
OPĆINA
LOVAS

2009. - 2013.

Lovas, svibanj 2013.



2 svibanj 2013. Općina Lovas 2009.-2013.

STJEPAN MILAS IVAN MUJIĆ TANJA PAŠA

ŽELJKO CIRBA BERISLAV FILIĆ STJEPAN PANČIĆ

SAVJET NAČELNIKA

Poštovani sugrađani, 
na kraju ovog četverogodišnjeg mandata 
želim pred Vas iznijeti i ujedno podsjetiti 
Vas o tome što smo planirali uraditi i što 
je od toga realizirano. Uvjeren sam da ćete 
se složiti s mojom konstatacijom da una-
toč izrazito nepovoljnoj gospodarskoj si-
tuaciji i teškim vremenima sa postignutim 
rezultatima možemo biti zadovoljni. Naj-
veći broj planiranih projekata su u cijelosti 
realizirani ili su u tijeku realizacije, zahva-
ljujući prije svega jednom složnom tim-
skom radu svih djelatnika Općine i Op-
ćinskog vijeća te uz dobru suradnju i sve-
koliku pomoć od strane naše Vukovarsko-
srijemske županije na čelu sa županom 
Božom Galićem i dožupanom Željkom 
Cirba. Isto tako za istaknuti je činjenica 
da su mnogi projekti odrađeni uz surad-
nju susjednih općina Tovarnik i Tompo-
jevci te grada Ilok kroz Ured za međuna-
rodnu suradnju  TINTL. Tako su po toj os-
novi iz fondova Europske unije značajna 
sredstva povučena na području Općine 
Lovas, TINTL-a i šire. Uspostavljena je su-
radnja u projektima prekogranične surad-
nje sa Bosnom i Hercegovinom , Republi-
kom Srbijom…
Pristupilo se daljnjem komunalnom ure-
đenju našeg mjesta: asfaltiranje uli-
ca, održavanje groblja u mjestima Lo-
vas i Opatovac, zelenih površina, potpor-

nih zidova, nabava novog stroja bagera 
- rovokopača…
Općina je iz svog skromnog proračuna iz-
dvojila sredstva za najnužnije funkcionira-
nje udruga s našeg područja. Na polju so-
cijalne brige o svojim građanima, također 
se pomoglo one najpotrebitije u ogrje-
vu, troškovi stanovanja( voda, struja, ko-
munalna naknada…), školska djeca (škol-
ska kuhinja, prijevoz srednjoškolske dje-
ce, škola plivanja), predškolski odgoj (ma-
la škola, igraonica). Briga i pomoć starijim 
i nemoćnim kroz program „Pomoć u ku-
ći starijim osobama“ koji će nažalost odlu-
kom ove Vlade Republike Hrvatske od 1. 
srpnja biti bitno reducirane na štetu kori-
snika i zaposlenika u istom. Potporu pru-
žamo i određenim kulturnim događajima 
u Općini Lovas (kazališne i lutkarske pri-
redbe, izdavanje i predstavljanje knjiga, iz-
davanje Lovaskog lista i drugih tiskovina 
Općine, rad knjižnice).
Također naglašavamo i dobru suradnju sa 
našim župnicima i vjerskim zajednicama, 
kao i nastavak dobre suradnje i razvijanja 
dobrih odnosa sa općinama prijateljima 
iz Slovenije-Općina Starše, s područja Re-
publike Hrvatske Tar-Vabriga Istra, Malin-
ska – Dubašnica na otoku Krku te gradom 
Đurđevcom.
Uspješno obilježavamo naše Miholjske 
dane – dan Općine, i niz drugih poprat-

nih manifestacija i sadržaja u sklopu istih.
S dužnim poštovanjem prisjećamo se svih 
naših poginulih i stradalih u Domovin-
skom ratu (dan minskog polja i komemo-
racija 18.listopada, dan masovnog pokopa 
žrtava 21.ožujka) te za vrijeme blagdana i 
značajnih datuma iz naše nacionalne po-
vijesti. Zahvalni za njihovu žrtvu nećemo i 
ne smijemo ih nikad zaboraviti.
Očekujem i dalje dobru suradnju i potpo-
ru od Općinskog vijeća i županije novom 
rukovodstvu Općine sa mojom nasljedni-
com; načelnicom Tanja Paša. Isto se tako 
ja zahvaljujem Vukovarsko-srijemskoj žu-
paniji, Općinskom vijeću i svima Vama na 
suradnji i potpori u protekle četiri godi-
ne koje sam proveo na čelu Općine Lovas 
kao Vaš načelnik.
Siguran sam da ćemo u periodu koji je 
pred nama svi skupa dati potporu novom 
rukovodstvu Općine za uspješan nastavak 
započetih projekata (kanalizacija…) i time 
doprinijeti što boljem funkcioniranju Op-
ćine te općenito boljoj kvaliteti života svih 
nas s područja Lovasa i Opatovca.
Još jednom se zahvaljujem svima Vama  
na podršci i suradnji i  čestitam nam ula-
zak Lijepe naše u Europsku Uniju 1.srp-
nja.2013. godine.

Vaš načelnik u prethodnom mandatu
Stjepan Milas

UVODNO SLOVO NAČELNIKA OPĆINE
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVAS
(mandat 2009. – 2013.)

BERISLAV  FILIĆ, ing. – HDZ 
predsjednik

STJEPAN PANČIĆ, oec.- HDZ
zamjenik predsjednika

IVAN POLE, dipl. oec. – HSS 
zamjenik predsjednika

MARINA TURKALJ – HDZ    JELENKO VLAJČIĆ – HDZ ZDENKO CIGLER – HDZ

STJEPAN MAĐAREVIĆ – HDZ VILKO ĐAKOVIĆ – HDZ VLADO KRPAN – HSP AS

STJEPAN SABLJAK – HSU MIRKO DRAŽIĆ
predstavnik srpske nacionalne manjine



4 svibanj 2013. Općina Lovas 2009.-2013.

DOMOVINSKI RAT
Općina Lovas s dužnim se poštovanjem prisjeća svih poginulih i nestalih u Domovinskom ratu. 89 građana Općine Lovas polo-
žilo je svoje živote na oltar Domovine – 87 iz Lovasa i 2 iz Opatovca. Još uvijek se 1 osoba iz Opatovca vodi kao nestala. U sje-
ćanje na njih svake godine polažu se vijenci i pale svijeće povodom: 

• 21. ožujka – Godišnjica pokopa 67 mještana Lovasa
• 25. lipnja – Dan državnosti
• 05. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti
• 29. rujna – Dan općine Lovas, kirbaj u Lovasu
• Kirbaj u Opatovcu
• 18. listopada - Dan prisjećanja na žrtve Domovinskog rata
• 01. studenoga – Svi Sveti 

U znak sjećanja na poginule u Općinskoj vijećnici izrađen je Spomen 
pano, a u centrima sela podignuti su Spomen križevi. Na svim prosto-
rijama koje su služile kao zatvori postavljene su spomen ploče. Do sa-
da je izdano više izdanja knjige o stradalima u Općini Lovas «KRVAVA 
ISTINA»  a u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju spo-
men područja «Minsko polje». Pred županijskim sudom u Vukovaru i 
Sudskim vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu vode se 
sudski postupci protiv osuđenih za ratni zločin. 

Nakon četverogodišnjeg sudskog procesa 26. lipnja 2012. go-
dine donesena je presuda Odjela za ratne zločine Višeg suda 
u Beogradu za zločin počinjen 1991. godine u Lovasu. 
Svi oni terete se za stravična ubojstva i zločine koji su počinje-
ni u listopadu i studenom 1991. godine. Terete se da su osob-
no ubili ili naredili ubojstva 70 osoba. O razmjerama zločina 
govori činjenica da su mještani ubijani po kućama, ulicama, 
podrumima, improviziranim zatvorima i kapelici na groblju.

Nepravomoćno osuđeni  
za ratni zločin  

u Lovasu 1991. godine
RED. BR. IME I PREZIME

GODINE 
ZATVORA

1. LJUBAN DEVETAK 20
2. MILAN DEVČIĆ 10
3. MILAN RADOJČIĆ 13
4. ŽELJKO KRNJAJIĆ 10
5. MIODRAG DIMITRIJEVIĆ 10
6. DARKO PERIĆ 5
7. RADOVAN VLAJKOVIĆ 5
8. RADISAV JOSIPOVIĆ 4
9. JOVAN DIMITRIJEVIĆ 8

10. SAŠA STOJANOVIĆ 8
11. DRAGAN BAČIĆ 6
12. ZORAN KOSIJER 9
13. PETRONIJE STEVANOVIĆ 14
14. ALEKSANDAR NIKOLAIDIS 6
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POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „LOVAS“ i „ARATOR“ d.o.o. LOVAS

Lovas je mjesto koje se nalazi na najistočnijem dijelu Hrvatske između Vukovara i Iloka, gdje se nalaze 
ove dvije dvije tvrtke. 
P.Z.Lovas posluje od 1953.g. i to vrlo uspješno do Domovinskog rata 1991.g. kada je ovaj kraj bio obu-
hvaćen ratom i okupiran. Poslovanje se nastavlja mirnom reintegracijom 1997.g., te tvrtka nastavlja svo-
ju djelatnost, uglavnom poljoprivredna proizvodnja na 1200 ha vlastitih površina i 1500 ha u suradnji sa 
kooperantima Lovasa i Opatovca.
Poslovanje od 2005.g.razdvaja se u dvije tvrtke P.Z.Lovas i društvo Arator d.o.o. i obadvije tvrtke su u 
100% privatnom vlasništvu 20 zadrugara u P.Z.Lovasu i 26 istih članova u društvu „Arator“ d.o.o. 
U P.Z.Lovasu je nastavljena djelatnost organizacije poljoprivredne proizvodnje sa kooperantima Lovasa i 
Opatovca u proizvodnji uglavnom žitarica i uljarica, te vlastita proizvodnja grožđa na 45 ha i mala vina-
rija sa 80.000 l proizvodnje vina.
Zadruga zapošljava 6 radnika na neodređeno vrijeme i još 10 tijekom godine na određeno vrijeme.
Društvo „Arator“ d.o.o. ima vlastitu proizvodnju na 1200 ha vlastitih oranica, proizvodnju mlijeka na far-
mi muznih krava,  sušaru za sušenje žitarica kapaciteta 10 t/sat, skladišni prostor za žitarice cca 9000 t.
Također posjedujemo potrebnu mehanizaciju za proizvodnju žitarica, uljarica i drugog bilja, kao i radio-
nu za servisiranje strojeva. 
Zaposleno je 52 radnika na neodređeno vrijeme , te još 15 radnika na određeno vrijeme tijekom godine
Temeljni kapital Društva je 35.510.000,00 kn ili 4.735.000 Eur-a. 
Društvo je otvoreno za nove investicije kroz partnersko ulaganje ili dokapitalizaciju.

GOSPODARSTVO
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AGRO-LOVAS d.o.o.
Ante Starčevića 2, Lovas
osnovna djelatnost: voćarstvo i dio ratarstva
ukupno se obrađuje: 54,7986 ha od toga 35 
ha voćnjaka i 19,7986 ha ratarstvo
zaposleno: 3 
direktor: Željko Ravnjak-Skaramuca
Plan za budućnost: Pored 35 ha voćnjaka 
i na 19,7986 ha posaditi voćnjak. Sredstva 
ostvariti preko EU projekata.

CITRUS d.o.o. Lovas
osnovna djelatnost: poljoprivreda
ukupno obrađuju 180 ha poljoprivrednog 
zemljišta od toga 25 ha vinogradi.
uposleno: 9
direktor: Branko Peić
Plan za budućnost: turizam, vinogradi i 
prodaja vina

 

TORZO d.o.o.
S.S.Kranjčevića 47, Lovas
osnovna djelatnost: voćarstvo
ukupno se obrađuje: 9 ha. 4,55 ha voćnjaci 
(jabuke) i 4,55 ha soje.
uposleno: 3
direktor: Marko Vidić
Plan za budućnost: Posaditi i na 4,55 ha 
voćnjak, tako da bi na svih 9 ha imali 
voćnjake. 

GOSPODARSTVO

Borba za nova radna mjesta temeljna je zadaća i predstavnič-
ke i izvršne vlasti Općine Lovas. Broj nezaposleni u Općini Lo-
vas varira. Danas imamo oko 100 registriranih nezaposlenih 
osoba. Iako se nalazimo u vremenu duboke krize i recesije bit-
ka za radna mjesta mora se nastaviti. Prostora za unapređe-
nje gospodarstva ima. Zahvaljujući razumijevanju Vlade Re-
publike Hrvatske i njezinih resornih ministarstava, Županiji 
Vukovarsko-srijemskoj Općina Lovas uspjela je osigurati go-
tovo se infrastrukturalne preduvjete za normalno funkcioni-
ranje i razvoj gospodarstva. Izgrađena je Poslovna zona u ko-
joj je u funkciji Regionalni poslovni centar za razvoj gospo-
darstva Županije vukovarsko-srijemske. Vodoopskrbi sustav 
je više nego zadovoljavajući. Izgrađene su prometnice, plinska 
i električna mreža, sustav telekomunikacija. Otpočeli su  ra-
dovi i na projektu kanalizacije, koji će trajati nekoliko godina.  
Izgrađena je Akumulacija Opatovac. 

Završeni su radovi na II. fazi Nacionalnog pilot projekta na-
vodnjavanja. Doduše ovaj sustav nažalost još uvijek nije u 
funkciji zbog kvara na brani akumulacije.  U razvoj gospodar-
stva značajno su investirale i tvrtke koje djeluju na područ-
ju Općine Lovas kao i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 
Pored postojećih gospodarskih subjekata (PZ «Lovas», Ara-
tor d.o.o., PZ «Nova zadruga», Citrus d.o.o., VUPIK, Agro-To-
varnik, Agro-Lovas, bilježimo i nove  - «Triko» d.o.o., Branitelj-
ska poljoprivredna zadruga «Dunav», Lovas.... Osnovane su i 
udruge direktno vezane uz gospodarstvo – Udruga vinogra-
dara i vinara TNTL i Udruga korisnika sustava za navodnjava-
nje «Opatovac». 
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K.T.M.U. Obrt Triko Ilok
Vlasnik Stanko Ivanek
Stjepana Radića 29, 32236 ilok
Proizvodnja trikotaže
Uposleno 72 djelatnika
Plan: otvaranje pletione i plasman pulovera na 
ino tržište cca 300.000 Komada godišnje, novo 
zapošljavanje 25 djelatnika
 

 Triko d.o.o. Ilok - pogon Lovas
Vlasnik Stanko i Jasna Ivanek
Kralja Tomislava 7, 32237 Lovas
Proizvodnja trikotaže
Uposleno 152 djelatnika
Plan: otvaranje pletione i plasman pulovera na 
ino tržište cca 700.000 Komada godišnje, novo 
zapošljavanje 50 djelatnika
 

Vupik d.d. Vukovar
Sajmište 113/c
Po Ugovoru o dugogodišnjem zakupu 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
obrađuje 106,0915 ha poljoprivrednog 
zemljišta (k.o. Opatovac), te 2,0700 ha po 
Ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta 
(k.o. Opatovac).

BRANITELJSKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA
Lj. Gaja 2
Osnovna djelatnost: vinogradarstvo i vinarstvo
Upravitelj Stjepan Pančić
Plan za budućnost: Izgradnja vinskog podruma

AGROTURIZAM Bićanić
Adresa:Kralja Zvonimira 6, Opatovac
Osnovna djelatnost:Vinogradarstvo/vinarstvo, proizvodnja voća i 
voćnih rakija
Površine koje obrađujete i vrste kultura:16 ha
Broj uposlenika:1
Upravitelj/nositelj:OPG Ivana Bićanić
Plan za budućnost: Biti vrhunski u kvaliteti proizvoda

POPIS OBRTA
1. CAFFE BAR „BIM“ LOVAS 
2. VELEPROMET VUKOVAR d.d. 
3. TNM „SLAVONIJA“ LOVAS 
4. TO „TINA“ OPATOVAC 
5. UTO „ĆIPA“ OPATOVAC 
6. P.U.O. „GANIĆ“ – OPATOVAC
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PLAN 2009. - 2013.

•  daljnje stvaranje preduvjeta i potpora razvoju gospodarstva i otvaranju 
novih radnih mjesta

• sanacija službenog odlagališta otpada «Šljivici» u Lovasu
• nastavak obnove vodovodne mreže u Lovasu i Opatovcu
•  daljnja prodaja građevinskih parcela u Poslovnoj zoni «Lovas»,  izgradnja 

poslovnih objekata na istima te pokretanje gospodarskih aktivnosti
• izgradnja Centra za potporu poduzetništvu u Poslovnoj zoni Lovas
• izgradnja zimovnika Opatovac
• realizacija Nacionalnog pilot projekta navodnjavanja
•  izgradnja I. faze sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Općini 

Lovas
•  izgradnja višenamjenskog objekta - vatrogasnog doma, te prostora za rad 

udruga i smještaj Komunalnog pogona
• daljnje uređenje školskih objekata
• nastavak aktivnosti Ureda za međunarodnu suradnju i ruralni razvoj TINTL
• daljnje aktivnosti na izgradnji brze ceste Ilok – Lipovac
• nastavak uređenja kanalske mreže
• daljnje opremanje komunalnog pogona
•  održavanje komunalne i društvene infrastrukture i daljnja izgradnja dječjih 

igrališta
• izgradnja spomen obilježja «Minsko polje»
• ruralni razvoj i razvoj seoskog turizma
• uređenje športskih i društvenih objekata
• zaštita čovjekova okoliša
• povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije
• unapređenje školstva i predškolskog odgoja
• provedba programa socijalne skrbi i demografske obnove
• unapređenje kulturnih sadržaja
• izdavačka djelatnost

OSTVARENI PRORAČUN OPĆINE LOVAS

GODINA UKUPNI PRIHODI i PRIMICI UKUPNI RASHODI i IZDACI

2013. (PLAN) 5.891.000,00 kn 6.311.000,00 kn

2012. 5.818.008,00 kn 5.702.149,00 kn

2011. 3.930.916,00 kn 5.499.079,00 kn

2010. 6.557.804,00 kn 4.158.789,00 kn

2009. 5.157.871,00 kn 6.549.384,00 kn
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NOVA UPOŠLJAVANJA U TVRTKI TRIKO
Nakon što je 2007. godine tvrtka „Triko“ d.o.o. iz Iloka otvorila svoj 
pogon u Lovasu, bilježimo nova upošljavanja. U rujnu 2009. godine 
primljeno je novih 76 djelatnica. Tako se danas u ovom pogonu radi 
u dvije smjene, a vlasnici najavljuju i mogućnost izgradnje poslovnog 
objekta u Poslovnoj zoni.

STIGLA OPREMA ZA VINSKI PODRUM PZ DUNAV
Tijekom ljeta 2009. godine stigla je oprema za vinski podrum Braniteljske 
poljoprivredne zadruge „Dunav“ Lovas. Oprema je nabavljena vlastitim 
sredstvima i sredstvima odobrene darovnice Ministarstva regionalnog 
razvoja, vodnog gospodarstva i šumarstva, a u sklopu projekta socijalnog 
i gospodarskog oporavka (PSGO). Iste godine PZ „Dunav“ sklopila je s 
Općinom Lovas ugovor o zakupu zgrade u ulici Lj. Gaja 2.

OTVOREN TURISTIČKO UGOSTITELJSKI 
OBJEKT U OPATOVCU
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Ivana Bičanić“ u rujnu 
2009. godine otvorilo je na svom imanju  u Opatovcu turističko 
ugostiteljski objekt,  koji se sastoji od 7 apartmana,  u kojima 
je 15 ležaja. U sklopu objekta nalazi se destilerija i kušaonica 
voćnih rakija.

2009. - 2010.
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ZAVRŠENA SUVREMENA FARMA 
MLIJČNIH KRAVA TVRTKE ARATOR d.o.o
U rujnu 2009. godine svečano je obilježen završetak suvremene 
farme mliječnih krava tvrtke Arator d.o.o. Izgradnju, opremanje 
i nabavku matičnog stada tvrtka Arator d.o.o. financirala je 
vlastitim  i kreditnim sredstvima, kao i poticajnim sredstvima 
dobivenim od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja. Farma je u travnju 2010. godine u cijelosti popunjena 
mliječnim kravama i sada radi punim kapacitetom. Izgradnja 
ovog objekta kao i druge gospodarske aktivnosti ove tvrtke 
osigurale su nova zapošljavanja.

NOVI VIŠEGODIŠNJI NASADI NA 
PODRUČJU OPĆINE LOVAS
Tvrtka „Zarja“ d.o.o. u vlasništvu Željka Krole tijekom 
2009. i 2010. godine podigla je 15 hektara voćnjaka na 
području naše općine. Manje površine zasađene su 
malinama i drugim višegodišnjim kulturama.

NERAZVRSTANE CESTE
Tijekom 2009. godine u sanaciju nerazvrstanih cesta 
uloženo je 1.050.000 milijuna kuna. Projektom PSGO 
(Program socijalno gospodarskog oporavka )osigurano 
je 600.000,00 kuna, dok je ostatak radova financiran 
sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnoga gospodarstva, Vukovarsko-srijemske županije i 
Općine Lovas. 
Dodatnih  60.000,00 kuna uloženo je u izgradnju 8 
parkirnih mjesta u ulici S. Radića u Lovasu (Lovački 
dom).
Do kraja 2010. godine raspisat će se natječaj za sanaciju 
nerazvrstanih cesta u oba naselja, ukupne vrijednosti 
400.000,00 kn.
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OBNOVA KOMUNALNE I 
DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE
U okviru projekta uređenja društvenih objekata – dječji 
vrtić, lovački dom u Opatovcu, Dom kulture Lovas, 
općinska zgrada i  stanovi te športski objekti, dobili su 
nove vanjske fasade. U adaptaciju narečenih objekata 
uloženo je 400.000,00 kuna, a isto su zajednički financirali 
Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Općina 
Lovas i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva.

IZGRADNJA NOGOSTUPA
Nove nogostupe u Opatovcu dobili su dijelovi ulica 
Frankopanska, A. Starčevića, Ribarska, Lovaska, K. A. 
Stepinca te pravoslavno groblje, a u Lovasu ulice A. 
Starčevića, F.Račkog, P. Preradovića, S. Radića, K. Stepinca 
i Vukovarska. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 
400.000, kuna, a zajednički su ga financirali Vukovarsko-
srijemska županija, Ministarstvo regionalnog razvoja 
šumarstva i vodnog gospodarstva i Općina Lovas.

OBNOVA ŠKOLSKIH OBJEKATA
Tijekom 2009. godine Vukovarsko- srijemska županije osigurala 
je 740.000,00 kuna za obnovu školskih objekata. 525.000,00 
kuna uloženo je u obnovu područne škole u Opatovcu gdje 
je izmijenjena stolarija, postavljeni su novi podovi, izvršena je 
izmjena vodovodne i električne instalacije. U obnovu školske 
zgrade u Lovasu uloženo je 215.000,00 kuna.  U sklopu istog 
projekta nabavljena i nova informatička oprema za područnu 
školu u Opatovcu. Općina Lovas osigurala je  sredstva za 
održavanje“male škole“ za učenike koji upisuju I. razred, školsku 
kuhinju za učenike lošijeg socijalnog statusa, kao i sredstva 
za financiranje nastave informatike za učenike prvog razreda 
iz Opatovca.   U 2010. godine Vukovarsko-srijemska županija 
osigurala je dodatnih 450.000,00 kuna za obnovu školskih 
zgrada u Lovasu i Opatovcu.
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GOSPODARENJE OTPADOM
U Lovasu i Opatovcu tijekom 2010. godine postavljeni su tzv. „zeleni 
otoci“ za separirano prikupljanje otpada (papir, plastika i staklo). 
Pored toga postavljeni su i veliki kontejneri za komunalni otpad na 
mjesnim grobljima. Sredstva za nabavu navedene opreme osigurana 
su projektom “Nabava komunalne opreme za zbrinjavanje otpada“, 
koji su zajednički financirali Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i Općina Lovas. Vrijednost projekta je 327.000,00 kuna.

NOGOMETNO IGRALIŠTE OPATOVAC
18. srpnja 2009. godine župan Božo Galić, njegov zamjenik 
Željko Cirba i načelnik Općine Lovas Stjepan Milas svečano su 
otvorili novouređene prostorije NK „Opatovac“. Gotovo pola 
milijuna kuna uloženo je u postavljanje nove fasade i stolarije 
na svlačionici.  Uređeno je krovište i limarija. Saniran je teren 
igrališta, postavljena nova ograda i izgrađeno parkiralište.  

RAMPE ZA INVALIDE
U sklopu programa Ministarstva turizma  pod nazivom 
„Turizam bez zapreka“ izgrađeno je pet prilaza za invalide. 
Izgradnju su financirali spomenuto Ministarstvo i Općina 
Lovas. Ukupna vrijednost radova je 60.000,00 kuna. 

TRŽNICA U LOVASU
Djelatnici Komunalnog pogona izgradili su kod Osnovne 
škole u Lovasu mini tržnicu s 5 štandova, na kojima je 
omogućeno primjereno trženje povrća, voća i drugih 
proizvoda. Vrijednost ove investicije je 20.000,00 kn.
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2010. - 2011.

Završena je II. faza sustava za navodnjavanje - razvod 
vode do poljoprivrednih parcela. Ukupnu vrijednost 
projekta financirale su Hrvatske vode.

PZ Lovas i Arator doo Lovas - ukupne investicije u 2011. godini 
iznosile su 5.000.000 kn (vinarija kapaciteta 70 000 l, obnova 
stočnog fonda, izgrađeni trenč silosi, nabavljena nova oprema).

Triko doo Ilok - ukupno 156 djelatnica uposlenih u 
pogonu Lovas. U rujnu 2011. godine otvoreno proširenje 
proizvodnje s 30 novih radnih mjesta.

Asfaltirano prvih 600 m županijske ceste Lovas - 
Bapska. Vrijednost radova iznosila je 900.000,00 
kn, a financirala ih je  županijska uprava za ceste. 
Projektnu dokumentaciju i ishođenje dozvola za 
ovaj projekt financirala je općina Lovas. 
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Projektom vrijednim 235.000,00 kn u tijeku je izgradnja ili 
sanacija nogostupa u naseljima Lovas i Opatovac. Radove 
financiraju Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga 
gospodarstva, Vukovarsko-srijemska županija i Općina Lovas.

Prošlogodišnjim ugovorom između Ministarstva turizma i 
Općine Lovas financirano je postavljanje turističke signalizacije 
u Lovasu i Opatovcu, ukupne vrijednosti 30.000,00 kn.

Obnovljena područna škola u Opatovcu - vrijednost 
radova iznosi 158.000,00 kn, a financirala ih je 
Vukovarsko-srijemska županija.
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Nakon četverogodišnjeg sudskog procesa, u lipnju 2012. godine 
donesena je presuda Odjela za ratne zločine Višeg suda u 
Beogradu za zločin počinjen 1991. godine u Lovasu, kojom je 
osuđenima dodijeljeno 128 godina zatvora.

U Poslovnoj zoni „Lovas” otvoren je novoizgrađeni Regionalni 
poslovni centar. Na prostoru veličine 460 četvornih metara, 
kroz projekt vrijedan 543 tisuće eura, u potpunosti je 
opremljeno šest ureda, dvorana za edukacije, arhiva te 
pomoćne prostorije. Projekt je sa 75% financiran kroz EU 
program IPA IIIC Regionalna konkurentnost razvoj poslovne 
infrastrukture, dok je preostalih 25% financirala Općina Lovas i 
Vukovarsko-srijemska županija.

Izgrađeno je ili obnovljeno 1200 m’ nogostupa u lovaskim i 
opatovačkim ulicama. Projekt vrijedan ukupno 235.000,00 
kn financirali su zajednički tadašnje Ministarstvo regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Vukovarsko-
srijemska županija i Općina Lovas.

Školsko športski centar Lovas dobio je nove sadržaje - boćalište 
i igralište za odbojku u pijesku, a postavljeni su i novi zaštitni 
zidovi, izgrađena nadstrešnica nad svlačionicama, uređene 
pristupne staze i posađeno zelenilo. Radove je financirala 
Vukovarsko-srijemska županija.

2011. - 2012.
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Izgrađeno je 600 m’ pristupnog protupožarnog puta 
privremenoj deponiji otpada „Šljivici”, čime je značajno 
umanjena opasnost od nastajanja požara. Projekt vrijedan 
230.000,00 kn financirala je Općina Lovas.

Sedamdeset i pet tisuća kuna utrošeno je u projekt nasipavanja 
poljskih putova - otresnica kamenom tucanikom. Projekt je 
financirala Općina Lovas i Vukovarsko-srijemska županija.

Učinjeno je niz manjih projekata na komunalnom uređenju 
mjesta - postavljene su klupe i koševi, uređena pristupna 
stepeništa u Domu kulture Opatovac i zdravstvenoj ambulanti 
u Lovasu, izgrađen prilaz obali Dunava u Opatovcu, posađene 
nove sadnice.

Po prvi puta provedena su sustavna arheološka 
istraživanja kultura i naroda koji su od neolitika pa do 
srednjega vijeka naseljavali današnje područje Općine 
Lovas. Istraživanjima su obuhvaćeni lokaliteti Kalvarije 
i Staroga groblja, financiralo ih je Ministarstvo kulture, 
a proveli arheolozi Arheološkog muzeja u Zagrebu, uz 
tehničku potporu općinskog komunalnog pogona.

Pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije i 
Općine Lovas, u organizaciji Udruge vinogradara i vinara 
TNTL Lovas i Vinskog klastera Srijem, u Lovasu je održana V. 
ocjenjivačka izložba vina.

2012. - 2013.
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ZASLUŽENO PRIZNANJE  
ADAMU RENDULIĆU 

Na svečanoj sjednici županijske Skupštine, održanoj povodom 
blagdana sv. Martina - Dana Vukovarsko-srijemske županije, 
dodijeljene su nagrade i odlikovanja zaslužnim osobama za 
postignuća u različitim segmentima gospodarskog, kulturnog i 
društvenog života. Tom prigodom, župan vukovarsko-srijemski 
Božo Galić dodijelio je nagradu za izuzetna ostvarenja na području 
gospodarske djelatnosti Adamu Renduliću, upravitelju PZ 
„Lovas” i direktoru Aratora doo Lovas. Prijedlog za ovu nagradu, 
Renduliću koji je upravitelj zadruge od 1985. godine te direktor 
Aratora od 2006. do danas, uputila je Općina Lovas temeljem 
prijedloga Općinskog odbora HDZ-a i Odluke Općinskog vijeća. 
Nositelj brojnih nagrada i priznanja, poput onih za najuspješnijeg 
poduzetnika u 2002., 2003. i 2010. te Zlatne medalje „Prva hrvatska 
kuna” za najviše rezultate u poslovanju, ovime je pridružio još 
jedno vrijedno priznanje. Adam Rendulić član je i Gospodarsko-
socijalnog vijeća Vukovarsko-srijemske županije, Gospodarskog 
vijeća HGK – Županijske komore Vukovar te predsjednik Hrvatskog 
poljoprivrednog zadružnog saveza od 2011. godine do danas.

NABAVLJEN NOVI BAGER 
CATERPILLAR

S početkom snježne oluje u Lovas je stigao i novi bager 
Caterpillar. Radni stroj je nabavljen za potrebe općinskog 
komunalnog pogona, budući da je postojeći dotrajao i 
nije ga više ekonomično popravljati. Vrijednost novog 
stroja, zajedno s pripadajućom dodatnom opremom, 
iznosi 584.000,00 kn, a financiran je iz općinskog proračuna 
kreditnim sredstvima. Nabavljen je u suradnji s Fondom za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a osim za saniranje 
odlagališta otpada, biti će korišten za uređenje kanalske 
mreže i drugih javnih površina, manje građevinske zahvate i 
napose, organizaciju zimske službe. 

POSTAVLJENA NOVA 
SIGNALIZACIJA

Već dugi niz godina Općina Lovas njeguje 
suradnju s prijateljskim gradom Đurđevac te 
općinama Malinska-Dubašnica i Tar-Vabriga, kao 
i slovenskom općinom Starše i nizozemskom 
općinom Renkum. Ova suradnja rezultirala je 
brojnim susretima, ne samo čelnika, već i udruga, 
mladih, ali i gospodarstvenika. U čast toj suradnji 
i dugogodišnjem prijateljstvu, danas je u Lovasu 
i Opatovcu postavljena turistička signalizacija 
s oznakama svih prijateljskih jedinica lokalne 
samouprave. 
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AKUMULACIJA (BRANA) OPATOVAC U 
FUNKCIJI DO KRAJA GODINE?

Navodnjavanje, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, kanalska 
mreža i plovni putovi samo su neke od tema već tradicionalnog 
susreta nositelja vodnogospodarskih projekata, održanog u Lovasu 
18. siječnja 2013. godine. U nazočnosti predstavnika Hrvatskih 
voda Osijek, Vukovarsko-srijemske županije, Agencije za plovne 
putove, Lučke kapetanije Vukovar, Ureda za međunarodnu suradnju 
TINTL, Komunalija Ilok, Vodoprivrede Vinkovci, gospodarstvenika 
– Arator Lovas, Vupik Vukovar, Agro-Tovarnik i Agro-Lovas, Udruge 
vinogradara i vinara, Udruge korisnika sustava za navodnjavanja 
Opatovac te čelnika Općine Lovas, susjednog grada Iloka i Općine 
Tompojevci, razgovaralo se o planovima i projektima za tekuću 
godinu. Na sastanku je, između ostalog, najavljen skori početak 
izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja 
Lovas i Opatovac – I. faza te projektiranje obnove vodoopskrbne 
mreže u Opatovcu, kao i neobnovljenog dijela u naselju Lovas. 
Najznačajnije pitanje za sve poljoprivrednike – pitanje sanacije 
brane akumulacije vode Opatovac, riješit će se do kraja ove godine, 
izvijestili su predstavnici Hrvatskih voda Osijek. 

GRADI SE 12 KM KANALIZACIJE

Radnim sastankom u Općinskoj vijećnici te otvaranjem građevinskog 
dnevnika započela je i službeno realizacija projekta „Izgradnja sustava 
odvodnje naselja Lovas i Opatovac – I. faza“. Projektom će biti izgrađeno 
nešto više od 12 km kanalizacijske mreže u oba naselja, a vrijedan je 
ukupno 12.477.177,94 kn. Radove će izvesti vinkovačka Vodoprivreda 
dd u zajednici ponuditelja s Lovecom doo Rijeka te geodetskim uredom 
Pejaković iz Vinkovaca. Stručni nadzor provest će Institut IGH – ured u 
Osijeku, u suradnji s investitorima Općinom Lovas i Komunalijama doo 
Ilok. Početkom ožujka započelo je deponiranje građevinskog materijala, 
kao i prvi građevinski radovi.  Njih će, kako je dogovoreno, sufinancirati 
Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te Općina 
Lovas. Podsjećamo, izgradnja kanalizacije ugovorena je još 2006. godine 
kroz program EIB II, od čega se odustalo zbog postignutog dogovora o 
sufinanciranju između spomenutih institucija. 

LOVAS USKORO DOBIVA  
NOVI VATROGASNI DOM

Radovi na izgradnji višenamjenskog objekta – 
Vatrogasnog doma, prostora za udruge i općinski 
komunalni pogon u Lovasu bliže se svom kraju pa 
se njihov završetak, ukoliko to vremenske prilike 
dopuste, očekuje najkasnije do kraja mjeseca 
svibnja. Kako doznajemo od izvođača, preostali 
su još radovi na izgradnji parkirališta i samo 
uređenje okoliša, kao i postavljanje fasade te 
unutarnje bojanje. Podsjećamo, ukupna vrijednost 
novoizgrađenog objekta iznosi 2,4 milijuna kuna, 
od čega 80% financira Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova EU kroz program EIB II, a ostatak 
iznosa Općina Lovas uz potporu Vukovarsko-
srijemske županije.



19Općina Lovas 2009.-2013. svibanj 2013.

MEĐUOPĆINSKA SURADNJA

Posebnu pozornost kroz svoj rad  Općina Lovas usmjerava i 
na razvoj međuopćinske i međudržavne suradnje. Razvijajući 
projekte aktivno surađuje s jedinicama lokalne uprave na po-
dručju TINTL – gradom Ilokom, općinama Tovarnik i Tom-
pojevci, kao i na području  Lokalne akcijske grupe Srijem, ko-
ja pored navedenih JLS-a obuhvaća i općine Nuštar, Stari Jan-
kovci, Tordinci, Negoslavci i MO Mirkovci. Kvalitetna  i korek-
tna suradnja ostvarena je s Vukovarsko-srijemskom župani-
jom, njezinim upravnim odjelima i županijskom Agencijom 
za razvoj Srijem.  S posebnom pažnjom njeguje se prijatelj-
stvo s općinama Tar-Vabriga, Malinska-Dubašnica i Gradom 
Đurđevcom te sa slovenskom općinom Starše, s kojima Op-
ćina Lovas ima potpisane povelje o prijateljstvu. Sporazum o 
suradnji i prijateljstvu potpisala je Općina Lovas i sa svim jedi-
nicama lokalne samouprave na otoku Krku. 
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REGIONALNI POSLOVNI 
CENTAR LOVAS

Projekt pod nazivom “Izgradnja regionalnog poslovnog cen-
tra za potporu poslovanju s ciljem promoviranja gospodar-
ske aktivnosti u Općini Lovas” kojega je provela Općina Lo-
vas u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Opći-
nom Tompojevci, Uredom za međunarodnu suradnju TINTL 
te Udrugom korisnika sustava za navodnjavanje Opatovac i 
Udrugom vinogradara i vinara TNTL je završio, a na projek-
tnim partnerima je ostala briga održavanja i funkcioniranja 
samog Centra. Kako su financijska sredstva za izgradnju Cen-
tra osigurana iz EU pretpristupnog programa IPA IIIc – Razvoj 
poslovne infrastrukture i sam projekt je zahtijevao osigura-
nje određene održivosti. Mnogi su predviđali kako mala op-
ćina kao što je Lovas neće imati snage iznijeti i završiti cijeli 
projekt, no ne samo da je projekt uspješno završen uz pomoć 
partnera, nego je postao i jednim od primjera najuspješnije 
provedenih projekata u Republici Hrvatskoj. Završetkom pro-
jekta Regionalni poslovni centar Lovas nije prestao s radom 
već je nastavio živjeti, a u njemu se organiziraju razna doga-
đanja i aktivnosti kojih je svakim danom sve više. Multime-
dijska dvorana s 99 sjedećih mjesta se svakodnevno koristi za 
razne prezentacije, konferencije, edukacije i skupove, a kori-
ste je i projektni timovi za provedbu svojih aktivnosti. Konfe-
rencijski ured se koristi za manje sastanke, rasprave i dogovo-
re, a koristi ga i Ured za međunarodnu suradnju kao svoj lo-
kalni ured. Nekoliko projektnih timova za provedbu projekta 
financiranih sredstvima Europske unije je smješteno u uredi-
ma regionalnog poslovnog centra Lovas, a nisu nas zaobišli ni-
ti poduzetnici koji su se unatoč krizi odlučili za ulaganja u Po-
slovnoj zoni Lovas i koriste urede RPC Lovas. Samom znača-
ju i važnosti RPC Lovas doprinijela je i Vukovarsko- srijemska 
županije i Agencija za razvoj Vukovarsko- srijemske županije 
HRAST koji su dio svojih zaposlenika smjestili u sami Centar 
gdje trenutno njih 6 obavlja svoje poslove. Sve u svemu Regi-
onalni poslovni centar Lovas svakim danom sve više opravda-
va svoj naziv.
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Od samog osnivanja u kolovozu 2005. godine Ured 
za međunarodnu suradnju djeluje u okviru me-
đuopćinske suradnje kako bi intenzivnijom i kva-
litetnijom suradnjom s domaćim i međunarod-
nim ustanovama i organizacijama pružio doprinos 
društvenom i ekonomskom razvoju svojih zajedni-
ca. Dostupnost bespovratnih sredstava iz domaćih 
i inozemnih fondova, posebice fondova Europske 
Unije, uvelike je usmjerila rad Ureda prema izradi 
projekata od zajedničkog interesa koji uz financij-
ski učinak utječu i na educiranje i osposobljavanje 
lokalnih kadrova za buduće korištenje europskih 
fondova namijenjenih restrukturiranju gospodar-
stva, izgradnji infrastrukture i poboljšavanju soci-
jalne uključenosti. Ured je u kratkom vremenu po-
stigao ugled i prepoznatljivost u široj regiji te po-
stao važan sudionik razvojnih projekata na svom 
području i promotor njegovih razvojnih potencija-
la. Sustavan i stručan rad te sustavna potpora so-
cijalnim, infrastrukturnim i gospodarskim projekti-
ma rezultirao je brojnim projektima. Do 2013. go-
dine ukupna vrijednost ugovorenih projekata, ko-
je je pripremio Ured TINTL, iznosi preko 13 mili-
juna eura. Ured je nastavio s uspješnim radom i u 
2013. godini i trenutno provodi nekoliko projeka-
ta od kojih su najznačajniji projekti prekogranične 

suradnje Hrvatska- Srbija pod nazivom “Prekogra-
nična suradnja za poticanje ulaganja” ukupne vri-
jednosti 525.000 eura, “REPRO- Projekt obnovljivih 
izvora energije “ ukupne vrijednosti 200.000 eura, 
projekt prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna 
i Hercegovina pod nazivom “IRRI- Projekt navod-
njavanja” ukupne vrijednosti 240.000 eura. Pored 
navedenih projekata Ured provodi i niz projekata 
manjih vrijednosti koji su usmjereni na razvoj po-
duzetništva i turizma te projekt “Radionice za dje-
cu” koji je od iznimnog lokalnog značaja, a koje-
ga sufinanciraju i sami roditelji. Uspjeh međuop-
ćinske suradnje ruralnih područja TINTL prepo-
znat je od strane drugih jedinica lokalne samou-
prave te je kao rezultat formirana Lokalna akcijska 
grupa (LAG)- Srijem. LAG Srijem okuplja 10 jedi-
nica lokalne samouprave sa područja Srijema te 
je tijekom 2013. godine izrađena i lokalna razvoj-
na strategija sa vizijom: LAG Srijem je uspješno ru-
ralno područje koje svoj razvoj zasniva na partner-
stvu, konkurentnosti i  inovaciji te stvara uvjete da 
ga ljudi žele posjetiti, u njemu živjeti i raditi. U okvi-
ru EU fonda IPARD mjera 202 LAG Srijem se sa svo-
jom razvojnom strategijom prijavio za akreditaciju 
u okviru kojega će biti osigurana financijska sred-
stva za rad i razvoj LAG-a Srijem.

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL
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S nadolazećom proljetnom sezonom intenziviraju 
se i  aktivnosti Projekta IRRI.
Naime, riječ je o EU projektu prekogranične su-
radnje s Bosnom i Hercegovinom kojim se že-
li popularizirati navodnjavanje različitih poljopri-
vrednih kultura, a samim time i povećati prinose 
poljoprivrednika.
Jedna od početnih ključnih aktivnosti projekta je 
postavljanje demonstracijskih polja kako bi se po-
ljoprivrednicima, ali i široj javnosti, pokazali različi-
ti sustavi navodnjavanja i koristi koje se od navod-
njavanja mogu dobiti.
Za sam odabir polja, koja će poslužiti za postav-
ljanje demonstracijskih sustava za navodnjavanje, 
angažirani su stručnjaci s Poljoprivrednog institu-
ta iz Osijeka koji su oformili tim od 11 stručnja-
ka s Poljoprivrednog instituta u Osijeku, Poljopri-
vrednog fakulteta u Osijeku, tvrtke Hidroing Osi-
jek te Građevinskog fakulteta u Osijeku. Struč-
njaci su svojim specifičnim područjima djelova-
nja, kao što su melioracija, pedologija, hidrologija, 
projektiranje,ishrana bilja i voćarstvo, pokrili sva 
područja potrebna za kvalitetnu i pravovremenu 
analizu područja kao i za ostale aktivnosti koje će 
uslijediti kroz 18 mjeseci trajanja projekta.
S područja općina Lovas i Tompojevci na kojima 
je predviđeno postavljanje demonstracijskih susta-
va, poljoprivrednici su prijavili ukupno 18 poljopri-
vrednih parcela. Na naše veliko zadovoljstvo, na-
kon obilaska terena od strane stručnjaka, rangira-
nja prijavljenih po nizu kriterija u cilju dobivanja 
polja na kojima će se moći ostvariti najbolji rezul-

tati, računanja cost-benefit analize te sastavljanja 
tehničkih specifikacija, utvrđeno je da će se iz pro-
jekta moći financirati 12 demonstracijskih polja 
umjesto minimalno  4 polja koja su definirana pro-
jektnim zadatkom.
Kako je jedan od zadataka projekta i širenje svijesti 
o navodnjavanju, povećan broj demonstracijskih 
polja svakako će dovesti do veće prepoznatljivosti 
i podizanju razine svijesti i senzibiliziranosti poljo-
privrednika i šire javnosti na povećanu efikasnost 
poljoprivredne proizvodnje uslijed navodnjavanja.
Poljoprivrednici na čijim poljima će se postaviti 
oprema za navodnjavanje, ali i svi vi koji ste zainte-
resirani, moći će prisustvovati edukaciji u kojoj će 
tim stručnjaka obučiti sve prisutne za rad sa različi-
tim sustavima za navodnjavanje kroz teorijsku, ali i 
praktičnu nastavu implementacijom znanja na te-
renu tijekom postavljanja sustava za navodnjava-
nje na pokusnim poljima.
Projekt IRRI financiran je iz Europske unije sred-
stvima IPA II Prekograničnog programa Hrvatska 
– Bosna i Hercegovina. Ukupna vrijednost pro-
jekta iznosi 240,535.47 € (HR 127.191,97 €, BIH 
113.343,50 €)  od čega EU financira 85%. Nositelj 
projekta je Općina Lovas, a projektni partneri su 
Općina Tomojevci, Vukovarsko-srijemska župani-
je te udruge korisnika sustava za navodnjavanje iz 
Opatovca i Tompojevaca dok je sa strane Bosne i 
Hercegovine za provedbu zadužena Općina Odžak 
sa partnerima Općinom Šamac i Udruženjem Ne-
zavisni biro za razvoj.

PROJEKT IRRI
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KOMUNALNI POGON OPĆINE LOVAS

Potaknuti velikim potrebama i problemima u području komunalnog gospodarstva, 
čelnici Općine Lovas su još davne 1998. godine odlučili o osnivanju općinskog ko-
munalnog pogona. Počevši s tek nekoliko alatki i honorarnih djelatnika, danas je 
komunalni pogon izrastao u hvalevrijedan pogon koji uspješno rješava većinu ko-
munalne problematike u Lovasu i Opatovcu. Opremljen je kvalitetnom opremom 
– alatima, kosilicama i trimerima, traktorom i dva stroja rovokopača – New holland 
i Caterpilllar. U pogonu je stalno uposleno troje djelatnika, dok se prema potrebi 
upošljavaju i sezonski, kao i djelatnici Programa javnih radova.  Svi zajedno svakod-
nevno rade na uređenju Lovasa i Opatovca , košnji i održavanju zelenih i javnih po-
vršina, sadnji sadnica, djelomičnom uređenju kanalske mreže, održavanju groblja, 
izgradnji grobnica i pružanju pogrebnih usluga,  krčenju zaraslih površina, čistoći 
mjesta, održavanju službenih odlagališta otpada,uređenju društvenih prostora,  a 
uslužno se obavljaju i poslovi za građane poput košnje, crpljenja septičkih jama i sl. 
Za Općinu Lovas vrlo važna je i činjenica da komunalni pogon svake zime uspješno 
i kvalitetno obavlja zimsku službu.
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SOCIJALNI PROGRAM 
OPĆINE LOVAS

Socijalni program Općine Lovas skrbi o građanima koji se na-
laze u teškoj materijalnoj, zdravstvenoj ili nekoj drugoj ne-
predviđenoj situaciji. Manifestira se kroz različite oblike da-
vanja, poput: isplate troškova stanovanja (režijskih troškova), 
nabavke  ogrijevnog drva, jednokratnih  pomoći po zamol-
bi, darova za blagdane korisnicima socijalnog programa i Pro-
grama pomoći u kući i sl.  Važnu stavku ovog programa čine 
i potpore obiteljima s novorođenom djecom gdje se za prvo 
novorođeno dijete u obitelji isplaćuje 7, za drugo 8, za treće 
9 te za  četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete – 12 tisu-
ća kn. Kroz ovaj oblik skrbi financira se i nabavka udžbenika 
za učenike prvog razreda OŠ kao i  školska kuhinja za učenike 
slabijih imovnih mogućnosti, sufinancira prijevoz učenicima 
srednjoškolcima i isplaćuju jednokratne potpore studentima. 
Nastojeći pomoći svojim najmlađima, odnosno njihovim obi-
teljima,  Općina Lovas sufinancira i rad dječje igraonice Bu-
bamare, financira tzv. malu školu, kao i nastavu informatike 
za učenike nižih razreda područne škole u Opatovcu. Socijal-
ni program čine i brojna druga davanja, prema potrebi, po-
put: blagdanskih dječjih poklon paketića, sufinanciranja pri-
jevoza umirovljenicima u Bizovac, nabavke paketa hrane, su-
financiranje Programa pomoći u kući i dr. Godišnje se za soci-
jalni program iz općinskog proračuna izdvoje sredstva u izno-
su od cca 300 tisuća kn.   

PROGRAM POMOĆI U KUĆI  
STARIJIM I NEMOĆNIM 

OSOBAMA

Već devetu godinu za redom Općina Lovas uspješno provodi 
Program pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Pro-
gram je započeo financiran od strane tadašnjeg Ministarstva 
hrvatskih branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, 
a sada se provodi financijskom potporom Ministarstva soci-
jalne politike i mladih te Općine Lovas. Ukupno 12 djelatnika 
– voditeljica programa, 9 gerontodomaćica i 2 pomoćna dje-
latnika skrbe o cca 200 korisnika – starijih i nemoćnih osoba. 
Program predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o sta-
rijim osobama i usmjeren je na poboljšanje kvalitete njiho-
va života i u njemu  se nastoji povezati sve činitelje u lokal-
noj zajednici koji, uz suradnju i potporu tijela državne uprave, 
mogu pridonijeti cjelovitoj skrbi o starijim osobama. Brojnim 
aktivnostima pružaju se usluge pomoći starijim osobama u 
obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i to neposredno 
u njihovim kućanstvima. Usluge se korisnicima pružaju be-
splatno, a usmjerene su na pet glavnih područja: organiziranje 
prehrane, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena 
i osnovna zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška te posre-
dovanje u ostvarivanju različitih prava. Usluge su prilagođe-
ne uočenim potrebama starijih osoba, a osobito potrebe za 
pomoći u prevladavanju usamljenosti i socijalne isključenosti. 
Prednost Programa je i pružanje mogućnosti starijim osoba-
ma za što dužim ostankom u vlastitom domu i njegova prila-
gođenost potrebama korisnika. Puna financijska opravdanost 
iskazana je u činjenici da se radio o značajno manjem utroš-
ku financijskih sredstava u odnosu na smještaj starijih osoba 
u institucije. Važan aspekt Programa je i taj što se na lokal-
noj razini omogućava zapošljavanje teže zapošljivih skupina 
stanovništva, osobito žena srednje životne dobi.   Ujedno, na 
ovaj način razvija se i svijest lokalne zajednice o njezinoj obve-
zi sudjelovanja u skrbi o starijim osobama te se potiče uklju-
čivanje organizacija civilnog društva na sudjelovanje u skrbi o 
starijima i zaštiti njihovih prava. 
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1.  KUD ˝I. G. KOVAČIĆ˝ LOVAS 
IVAN BOGAD, predsjednik

2.  UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE LOVAS 
VLADO KRPAN, predsjednik

3.  DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LOVAS 
KRUNOSLAV ŠMAHOLC, predsjednik

4.  LOVAČKA UDRUGA ˝SOKOL˝ 
IVAN MAĐAREVIĆ, predsjednik

5.  NK˝ LOVAS˝  
JOSIP VIDEKOVIĆ, predsjednik

6.  NK ˝OPATOVAC˝  
Marin Maslov, predsjednik

7.  UDRUGA ŽENA OPĆINE LOVAS 
SNEŽANA GRČANAC, predsjednica

8.  UDRUGA VINOGRADARA I VINARA TNTL 
STJEPAN PANČIĆ, predsjednik

9.  UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE 
LOVAS 
MARIJAN BALIĆ- predsjednik

10.  ŠRU ˝SMUĐ 
Vlado Ostrun, predsjednik

11.  KONJOGOJSKA UDRUGA ˝ SRIJEMAC˝ 
VLATKO VIDIĆ, predsjednik

12.  ŠRK ˝OPATOVAC˝  
IVICA KOLAK, predsjednik

13.  UDRUGA SV. VINKO PAULSKI 
EVA ŠIMIĆ, predsjednica

14.  UDRUGA KORISNIKA SUSTAVA ZA 
NAVODNJAVANJE ˝OPATOVAC˝ 
JELENKO VLAJČIĆ, predsjednik 

15.  UDRUGA MLADIH OPĆINE LOVAS 
MLADEN MARKEŠIĆ, predsjednik

16.  TENISKI KLUB LOVAS 
MARIN MASLOV, predsjednik

17.  STK „OPATOVAC“  
IVAN POLE, predsjednik

18.  AGENCIJA PRAVNE POMOĆI „SRIJEM“ LOVAS 
FRANJO SABLJAK, predsjednik

19.  VETERANI OPĆINE LOVAS 
FRANJO DOŠEN, predsjednik

20.  UDRUGA NAVIJAČA „UVIJEK VJERNI“ LOVAS 
IVAN MAĐAREVIĆ, predsjednik

21.  URED TINTL TOVARNIK 
TOMISLAV PANENIĆ, voditelj

DANI UDRUGA OPĆINE LOVAS

Već tri godine za redom Forum udruga Općine Lovas, Općin-
ski odbor HDZ  Općine Lovas i Zajednica žena HDZ – Katari-
na Zrinski organiziraju Dane udruga. Ova manifestacija prije 
svega je humanitarnog karaktera, naime sav ostvareni prihod  
namijenjen je socijalno ugroženima i ljudima u potrebi. Pored 
toga, prilika je to da se građani malo razvesele, poigraju i dru-
že. Potporu ovoj manifestaciji daje Vukovarsko- srijemska žu-
panija i mnogi gospodarski subjekti, obrti i obiteljska poljopri-
vredna gospodarstva.

UDRUGE 
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KULTURA
Nastojeći učiniti život svojih mještana što kvalitetnijim, ra-
znovrsnijim i ugodnijim, Općina Lovas značajna sredstva svog 
proračuna ulaže u kulturu. Tako se tijekom godine organizira 
veći broj tradicionalnih manifestacija i događanja poput: Mi-
holjski dani, Pokladno kolo, Lutkarsko proljeće, Festival glum-
ca, kazališne predstave i slično. Pored navedenog, općinskim 
sredstvima, sukladno mogućnostima, financira se i rad udru-
ga u kulturi poput Kulturno umjetničkog društva Ivan Goran 
Kovačić Lovas. Iz općinskog proračuna financira se i rad knjiž-
nice u Lovasu, kao i obnova njezinog knjižnog fonda. Domo-
vi kulture u oba naselja obnovljeni su i prigodno opremljeni.

IZDAVAŠTVO
Informiranje, izdavačka i promotivna 
aktivnost općine Lovas ogledaju se kroz 
tiskanje lokalnog glasila - “Lovaskog li-
sta” (prvi broj izašao je iz tiska 29. ruj-
na 1994. godine), tiskanje knjiga, bro-
šura, promotivnih materijala i, u novije 
vrijeme, video uradaka. Od kraja 2007. 
godine u sklopu međuopćinske surad-
nje izdaje se novo zajedničko glasilo 
TINTL koje izlazi jednom mjesečno. Uz 
“Lovaski list” potrebno je istaći slijede-
će publikacije:
-  svake godine izdaje se brošura o Op-

ćini Lovas, kao i brošura “Planirano-
ostvareno”, kojom informiramo građa-
ne o ostvarenju planiranih projekata;

- brošura “Općina Lovas - 10 godina 
poslije”
- brošura “15 godina Općine Lovas”
-  knjiga o stradanju građana Općine Lo-

vas u Domovinskom ratu - “Krvava 
istina”;

-  knjiga pjesama učenika OŠ “Lovas” i 
pučkih pjesnika - “Između”;

-  Općina Lovas pomogla je tiskanje knji-
ge “Crkva BDM - Kraljice sv. Krunice, 
Opatovac 1936. – 2006.”) autora Stje-
pana Pančića, kao i knjigu “305 godina 
crkve sv. Mihaela arkanđela u Lovasu”, 
autora vlč. Stipe Marića;

- promotivni DVD o Općini Lovas;
- razglednice s motivima Lovasa i 
Opatovca
-  od 2006. godine u Lovasu se održa-

va izložba lokalnih tiskanih glasila Vu-
kovarsko-srijemske županije te orga-
nizira okrugli stol urednika i njihovih 
suradnika.

O izdavačkoj i promotivnoj djelatno-
sti, uz svesrdnu pomoć Općinskog vije-
ća i Poglavarstva, skrbi uredništvo “Lo-
vaskog lista”, kojeg čine Stjepan Pančić, 
oec - glavni i odgovorni urednik i Tanja 
Paša, oec. - novinar suradnik.
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Lovas je samostalna župa posvećena sv. Mihaelu, arkanđelu. 
Crkva je za Domovinskog rata do temelja srušena. 
Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske obnovljena je 2005. 
godine kada ju je posvetio mons. Dr. Marin Srakić, nadbiskup 
osječko-đakovački. Kamen temeljac za lovasku crkvu 2003. 
godine, za svog posjeta našoj biskupiji blagoslovio je pokojni 
sv. Otac papa Ivan Pavao II. na misnom slavlju u Osijeku. Na 
mjesnom groblju nalazi se kapelica sv. Florijana.

Opatovac spada pod Župu BDM Pomoćnice kršćana u Sotinu. 
Mjesna crkva posvećena je BDM Kraljici sv. Krunice. Za 
vrijeme Domovinskog rata oštećena je a povratkom župljana, 
zahvaljujući potpori Vlade Republike Hrvatske, Županije 
vukovarsko-srijemske, Općine Lovas i vjernika je obnovljena.

LOVAS

OPATOVAC

VJERSKE ZAJEDNICE

Na području Općine Lovas djeluju dvije vjerske zajednice – rimokatolička i pravoslavna. 



PLAN 2013. - 2017.

•  daljnje stvaranje preduvjeta i potpora razvoju gospodarstva i otvaranju 
novih radnih mjesta

• razvoj projekata navodnjavanja
•  opremanje Višenamjenskog objekta – Vatrogasnog doma, prostora za 

udruge i smještaj komunalnog pogona
• izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Općini Lovas
• nastavak obnove vodovodne mreže u Lovasu i Opatovcu
• nastavak  održavanja i asfaltiranja nerazvrstanih cesta 
•  priprema projektne dokumentacije (nerazvrstane ceste, vodovodna mreža, 

sustav odvodnje i sl.)
• sanacija službenog odlagališta „Šljivici“ u Lovasu
• izgradnja spomen obilježja „Minskog polja“
• daljnje uređenje školskih objekata
• daljnje opremanje i rad općinskog komunalnog pogona
•  potpora radu Ureda za međunarodnu suradnju TINTL i razvoj projekata 

financiranih sredstvima EU
• aktivno sudjelovanje u radu Lokalne akcijske grupe „Srijem“
•  potpora jačem uključivanju udruga građana, a naročito mladih, u aktivnosti 

tijela uprave
• nastavak uređenja kanalske mreže i poljskih putova
• ruralni razvoj i razvoj seoskog turizma
• uređenje športskih i društvenih objekata
• zaštita čovjekova okoliša
• povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije
• unapređenje školstva i predškolskog odgoja
•  provedba programa socijalne skrbi, međugeneracijske solidarnosti i 

demografske obnove
• daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja te protupožarne zaštite
•  izdavačka i informativna djelatnost – Lovaski list, novoobnovljeno izdanje 

„Krvave istine“, web stranica
•  suradnja s udrugama građana, vjerskim zajednicama, gospodarstvom, 

institucijama i političkim strankama
• njegovanje međuopćinske i međunarodne suradnje

Općina Lovas, A. Starčevića 5, 32237 Lovas, tel./fax: 032/525-096
e-mail: opcina-lovas1@vk.htnet.hr

www.lovas.hr


