOM

Na održanom roditeljskom sastanku, roditelji djece koja 
pohađaju igraonicu u dječjem vrtiću „Bajka” Lovas su in-
formirani o novom ustrojstvu i načinu rada. Naime, za-
vršetkom programa SWOT, iz kojeg je financiran rad ove 
dječje skupine, troškove organizacije igraonice snosit će 
zajednički Općina Lovas i roditelji. Odlukom čelnika op-
ćine, za mjesečni boravak djeteta u igraonici izdvajat će se 
iznos od 200,00 kn za prvo dijete, dok je za drugo i svako 
slijedeće dijete ona besplatna.Nazočnii su upoznati i sa pla-
nom rada za naredni period, a ujedno su imali mogućnost 
dati svoje prijedlog i primjedbe, kako bi rad s djecom bio 
što učinkovitiji. Kao i do sada, igraonica je otvorena sva-
kim radnim danom od 07,00 – 15,00 sati za svu djecu 
uzrasta od 3 do 7 godina. T. Paša

POKLON PAKETI CRVENOG 
KRIŽA VUKOVAR

Crveni križ Vukovar dostavio je pakete pomoći – higijen-
skih potrepština i prehrambenih proizvoda, za petnaest 
socijalno ugroženih obitelji ili samaca s područja Općine 
Lovas. Pomoć su,  onima koji su u potrebi, a poglavito 
starijim osobama, podijelili  djelatnici Programa međuge-
neracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim i nemoćnim 
osobama“. T. Paša
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...dobre djece sve se sjeti.” Ovako kaže 
jedna poznata, prigodna pjesma, a 
tako je bilo i u dječjoj igraonici “Baj-
ka” na blagdan sv. Nikole. Kako su svi 
klinci bili dobri tijekom cijele godine, 
darove i šarene šibe podijelio im je 

pridošli sv. Nikola, dok je Krampus, 
iz već spomenutih razloga, izostao. 
Darove su dobila čak i ona „hrabrija” 
djeca koja su se posakrivala u kući-
ce, a za uzvrat simpatičnom brada-
tom starcu jednoglasno su izrecitirali 

prigodnu pjesmicu. Ona „vrjednija” 
djeca, darivana su ujutro rano na sv. 
Misi zornici. Poklon paketići dar su 
Udruge žena Općine Lovas i TNM 
„Slavonija” vlasnika Branka Sabljaka. 

T. Paša

Lovas, 06. prosinca 2011. godine -  sv. Nikola darivao najmlađe ….

KAD NIKOLA NEBOM LETI...

Mladen Markešić: Općinsko vijeće Općine Lo-
vas je imenovalo Savjet mladih Općine Lovas i 
čast nam je i zadovoljstvo što su svi imenovani 
predstavnici članovi Udruge mladih Općine Lo-
vas i što smo izabrani kao predstavnici mladih 
na području Općine Lovas. Iako je Savjet mla-
dih savjetodavno tijelo Općinskog vijeća nasto-
jati ćemo na svakoj sjednici zastupati mlade i  
ukazati na potrebe i želje mladih osoba s ciljem 
aktivnog  uključivanja mladih u javni život Op-
ćine Lovas. Plan nam je odmah sazvati sjednicu 
Savjeta mladih i izabrati predsjednika Savjeta i 
donijeti Pravilnik o radu  Savjeta mladih. Na-

damo se da će naše djelovanje imati utjecaj na cjelokupni život mladih 
na našem području i da ćemo pružiti potporu mladima u ostvarivanju 
njihovih želja.

Odlukom Općinskog vijeća Općine 
Lovas imenovan je Savjet mladih Op-
ćine Lovas u slijedećem sastavu: 
1. MLADEN MARKEŠIĆ iz Lovasa
2. MARIN MASLOM iz Opatovca
3. NATALIJA BRAJKOVIĆ iz Lovasa
4. TEA KUVEŽDIĆ iz Lovasa
5. DOMAGOJ PAŠA iz Lovasa
Mandat članovima Savjeta mladih je 
dvije godine. Članovi Savjeta mladih 
izabrat će predsjednika i zamjenika 
predsjednika. Za svoj rad članovi Sa-
vjeta mladin ne primanju naknadu za 
svoj rad ali imaju pravo na naknadu 
troškova vezanih za rad u Savjetu. 

S. Pančić

Lovas, 09. prosinca 2011. godine … imenovan Savjet mladih Općine Lovas …..

SAVJET MLADIH – NOVA SNAGA
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Vlč. Grigiću pomoćni biskup đa-
kovačko-osječki Đuro Hranić pri-
likom ustoličenja za župnika lo-
vaskog je istakao: „… ovdje će Vas 
dočekati  bogatstvo dobrote, str-
pljivosti i velikodušnosti. Kakvi su 
Vaši dojmovi nakon ovih nekoliko 
mjeseci.
Prošlo je nekoliko mjeseci od imeno-
vanja i liturgijske instalacije. Moramo 
biti svjesni da je to situacija slična kao 
i na vjenčanju, sve bude veselo i svi 
govore prelijepe riječi mladencima, a 
onda drugi dan nakon vjenčanja za-
počinje normalan život sa svojim lije-
pim i onim manje lijepim stranama. 
Kao ključne riječi istaknuo bih surad-
nju i susretljivost sa predstavnicima 
kako općine tako i županije, napose 
župnih vijećnika. No polako se razvi-
je i suradnja sa župnom zajednicom. 
Život na župi dinamičan je vedar i li-
jep, ukoliko se razvije suradnja izme-
đu župnika i župljana, suradnja koja 
je uvijek na izgradnju kvalitete kako 
vjerskog tako i ostalih vidova života.
Čemu ćete u svom pastoralnom 
radu u župi Lovas posvetiti poseb-
nu pozornost?
Ne bih rekao da ću nečemu posvetiti 
posebnu pozornost, jer moju pozor-
nost zahtjeva svekoliki život župe, a 
dužan sam je imati za svakog župlja-
nina. Pozornost bih posvetio osob-
noj suradnji s Božjom riječi koju je 
potrebno osluškivati uvijek iznova i 
iz nje živjeti, a onda životom i riječ-
ju nastojati ću druge poučavati što i 

jest bit, kako moga tako i vjerničkoga 
života.
Nalazimo se u vrlo turbolentnom 
vremenu. Može li se katolička cr-
kva othrvati svim izazovima novog 
doba?
Ja bih se usudio reći to ovako, svako 
vrijeme je ako gledamo kroz povijest 
općenito „turbolentno“ i nosi svoje 

poteškoće ali i baca novo svijetlo na 
stare vrhove i time otkriva novi način 
gledanja i širinu pogleda. Crkva živi 
u konkretnom vremenu i time je ona 
uronjena u kategoriju vremena i ne 
bih rekao da se Crkva hrva s vreme-
nom, jer ona iako je kao što sam re-
kao uronjena u kategoriju vremena u 
istom tom vremenu ona je ta kojoj je 
dano i ujedno njezino je poslanje da 
upućuje na onu stvarnost koja i nju 
nadilazi a koje je ona već sada dionik 
jer iz nje živi. Da Crkva je time i vre-
menska i vječna. No dok njezini sino-
vi prolaze kroz vrijeme možemo reći 
da se hrvaju s vremenom simbolično 
rečeno kao što se dijete u trenutku ra-
đanja bori da izađe iz utrobe majke. 
Ono ne izlazi iz utrobe majke zato jer 
mrzi majku, već zbog toga što mu u 
utrobi majke postaje pretijesno.
Svi imamo pravo na odmor i osob-
no zadovoljstvo. Kako provodite 
svoje slobodno vrijeme 
Istina slobodnog vremena je sve ma-
nje, no ipak nastojim ga pronaći. Još 
od djetinjstva imao sam različitih 
ptica. Morao sam hobi prekinuti od-
laskom u bogoslovno sjemenište, no 
kada sam otišao u Donji Miholjac kao 
svećenik nastavio sam sa hobijem koji 
me istinski odmara. Član sam King 
kluba Hrvatske, a uzgajam golubove; 
američke kingove plave boje. Mo-
žemo vidjeti u prilogu sliku goluba 
kinga. Ova vrsta goluba nije dovolj-
no prisutna u Hrvatskoj, golub nema 
svoje stanište prisutan je samo u uz-
goju a u prirodi ne može samostalno 
živjeti i jako je pitom. Također volim 
često pripremati različita naša tradici-
onalna slavonska jela.
Dopustite mi da Vam u ime svih či-
tatelja zaželim Sretan Božić i blago-
slovljenu Novu Godinu
Božje čovjekoljublje pojavilo se među 
nama, očitovala se Božja Mudrost u 
pojavku slave njegove na slami čovje-
kove umnosti. Bog je postao čovje-
kom, spustio se ponizan i sa čovjekom 
je puzao da bi ga naučio hodati, a na 
kraju svoga puta oprao mu je noge. 

S. Pančić
Uredništvu i čitateljima želim 

Blagoslovljen Božić  
i novu 2012. godinu

JA SAM PUT, ISTINA I ŽIVOT

vlč. Grigić sa svojim 
ljubimcem dvostrukim 

grand championom Amerike
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Nalazimo se u svetom vremenu Do-
šašća i blagdan Božića, dan Kristova 
rođenje je pred vratima. I dok nas Ri-
ječ Božja poziva na radost u budnosti 
i pripravi za slavlje, slušamo i susre-
ćemo na svakom koraku turobnu za-
brinutost, pa čak i beznađe. Jer, eto 
nema se i malo će se potrošiti za obi-
latost i raskoš slavlja, pa i blještavilo i 
sjaj svjetala koja najavljuju taj veliki 
događaj potamnjeli su … 
Trebamo li se i mi predati tom tmur-
nom ozračju ili mu se oduprijeti i ot-
hrvati?! Mi kao vjernici trebamo znati 
da u sjaju i blještavilu izobilja s ljud-
skom bahatošću nije bilo mjesta da 
se ondje rodi SPAS koji je zbog svoje 
neizmjerne ljubavi htio doći tako ma-
len i ranjiv. On odlazi roditi se u noć 
ljudske skromnosti i prostodušnosti, 
kako bi je rasvijetlio svojim svjetlom 
koje ne tamni niti se gasi, već traje 
vječno.
Zato i mi okitimo svoje duše i svoja 
srca uresom i svjetlom pastirske skro-
mnosti i prostodušne dobrote u ljuba-

vi, kako bi se i danas protjerani Krist 
iz bogatih domova i krajeva i oholih 
bahatih duša „modernog“ čovječan-
stva mogao rodit u nama, kao bismo 
ga zaista Božićem sreli i doživjeli!
Zato uskliknimo s Izaijom: „Hajde 
Dome Hrvatski, (dome Jakovljev) u 
Gospodnjoj hodimo svjetlosti …. Jer 
tada ćemo doći kličući do radosti, s 
veseljem vječnim na čelima; pratit će 
nas radost i veselje, a pobjeći će bol 
i jauci …. i Gospodin Bog će učiniti 
da iznikne pravda i hvala (naša) pred 

svim narodima“.
Uz ostvarenje ovih RIJEČI želim svim 
Opatovčanima, Sotinčanima i Lova-
ščanima, kao i svim čitateljima „Lo-
vaskog lista“ ISTINSKI SRETAN, 
RADOSTAN I ČESTIT BOŽIĆ S 
OBILJEM BOŽJIH DAROVA, te 
SRETNU I OBILATU BLAGO-
SLOVOM I PLODOVIMA DO-
BRU NOVU 2012. GODINU !!!

Zlatko Rajčevac,
Župnik sotinski i opatovački

Iz vjerskog života filijalne zajednice BDM Kraljice sv. Krunice Opatovac .....

U GOSPODNJOJ HODIMO SVJETLOSTI

Rođen sam od oca Mate i majke Ma-
rije r. Franjić, 28.12.1982., godine u 
Osijeku. Odrastao sam u malom ali 
meni uvjek dragom mjestu Lapovci-
ma. Lapovci su filijala župe Trnava 
nadomak Đakova. Krajolik je brdo-
vit, zapravo to su obronci Dilj gore, 
zasađeni mnoštvom vinograda ali i 
zasijane ravnice zlatnim poljima žita. 
Prva četiri razreda osnovne škole J. J. 

Štrossmayera završio sam u Lapov-
cima, a do osmog razreda u Trnavi. 
Nakon osnovne škole završio sam 
srednju školu u Đakovu i Osijeku sa 
zvanjem strojarski tehničar. 2002., 
godine ušao sam u bogoslovno sjeme-
nište kao svećenički kandidat tada još 
Đakovačke ili Bosanske i Srijemske 
biskupije. Nakon završenog Filozof-
sko-teološkog fakulteta u Đakovu 
sveučilišta J.J. Štrossmayera u Osije-
ku, u Đakovačkoj katedrali, biskup 
Đakovački ili Bosanski i Srijemski 
mons. Dr. Marin Srakić zaredio me 
je za đakona na blagdan sv. Stjepana 
prvomučenika 26.12.2007., godine. 
Na đakonsku službu poslan sam u 
župu sv. Mateja, apostola i evanđeli-
ste u Viškovcima pokraj Đakova. Za 
svećenika me ja zaredio mons. Dr. 
Đuro Hranić, pomoćni biskup novo-
imenovane Đakovačko-Osiječke nad-
biskupije na svetkovinu apostolskih 
prvaka sv. Petra i Pavla u Đakovačkoj 
katedrali 29.06.2008., godine, bila je 
to prva generacija svećenika od kada 
je papa Benedikt XVI. proglasio novu 
nadbiskupiju Đakovačko-Osiječku 

18.06.2008., godine. Mene i šesto-
ricu kolega zaredio je pomoćni bi-
skup, jer je u trenutku našeg ređenja 
nadbiskup mons. Dr. Marin Srakić 
u Rimu primao od pape Benedikta 
XVI., nadbiskupski palij i time litur-
gijski postao nadbiskupom na sveča-
noj misi koju je predvodio sam papa. 
Mladu misu slavio sam u Rodnim 
Lapovcima 13.07.2008., godine, a za 
svoje mladomisničko geslo uzeo sam 
riječi iz Ivanova evanđelja: „Ja sam 
Put i Istina i Život govori Gospodin“. 
Nadbiskup mi je svojim dekretom 
18.08.2008., dodijelio službu žu-
pnoga vikara u župi svetoga Mihaela, 
arkanđela u Donjem Miholjcu kod 
župnika prečasnog Antuna Drenjan-
čevića. 14.04.2011., godine razriješen 
sam službe župnoga vikara u Donjem 
Miholjcu i 15.04.2011., godine ime-
novan sam župnim vikarom u župi 
Uzvišenja svetoga križa u Osijeku u 
Retfali. 18.08.2011., godine razrije-
šen sam službe župnoga vikara u Osi-
jeku i danom 19.08.2011., godine 
imenovan sam župnikom u župi sv. 
Mihaela, arkanđela u Lovasu.

vlč. ŽELJKO GRIGIĆ, 
župnik lovaski
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„Jedva ga dotakne vjetar, i već ga nema ….“ – usp. PS 103,16 

IN MEMORIAM
vlč. VINKO BERAKOVIĆ

1943. – 2011.
22. studenog 2011. godine u KBC-u Osijek preminuo je 
vlč. Vinko Beraković, župnik u miru. Vlč. Beraković rođen 
je 1. siječnja 1943. godine u Oprisavcima. Za svećenika 
je zaređen 29. lipnja 1968. godine u Đakovu. Nakon re-
đenja obnašao je dužnost kapelana u Zemunu. Od  07. 
rujna 1970. godine  pa sve do progonstva  bio je upravi-
telj župe u Lovasu, potom župnik u Ruščici. Umirovljen 
je 2007. godine. Misa zadušnica i sprovodni obredi pok. 
vlč. Berakovića održani su 23. studenoga 2011. godine u 
Oprisavcima, njegovoj rodnoj župi. Sv. misu zadušnicu u 
oprisavačkoj župnoj crkvi Uzvišenja sv. Križa predvodio je 
mons. Đuro Hranić, pomoćni biskup đakovačko-osječki. 
Oproštajni govor i ukop na mjesnom groblju obavio je žu-
pnik oprisavački  vlč. Stjepan Sokolović. Sprovodu i misi 
zadušnici nazočili su i vjernici župe Lovas. Mons. Luka 
Marijanović je zabilježio: „Vinkina kalvarija je završila, a 
započela je praktično u Vašem Lovasu prije od dvadeset 

godina, kad je vidio svoje župljane pobijene na ulici … 
I meni je taj dan, 18. listopada 1991. , ostao u trajnom  
sjećanju, kad sam ga vidio  sa ostalim prognanim žu-
pljanima s najlonskom vrećicom u Đakovu …. Od toga 
se vremena on više nije oporavio, premda je još petna-
estak godina služio u Ruščici, kraj svoga Slavonskog 
Broda, a zadnje godine u svećeničkom domu u Đakovu 
…. Pouzdano znadem da bi se on uvijek  radovao kad 
bi dobio Vaš „Lovaski list“, koji je pratio od samoga 
početka …“ Zbogom velečasni u ime svih vjernika župe 
Lovas ali i u ime male filijalne zajednice BDM – Kraljice 
sv. Krunice iz Opatovca, posebno zbogom u ime onih koji 
su posrnuli, otišli „krivim putem“,  za koje je ste Vi uvijek 
vjerovali da će se vratiti putu kojem pripadaju. Neka Vam 
je vječna slava i hvala vlč. Vinko i blago počivali u miru 
Božjem. 

Stjepan Pančić
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„Treba pisati, a nikomu rad ne umanjiti, nikoga ne izosta-
viti, prepoznati zasluge i požrtvovnost pojedinca, istaknuti 
snagu osobnosti, znanja, inventivnosti, veličinu osjećaja 
za baštinu svog sela i zavičaja ….“ istaknula je u uvodu 
Janja Vitek urednica hvale vrijednog uratka – Spomenice 
o radu KUD „Ivan Goran Kovačić 1950. – 2010., koji je 
izdan povodom 60. obljetnice osnivanja društva. Knjiga je 
to kojom su autorica i urednica Janja Vitek, koautor Ivan 
Bogad i svi članovi Uređivačkog vijeća uspjeli prikazati rad 
društva u ovih proteklih 60 godine. Društvo je djelovalo s 
usponima, bilo je i padova, pa i zastoja u radu (Domovin-
ski rat, iako i u tom razdoblju bilježimo vrijedne rezultate i 
okupljanja članstva – op. ur.).  Knjiga je to u kojoj su pri-
kazani brojni događaji iz bogate prošlosti Društva i ono što 
je najvažnije nabrojani svi koji su u istom djelovali. Bogato 
je ilustrirana, sadržajna, sveobuhvatna. I što na kraju reći 
nego zahvaliti svima koji su dali svoj obol u istraživanju 

i pripremi materijala za istu, ali i onima koji su pomogli 
da ovaj uradak ugleda svjetlo dana te da bude putokaz i 
drugim vrijednim društvima i udrugama koje djeluju na 
području naše općine. S. Pančić

LJEPOTA OVE DOLINE
Sjedni starče i odmori, jer tijelo tvoje odmora treba.
Sjedni starče i uživaj, ovo parče Srijemskog neba.
Sjedni starče i uživaj, Srijemskog sunca ti toplog treba. 
Sjedni starče i uživaj, Srijemskog parče hljeba. 
Dosta si toga radio, životom se sladio.
Starost boljke ti skupila, ljepota se nije užila.
Ljepota Srijemsko neba i ravnice, ljepota zlatnih polja pšenice. 
Ljepota u vrtu zelene gredice, slasti dinje, lubenice. 
Ljepota voća plemenitoga, ljepota salaša i stana bogatoga. 
Ljepota što Šolji srce sladi, rodna polja u voćaru nasadi. 
Ljepota i rajska jutra majska, ljepota lipanjska i srpanjska.
Ljepota ove doline, za kojom mi srce gine.

Marko Sabljak – Beli

Prva nedjelja Došašća i početak nove liturgijske godine 
ujedno je bila prilika za duhovno predavanje koje je č.s. 

Ancila Vukoja iz Zagreba održala članicama molitvene za-
jednice Krvi Kristove u lovaskoj župnoj crkvi sv. Mihaela 
arkanđela. Predavanjem “U susret Isusu”, u vrijeme kada se 
iščekuje Isusovo rođenje i utjelovljenje, sestra Ancila naro-
čit naglasak stavila je na tri glavna dara koja čovjek dobiva 
krštenjem: vjeru, ljubav i ufanje. Naročite riječi utjehe, u 
svom predavanju, uputila je “običnim, malim, ljudima” 
ističući da “Bog sve vidi i Bog će nagraditi ako iz ljubavi 
nosite svoj životni križ pa nikad nemojte misliti da niste 
vrijedni. Nikada nismo bezvrijedni u Božjim očima, već 
dragocjeni i ljubljeni”. Ocrtavajući u čemu se sastoji istin-
ski pojam kršćanske ljubavi, sestra Ancila još jednom je, na 
oduševljenje nazočnih, podsjetila na stihove Hvalospjeva 
ljubavi iz poslanice Sv. Pavla Korinčanima: “Kad bih sve 
jezike ljudske govorio, i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, 
bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči...” T. Paša

Lovas, 27. studenoga 2011. godine – č.s. Ancila Vukoja održala predavanje na temu „U susret Isusu“ 
…..

“MALA DJELA UČINJENA IZ LJUBAVI SU VELIKA DJELA” 

SVJEDOČANSTVO VJERE I OPSTOJNOSTI
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OPĆINSKA ORGANIZACIJA
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

OPĆINE LOVAS

ŽELJKO CIRBA, dipl. ing.
Predsjednik Općinskog odbora 

Hrvatske demokratske zajednice
Općine Lovas

POVODOM 

NADOLAZEĆEG BOŽIĆA

I NOVE 2012. GODINE

SVIM ŽITELJIMA 

OPĆINE LOVAS

UPUĆUJEM 

NAJISKRENIJE ČESTITKE



15

BLAGOSLOVLJEN I VESEO BOŽIĆ, 
PUNO USPJEHA, ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA 

U 2012. GODINI
SVIM MJEŠTANIMA OPĆINE LOVAS

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.

RADOST BOŽIĆA 
NEKA UNESE MIR I LJUBAV 

U VAŠA SRCA 
A NOVA 2012. GODINA

NEKA VAM BUDE ISPUNJENA ZDRAVLJEM, 
SREĆOM I POSLOVNIM USPJESIMA

Načelnik Općine Lovas

STJEPAN MILAS

Zamjenik načelnika Općine Lovas

IVAN MUJIĆ
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Svim žiteljima Općine Lovas
i Vukovarsko-srijemske županije, 

BLAGOSLOVLJENE BOŽIĆNE BLAGDANE I
USPJEŠNU NOVU 2012. GODINU

žele

Županijska skupština
i

Vukovarsko-srijemski župan 
Božo Galić, dipl.ing.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA


