OPĆINA LOVAS

2017. – 2021.

Poštovani mještani Općine Lovas,
dragi Lovaščani i Opatovčani,
iza nas je četiri godine rada, stoga smo vam pripremili ovaj
uradak o onome što smo svi zajednički uradili kako bi život
u našim mjestima bio kvalitetniji i bolji. Želim se ovdje, kao
prvo, zahvaliti svima onima koji su nam svojim životima
omogućili da živimo u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj, kao i svim hrvatskim braniteljima i stradalnicima
Domovinskog rata. Njihova žrtva obvezuje nas da vrijedno
radimo i čuvamo ono što su nam stvorili. Hvala svim mojim suradnicima – službenicima i namještenicima Općine
Lovas, općinskim vijećnicima, vijećnicima vijeća Mjesnih
odbora, članovima Savjeta načelnice, ravnatelju i djelatnicima Razvojne agencije „TINTL“, Lokalnoj akcijsko grupi
„Srijem“, udrugama građana, župnicima župe sv. Mihaela
arkanđela Lovas i BDM Kraljice sv. Krunice Opatovac, institucijama i političkim strankama, dakle svima onima koji
su svojim radom, trudom ili potporom doprinijeli razvoju
i napretku naše male zajednice. Kako su brojni naši projekti realizirani uz financijsku potporu, posebno se moram
zahvaliti i Vukovarsko-srijemskoj županiji, resornim ministarstvima i Fondovima, Hrvatskim vodama, Hrvatskim
cestama…, napose Vladi Republike Hrvatske na pomoći.
Veliku zahvalnost dugujem i vrijednim i uspješnim gospodarstvenicima koji djeluju na području Općine Lovas i koji, pored poduzetničkih aktivnosti, podupiru i društvena,
kulturna, športska i ina događanja i djelovanja.
I na kraju, ali iznimno bitno, posebnu zahvalnost dugujem mom dugogodišnjem zamjeniku, nedavno preminulom Ivanu Mujiću, čovjeku koji je sav svoj trud i nastojanja
usmjerio očuvanju uspomene na veliku u žrtvu Lovasa i
Opatovca u Domovinskom ratu, radeći neumorno na boljitku naših mjesta. Vječna mu slava i hvala!
Ovaj uradak donosi nam slikom i tekstom brojna postignuća, projekte i događanja. Sve nas zajedno raduje svako
novorođeno dijete, svako novo stablo, dječja igrališta puna
djece, žamor u dječjem vrtiću i školi, novi kvadrat asfalta, svako novo radno mjesto, čistiji i uredniji okoliš… No,
svega toga ne bi bilo bez velike, bezrezervne potpore vas
dragi mještani, koji ste nam vjetar u leđa i motiv za neumorno razvijanje novih ideja, projekata i programa. S tim
zajedničkim ciljem, poštovanjem i pažnjom prema svakom
čovjeku , pozivam vas da istim žarom, entuzijazmom i voljom NASTAVIMO DALJE ZAJEDNO!
Vaša načelnica
Tanja Cirba, dipl. novinar
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SAVJET NAČELNICE
Savjet načelnice savjetodavno je tijelo koje se po potrebi sastaje, u cilju što kvalitetnije pripreme prijedloga, zaključaka i Odluka koje donosi predstavničko ili izvršno tijelo. Vrlo pomno članovi razmatraju
i tekuću problematiku – komunalnu, gospodarsku i inu… te sudjeluju u pripremi razvojnih projekata i
programa. Razmatraju se prijedlozi, ideje i kritike koje pristižu s nivoa Mjesnih odbora, udruga, građana,
odnosno svih dionika lokalne zajednice.

Tanja Cirba

Stjepan Milas

Željko Cirba

† Ivan Mujić
(do 31. 12. 2020)

Mladen Markešić

Stjepan Pančić

Ivan Balić
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVAS
(mandat 2017. – 2021.)
Općinsko vijeće Općine Lovas u mandatu 2017. – 2021. godina održalo je 34 sjednice. Odluke vijeća
uglavnom su se donosile jednoglasno što dovodi do zaključka o svekolikom stremljenju istom cilju – boljitku i napretku Lovasa i Opatovca. Korektan odnos između koalicijskih partera, pozicijske i opozicijskih
stranaka, kao i kvalitetan i korektan odnos između oba naselja, međusobno uvažavanje i poštivanje, rezultirali su brojnim kvalitetnim odlukama, zaključcima i drugim mjerama.
SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Milas – HDZ, predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Mađarević – HDZ, zamjenik predsjednika
Ivan Balić – HDZ
Stjepan Pančić – HDZ
Ana-Marija Krizmanić – HDZ
Josipa Balić – HSS
Monika Hodak – HDZ
Mirko Dražić – HDZ
Goran Šibalić – HKS
Katarina Toma – HKS
Sanja Antolović – HKS
Zoran Latas - HKS
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LIPANJ – PROSINAC 2017.

Obilježeni 8. Dani udruga Općine Lovas.
Konstituirano Općinsko vijeće Općine Lovas

Konstituirana Vijeća Mjesnih odbora Lovas i
Opatovac

Sanirani poljski putovi, ukupne vrijednosti
160.000,00 kn.

Obnovljene prostorije Športskog ribolovnog kluba
Opatovac.

Završena I. faza obnove vodovodne mreže u naselju Opatovac. Ukupna vrijednost radova iznosila je
2.350.000,00 kn. Radove su zajednički financirali
Hrvatske vode, Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije i Općina Lovas.

Potpisana povelja prijateljstva s mađarskom Općinom Somogyapati.

U programu javnih radova uposleno je 16 osoba.
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Obilježeni su XX. Miholjski dani Općine Lovas, uz brojne kulturne, gospodarske i športske
manifestacije.

Snimljen je dokumentarni film o stradanju mještana Općine Lovas u Domovinskom ratu pod nazivom „Krvava berba grožđa“.

Asfaltirana je nerazvrstana cesta – pristup „minskom polju“, vrijednosti 85 tisuća kn. Radove su
zajednički financirali Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja i Općina Lovas.
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Izgrađeni su novi nogostupi u Lovasu i Opatovcu,
u vrijednosti od 403.000,00 tisuće kn. Radove su
zajednički financirali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Općina Lovas.

Vukovarsko-srijemska županija financirala je
postavljanje nove biciklističke stanice u naselju
Opatovac.

2018. GODINA

Obnovljena je katolička crkva Blažene Djevice Marije, Kraljice sv. Krunice u Opatovcu. Vrijednost
projekta iznosila je 150 tisuća kn, a financirana
je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije i Općine Lovas.

U provedbi je projekt ZAŽELI – faza I., vrijedan
ukupno 3.819.450,00 kn, financiran u stopostotnom iznosu sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt je uposlio 27 djelatnika i skrbio o ukupno 150 korisnika, starijih i nemoćnih osoba.

Dostojno i s pijetetom je obilježen 21. ožujak - 20.
obljetnica pokopa masovne i pojedinačnih grobnica u Lovasu, uz nazočnost članova obitelji i stradalnika Domovinskog rata, metropolita Vrhbosanske
nadbiskupije kardinala Vinka Puljića i brojnih državnih i županijskih dužnosnika.

U provedbi je projekt pod nazivom „LOVAS ZA
MLADE“, namijenjen mlađoj populaciji Općine
Lovas. Vrijedan je ukupno 58 tisuća kn, a zajednički su ga financirali Ministarstvo demografije,
obitelji, mladih i socijalne politike i Općina Lovas.

Realiziran je projekt energetske obnove dječjeg
vrtića Lovas, vrijedan ukupno 756 tisuća kn. Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj uz sufinanciranje sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Općine Lovas.

Realiziran je projekt dodatnog uređenja Doma
kulture Lovas, vrijedan 60 tisuća kn, kojim su
izvedeni ličilački i elektroinstalaterski radovi te
postavljena nova rasvjeta. Projekt su zajednički financirali Ministarstvo kulture i Općina Lovas.

Obilježeni su IX. Dani udruga Općine Lovas.
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U programu javnih radova uposleno je 11 osoba na
rok od 6 mjeseci.
Uređeno je i izdano novo, prošireno izdanje knjige
„Krvava istina – novome životu ususret“, autora:
Stjepan Pančić, Željko Cirba, Tanja Cirba, Stjepan
Milas, Ivan Mujić i Antun Ivanković. Knjiga progovara o tragičnom stradanju mještana Općine
Lovas u Domovinskom ratu, krvavom zločinu počinjenom nad hrvatskim narodom, ali i povratku
na ognjišta.
Brojnim manifestacijama obilježeni su XXI. Miholjski dani Općine Lovas.

Obilježena je 70. obljetnica Lovačke udruge „Sokol“ Lovas.

Upriličena je donatorska večer za pomoć Hrvatima Vrhbosanske nadbiskupije u susjednoj Bosni i
Hercegovini. Prikupljena su sredstva u iznosu od
105 tisuća kn.
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Nastavljena je izgradnja ceste kod „minskog polja“
u vrijednosti od 302 tisuće kn. Radove su financirali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
i Općina Lovas.

Sredstvima općinskog proračuna uređeni su poljski putovi u vrijednosti od 155 tisuća kn.

2019. GODINA

Na opatovačkom katoličkom groblju izgrađene
su nove staze i parkirna mjesta, postavljena nova
ograda i posađene sadnice. Projekt vrijedan 60 tisuća kn financiran je sredstvima Općine Lovas.

Realiziran projekt „Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću Lovas“, kojim je izgrađena nova terasa s nadstrešnicom, nogostupi u dvorištu
vrtića, pješčanik, postavljena nova igrala i posađeno zelenilo. Projekt vrijedan 189.108,44 kn financiralo je Ministarstvo demografije, obitelji, mladih
i socijalne politike i Općina Lovas.

Asfaltirana je lovaska ulica Tina Ujevića. Projekt
vrijedan 1.193.000,00 kn financiran je EU sredstvima kroz Program ruralnog razvoja, mjeru 7.2.

Obnovljena je kapelica sv. Florijana na katoličkom
groblju Lovas. Projekt vrijedan 185 tisuća kn financirali su zajedno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općina Lovas.

Na radost brojnih mještana u župi sv. Mihaela arkanđela postavljene su prve žive jaslice.

Novom opremom opremljena je stomatološka ambulanta u Lovasu – postavljena je nova dentalna
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jedinica, nove elektroinstalacije i antistatički pod.
Projekt vrijedan 150 tisuća kn financirao je Dom
zdravlja Vukovar i Općina Lovas.

Realiziran je projekt nastavka obnove nogostupa,
vrijedan ukupno 250.000,00 kn. Projekt su zajednički financirali Ministarstvo regionalnog razvoja
i fondova EU i Općina Lovas.
Ugovorena je i započela provedba projekta „Mladi u
poljoprivredi – budućnost“, vrijednog 648.980,00
kn. Projekt je financiran sredstvima Europskog
socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti
ljudski potencijali“ .

U programu javnih radova uposleno je 10 osoba na
period od 6 mjeseci.

U dječjem vrtiću Lovas proveden je program je
program dentalne zaštite najmlađeg uzrasta, u suradnji s Domom zdravlja Vukovar.

U osnovnoj školi „Lovas“ održana je međunarodna
likovna izložba pod nazivom „Iserhlon-Essen-Lovas-Karaševo“ .
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Započela je realizacija prve faze projekta „Izgradnje nerazvrstane ceste – spoj županijske ceste Lovas-Opatovac s katoličkim grobljem u Opatovcu. I.
faza vrijedna je 432.000,00 kn, a zajednički su je
financirali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Vukovarsko-srijemska županija i Općina
Lovas.

Izrađeno je Idejno rješenje izgradnje spomen obilježja Minskoga polja u Lovasu. Provedba javnog
arhitektonskog i urbanističkog natječaja stajala je
230 tisuća kn, što su zajedno financirali Ministarstvo hrvatskih branitelja i Općina Lovas.

Pokrenuta je tzv. „Mala škola tenisa“ u Lovasu, u
potpunosti financirana sredstvima proračuna Općine Lovas.

U suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu, sufinancirano sredstvima Općine Lovas, provode se
arheološka istraživanja. Otkriveno je preko 20 različitih arheoloških lokaliteta koji datiraju u svim
fazama ljudske povijesti, gdje su najzastupljeniji
oni iz razdoblja bakrenog doba (kostolačka i vučedolska kultura), srednjeg brončanog doba i mlađeg
željeznog doba.

Izgrađen je potporni zid u lovaskoj ulici Kralja Tomislava, vrijedan 431.000,00 kn, koji je financirala Općina Lovas, uz potporu Vukovarsko-srijemske županije.

2020. GODINA

Ugovorena je i pokrenuta realizacija projekta FED
CCNET – Poticanje prekograničnog poslovnog
okruženja kroz razvoj poslovnih centara za kompetencije i mreža“. Projekt je vrijedan 5.537.024,77
kn, a financiran je s 85% iz programa IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014. – 2020., te s 15 % iz općinskog proračuna.

U suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom
i tvrtkom Agro-klaster doo Vinkovci u Lovasu je
otvoren Pakirni centar za jaja iz slobodnog uzgoja.
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U okviru EU projekta „Mladi u poljoprivredi – budućnost“ postavljena su tri demonstracijska plastenika za proizvodnju povrća – jedan u Lovasu i
po jedan u partnerskim općinama Stari Jankovci
i Tompojevci.

Realiziran je projekt uređenja župne crkve i župne
dvorane u Lovasu, vrijedan 150 tisuća kn. Projekt
su zajednički financirali Ministarstvo regionalnog
razvoja, Vukovarsko-srijemska županija i Općina
Lovas.

U ožujku 2020. godine proglašeni su uvjeti pandemije svjetskih razmjera, uzrokovane virusom
COVID 19. Stožer Civilne zaštite Općine Lovas,
u suradnji s županijskim i nacionalnim Stožerom
Civilne zaštite, preuzima veliku ulogu u daljnjoj
organizaciji zaštite zdravlja građana.
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S Ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike ugovoreno je financiranje projekta
„Održivog razvoja predškolske djelatnosti“ , kojim
se sufinancira rad dječjeg vrtića „Bajka“ Lovas.

U Opatovcu je nastavljen projekt „Izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže, sustava i odvodnje i državne ceste DC2“ vrijedan ukupno 12,5 milijuna kn. Projekt zajednički financiraju Hrvatske
vode, Hrvatske ceste, Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova EU i Općina Lovas.

Izašao je 100.-ti broj Lovaskog lista, glasila mještana Općine Lovas, čiji je prvi broj tiskan još u
progonstvu u rujnu 1994. godine.

županije za 2020. godinu, za čega je županija izdvojila 100 tisuća kn. Nažalost, sve predviđene
aktivnosti nisu bile provedene s obzirom na pandemijske uvjete.

Nakon dugogodišnje pripreme projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture otvorilo je Poziv
za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu. Ukupna vrijednost
projekta iznosi 48.300.000,00 kn, od čega je 85%
(41.055.000,00 kn) osigurano iz sredstava Europske unije - Kohezijskog fonda, dok je 15%, odnosno
7.245.000,00 kn osigurano iz državnog proračuna.
Osnovano je savjetodavno tijelo „Savjet mladih
Općine Lovas“.

Na području Općine Lovas instalirana je bežična
mreža WIFI4EU kojom je stanovništvu i posjetiteljima omogućen besplatni pristup internetu na
vanjskim javnim prostorima na području Općine
Lovas. Projekt WIFI4EU je financiran sredstvima
Europske unije temeljem Sporazuma o dodjeli
bespovratnih sredstava, kojim je Općini osigurano
15.000 eura.

Odlukom Vukovarsko-srijemske županije naselje
Opatovac je proglašen „Seoskom prijestolnicom

U programu javnih radova na period od 6 mjeseci
uposleno je 4 osobe.

Započela je realizacija projekta ZAŽELI – faza II,
vrijednog 2.311.925,00 kn, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda – Operativni
program „Učinkoviti ljudski potencijali“. Program
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skrbi o 150 korisnika starih i nemoćnih, a upošljava 28 osoba.

Realizirana je II. faza projekta asfaltiranja nerazvrstane ceste koja spaja županijsku cestu Lovas-Opatovac s opatovačkim katoličkim grobljem.
Projekt je vrijedan 462 tisuće kn, a financiralo ga
je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i
Općina Lovas. Završetkom II. faze riješena je problematika pristupa groblju i pripadajuća parkirna
mjesta.

Otvorena je novoizgrađena zdravstvena ambulanta u Opatovcu. Projekt vrijedan 500 tisuća kn
financiran je sredstvima Doma zdravlja Vukovar i
Vukovarsko-srijemske županije.

U Lovasu je, neposredno pored zgrade Centra
kompetencija, izgrađeno novo parkiralište, vrijedno 85 tisuća kn. Radove su zajednički financirali
Općina Lovas i Vukovarsko-srijemska županija.

Otvorena je novoizgrađena zgrada Centra kompetencija, vrijedna 936 tisuća kn. Radovi i opremanje objekta suvremenom informatičkom opremom i uredskim namještajem, financirani su EU
sredstvima projekta FED CCNET.
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Dobrom suradnjom s Hrvatskom poštom, u poštanskom uredu Lovas otvoren je šalter za bankarske usluge namijenjen fizičkim i pravnim osobama.

SIJEČANJ – SVIBANJ 2021. GODINE

Mještani Općine Lovas su se, u suradnji sa župnikom Marinom Putilinom, vrlo brzo organizirali i
pružili pomoć stanovnicima Banovine čije je područje pogođeno strašnim potresom.

Športski nogometni klub Lovas obnovio je i opremio svoje svlačionice. Projekt je sufinancirala i
Općina Lovas.

Opatovačke ulice Ribarska, Brune Bušića, Frankopanska i „Zvonara“ dobile su novi asfalt kroz projekte obnove infrastrukture.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković posjetila
je Općinu Lovas gdje se sastala i razgovarala s poljoprivrednim proizvođačima.

Nabavljeno je novih 400 spremnika za otpadni
papir, volumena 120 litara, koji će biti dodijeljeni
domaćinstvima. Nabavku je sufinancirao Fond za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 85% i
Općina Lovas s 15% proračunskih sredstava. Istim
projektom nabavljeno je i 12 spremnika za zelene
otoke (papir, staklo i plastika), a biti će nabavljeno
još 400 spremnika za plastiku.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je, kroz Program razvoja
lokalne zajednice, iznos od 280 tisuća kn za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U projektu vrijednom
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ukupno 500 tisuća kn, biti će asfaltirane lovaske
ulice Stjepana Radića i dio Ante Starčevića.

Započeo je projekt rekonstrukcije nogostupa u naseljima Općine Lovas, vrijedan ukupno 330 tisuća
kn. Projekt sufinancira Središnji državni ured za
stambeno zbrinjavanje s 210 tisuća, dok će ostatak
biti financiran sredstvima općinskog proračuna.

U športskom centru Lovas započela je izgradnja
novog, modernog dječjeg igrališta. Projekt vrijedan 325 tisuća kn financira se EU sredstvima iz
Programa ruralnog razvoja, putem natječaja koji
je proveo LAG Srijem.

Novi izgled, izgradnjom nogostupa i kolnih prilaza, dobila je opatovačka ulica J. B. Jelačića.
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I JOŠ…

S posebnim pijetetom, dostojanstveno se obilježavaju sve obljetnice stradanja mještana Općine
Lovas u Domovinskom ratu.

Općina Lovas sufinancira rad DJEČJEG VRTIĆA
„BAJKA“ LOVAS, koji djeluje kao Ustrojstveni
odjel OŠ „Lovas“. Vrtić pohađa između 35 i 40 djece uzrasta 3 – 6 godina u dvije skupine.

PROGRAM „MALE ŠKOLE“ – Za sve buduće prvašiće Općina Lovas u potpunosti financira program
tzv. „Male škole“ u trajanju od 10 mjeseci.

PROGRAM „MALE ŠKOLE TENISA“, „MAL ŠKOLE NOGOMETA“ I „MALE ŠKOLE TAMBURE“ u
cijelosti financira Općina Lovas i u potpunosti je
besplatan za sve koji ga pohađaju.

U potpunosti se financira rad GRADSKE KNJIŽNICE VUKOVAR – OGRANAK LOVAS, opremljene bogatim knjižnim fondom i kvalitetnom informatičkom i multimedijalnom opremom.

Kontinuirano se provodi niz kulturnih manifestacija poput Miholjskog kola, Pokladnog kola, Lutkarskog proljeća, Pjesničkih večeri, Adventa u Lovasu i Opatovcu i sl.

Podupiru se sve aktivnosti Osnovne škole „Lovas“.

Financijski se podupiru brojna športska događanja i rad športskih udruga: ŠNK „Lovas“, ŠRD
„Opatovac“, ŠRK „Opatovac“, STK „Opatovac“, LU
„Sokol“ Lovas.

Financira se odlazak djece na SPORTSKE IGRE
MLADIH u Splitu.
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Financijski se podupire i rad ostalih udruga građana registriranih na području Općine Lovas:
Udruga žena „Samo pozitiva“, KUD „I. G. Kovačić“
Lovas, Udruga mladih Lovas, Udruga vinogradara
i vinara „Srijem“; Udruga umirovljenika, Udruga
Klaster proizvođača orašastih plodova, Udruga
Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda….

Održavaju se sastanci s predstavnicima udruga
građana, političkih stranaka, institucija, vjerskih
zajednica i gospodarstvenika u cilju donošenja zajedničkih zaključaka, prijedloga i programa.

Provodi se PROGRAM DEMOGRASKIH I PRONATALITETNIH MJERA NA PODRUČJU OPĆINE
LOVAS s brojnim mjerama poput: naknade za obitelji s novorođenom djecom, naknade obiteljima
koje broje pet ili više djece, nabavka udžbenika i
radnih bilježnica za sve osnovnoškolce, sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolcima, poticanje školovanja na posllijediplomskim studijima, potpora novoosnovanim obiteljima prilikom
stambenog zbrinjavanja i sl.
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STIPENDIRAJU SE svi redovni studenti.

Povodom blagdana obilaze se mještani Općine
Lovas smješteni u Domovima za stare i nemoćne
osobe.

Provodi se SOCIJALNI PROGRAM Općine Lovas,
s nizom mjera: jednokratne pomoći obiteljima,
mjesečni troškovi stanovanja, pomoći u naravi –
ogrijevno drvo i poklon paketi hrane i potrepština
i sl.
Provodi se PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI s nizom mjera namijenjenih obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima i drugim poljoprivrednim proizvođačima, poput: potpora u

pčelarstvu, potpora za nabavku sadnica, potpora
za testiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu, sufinanciranje sustava za navodnjavanje i
kopanje bunara te sufinanciranje izgradnje i opremanja nastambi za životinje.

U suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom i
Udrugom vinogradara i vinara „Srijem“ organiziraju se županijske ocjenjivačke izložbe vina u Lovasu.

Sufinancira se rad vjerskih zajednica uz kapitalnu
potporu projektima.
Provodi se PROGRAM POTPORA GOSPODARSTVU namijenjen poticanju razvoja konkurentnog
i održivog gospodarstva na području Općine Lovas, kroz razvoj poduzetništva. Program sadrži niz
mjera poput onih za samozapošljavanje, nabavku
opreme za djelatnost kojom se bavi, osnivanje gospodarskih subjekata, turističke programe i sl.

Financira se rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovas i protupožarna zaštita.

Ostvarena je kvalitetna suradnja s gospodarstvenicima s područja Općine Lovas, poput tvrtki Arator doo, Poljoprivredna zadruga „Lovas“, Vupik
plus d.d. i sl.

Dobro opremljen općinski komunalni pogon rješava komunalnu problematiku na području naselja Lovas i Opatovac, održava sva groblja, zelene i
javne površine, sadnice, kanalsku mrežu, zimsku
službu i sl.
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Organiziraju se i brojne druge gospodarske manifestacije poput Gospodarskog
foruma, Foruma LAG-ova, edukacijske radionice i sl.

Nastavljena je kvalitetna međuopćinska
suradnja s prijateljskim općinama TarVabriga, Malinska-Dubašnica, Općinom
Starše (SLO), Somogyapati (HU) i brojnim
drugim jedinicama lokalne samouprave.
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Transparentnost rada općinskih službi nastoji
se neprestano usavršavati putem redovnog
objavljivanja u Lovaskom listu, na web stranci
www.lovas.hr i društvenim mrežama.

RAZVOJNA AGENCIJA TINTL
Ured za međunarodnu suradnju TINTL djeluje na
području Općine Lovas od 2005. godine kao zapažen subjekt i partner posebno u području pripreme
i provedbe razvojnih projekata. Slijedeći trendove
razvoja na području Republike Hrvatske Općina
Lovas sa susjednim općinama 2017. godine osniva
Razvojnu agencija TINTL. Osnovana je kao Ustanova i sljednik udruge Ured za međunarodnu suradnju
TINTL. Razvojnu agenciju TINTL čine članice Općina Tompojevci, Općina Tovarnik, Općina Lovas,
Općina Stari Jankovci i Grad Ilok. Razlog osnivanja
RA TINTL bio je jednaka tradicija, povijest, kultura,
običaji susjednih općina i grada, jednak stupanj nerazvijenosti, nemogućnost samostalnog sufinanciranja projekata i sl.
Tijekom prethodnog perioda, odnosno od 2017. godine do kraja 2020. godine Ured TINTL i Razvojna
agencija TINTL su u suradnju s Općinom Lovas pripremili i realizirali niz razvojnih projekata. Od 2017.
godine ukupno je za samu Općinu Lovas pripremljeno i prijavljeno 52 projekta ukupne vrijednosti veće od
61 mil. kn. Do konca 2020. godine ugovoreno je 27 projekata ukupne vrijednosti gotovo 20 mil. kn, dok su
brojni projekti još u fazi evaluacije. Osobito smo ponosni na činjenicu da je Općina Lovas prema podacima
konsolidiranih proračuna u 2019. godini u postotnom rastu imala rast povučenih sredstava u apsolutnim
brojevima u odnosu na 2018. godinu od 4.059,68 % što je svrstava na visoko 6. mjesto u Republici Hrvatskoj! Najznačajniji projekti koji su financirani sredstvima Europske unije svakako su program ZAŽELI,
infrastrukturni projekti kao što su izgradnja i sanacija nerazvrstanih cesta, gospodarski projekti kao što
je FED- CCNET, ali i projekti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti kao što je Energetska
obnova zgrade dječjeg vrtića Bajka u Lovasu.
RA TINTL u suradnji s Općinom Lovas izrađuje i prijavljuje projekte od interesa za jedinicu lokalne samouprave. RA TINTL prati i rad gospodarstvenika i poljoprivrednika, izrađuje projekte za gospodarstvenike,
redovno obavještava gospodarstvenike o natječajima te organizira radionice za gospodarstvenike. Osim
prijava na natječaje, RA TINTL izrađivao je i poslovne planove i investicijske projekte za gospodarstvenike
i poljoprivrednike.
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LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „SRIJEM“
U proteklom vremenu od 2017. godine do danas,
LAG Srijem je intenzivno nastavio raditi na osiguravanju sredstava i ispunjavanju svih uvjeta za objavu
LAG natječaja, a potom i na samoj objavi i obradi LAG
natječaja, a u konačnici i dodjeli i kontroli provedbe
odobrenih projekata. Do kraja siječnja 2021. godine
LAG Srijem je raspisao LAG natječaje u 100%-om
iznosu dodijeljenih sredstava za LAG natječaje, odnosno u iznosu od 6.852.477,56 kuna.
Na svakom od dosada tri ukupno obrađena LAG natječaja, dva za Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih
poljoprivrednih gospodarstava i jedan za Podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu imali smo uspješne i kvalitetne projektne prijedloge i s područja Općine Lovas, za koje su u
konačnici odobrene i potpore.
Tijekom 2020. godine, na 3. LAG natječaju za Podmjeru 7.4., odobren je projekt Općine Lovas „Postavljanje dječjeg igrališta u Lovasu“, u ukupnom iznosu potpore od 324.800,00 kuna, čija provedba je u tijeku.
Također, u okviru LAG natječaja za poljoprivrednike od strane LAG-a Srijem odobrene su potpore za OPG
Daniel Hodak u vrijednosti 111.678,00 kuna, koji je uspješno završio svoju provedbu projekta, te za OPG
Šibalić Goran u vrijednosti 110.932,50 kuna.
Također, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, LAG-u Srijem su u 2021. godini osigurana i dodatna
nova sredstva za dvogodišnje Prijelazno razdoblje u kojem sve stanovnike s područja LAG-a Srijem, uključujući i stanovnike Općine Lovas, čekaju nove mogućnosti za financiranje svojih projekata od strane
LAG-a Srijem. U Prijelaznom razdoblju za nove LAG natječaje osigurano je preko 3,8 milijuna kuna.
Osim dodjele potpora putem LAG natječaja, LAG Srijem je pružao pomoć u prijavi projekata udrugama,
gospodarstvenicima i javnom sektoru, s cijelog područja LAG-a, pa tako i dionicima s područja Općine
Lovas. Provodili smo projekt „Učimo o EU za bolju budućnost“ u partnerstvu s Osnovnom školom Lovas i
Udrugom “Samo pozitiva” Lovas, također provodili smo i projekt Lovas za mlade čiji nositelj je bila Općina
Lovas, a uz LAG Srijem partner na projektu je bila i Udruga mladih Općine Lovas, te surađujemo redovno
s brojnim drugim udrugama s područja Općine Lovas.
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AGRO-KLASTER D.O.O.
Skupština Vukovarsko-srijemske županije 18. prosinca 2017. donijela je
odluku o osnivanju trgovačkog društva Agro-klaster d.o.o. Vinkovci kako
bi se realizirali razvojni projekti iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Uz to, svojim bi članovima putem
takvog udruživanja olakšali plasman
proizvoda koje su do sada prodavali
na sajmovima ili kod kuće.
Osnivači su Vukovarsko-srijemska županija, općine Cerna, Vrbanja, Drenovci, Lovas i Stari Jankovci,
osječki Poljoprivredni fakultet i Zadruga za proizvodnju voća i povrća “Vinkovačka šparoga”.
Osnovano šest Udruga klastera proizvođača:
1. Klaster proizvođača jaja Vukovarsko – srijemske županije
2. Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko – srijemske županije
3. Klaster proizvođača sira Vukovarsko – srijemske županije
4. Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko – srijemske županije
5. Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko – srijemske županije
6. Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko – srijemske županije
Osnovan je i sektor ,,Proizvodnja jaja iz slobodnog uzgoja”
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PLAN 2021. – 2025.
Završiti projekt izgradnje sustava odvodnje i izgraditi pročistač otpadnih voda na Dunavu u
Opatovcu
Izgraditi Zimsku luku – Zimovnik u Opatovcu
Izgraditi spomen obilježje „Minskoga polja“ u Lovasu
Rekonstrukcija objekta lovačkog i ribičkog doma u Lovasu
Završiti obnovu vodovodne mreže u naselju Lovas
Nastaviti s projektima asfaltiranja nerazvrstanih cesta, obnove nogostupa, uređenja ceste
Lovas-Mohovo, uređenja poljskih putova, uređenja groblja
Nastaviti s programom demografske obnove i pronatalitetnih mjera
Nastaviti i razvijati program potpora poljoprivrednim proizvođačima
Nastaviti i razvijati program potpora mikro poduzetnicima
Čuvati i prenositi na mlađe naraštaje uspomene na stradanje mještana Općine Lovas u
Domovinskom ratu
Stvarati daljnje preduvjete za razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta
Otkup gospodarskog objekta u lovaskoj ulici Kralja Tomislava (bivša „strojna radiona“) radi
razvijanja gospodarskih i inih projekata
Podupirati rad Razvojne agencije TINTL i razvoj projekata financiranih sredstvima EU
Podupirati rad Lokalne akcijske grupe Srijem
U suradnji s tvrtkom Agro-klaster doo uspostaviti Centar za orašaste plodove u Lovasu
Nastaviti s unaprjeđivanjem predškolskog i osnovnoškolskog odgoja
Nastaviti sufinancirati prijevoz učenicima srednjoškolcima
Stipendirati sve redovne studente
Nastaviti s brigom za starije i nemoćne osobe (ZAŽELI) te socijalno ugrožene osobe
Održavati postojeću komunalnu i društvenu infrastrukturu
Poticati razvoj seoskog turizma
Razvijati projekt turističko-rekreacijskog područja Bečka i biciklističkih staza
Daljnja zaštita čovjekova okoliša
Ulagati u projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
Unaprjeđivati kulturne, športske i druge društvene sadržaje
Nastaviti kvalitetnu međuopćinsku i međunarodnu suradnju
Poticati razvoj civilnoga društva
Unaprjeđivati suradnju s udrugama, gospodarstvenicima, institucijama i vjerskim zajednicama
Razvijati sustav zaštite i spašavanja i protupožarne zaštite
Nastaviti s izdavačkom djelatnosti

