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UVODNI DIO
Sukladno članku 52. Statuta Općine Molve, a vezano uz članak 35.b, stavak 1.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 123/17.) podnosim
Općinskom vijeću Općine Molve ( u daljnjem tekstu: vijeće) polugodišnji izvještaj o radu
općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.
U izvještajnom razdoblju kao općinski načelnik Općine Molve, u okviru svog djelokruga,
obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mi povjereni
Zakonom, utvrđivao prijedloge općih akata koje donosi vijeće, davao mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata koje vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i
osiguravao izvršavanje općih akata vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje
Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa Zakonom, statutom
Općine i aktima Vijeća.
Stupanjem na snagu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave od 01. siječnja 2018. godine, a kojim se nastoji na jednostavniji i pravedniji
način osigurati sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, sustav fiskalnog
izravnavanja, kao i financiranja decentraliziranih funkcija te svim jedinicama osigurati
potencijal za pružanje usporedive razine javnih usluga, oprihodovana su sredstva
fiskalnog izravnanja u iznosu 1.286.387,46 kuna.
U travnju sam vijeću uputio prijedlog Odluke o izradi IV.Izmjena i dopuna prostornog plana
Općine Molve, jer je Odluka o pokretanju IV. ID PPUO Molve donesena 13. studenog
2015. godine prestala važiti sukladno čl. 87 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i
65/17) budući da u roku od dvije godine nije objavljena javna rasprava o prijedlogu
prostornog plana. U lipnju sam pisanim putem obavijestio nadležna tijela i pravne osobe o
pokretanju postupka izrade, a kako bih isti mogli dostaviti zahjev za izradu prostornog
plana i sudjelovati u postuku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
U ožujku su na temelju Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Molve i Odluke o
vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun visine komunalne naknade na
području općine Molve izdana nova Rješenja obveznicima komunalne naknade.
Podsjetno, navedene odluke usvojilo je vijeće na 8. sjednici održanoj 28. studenog 2017.
godine.Novom odlukom povećana je mjesečna komunalna naknada Ina d.d. za iznos od
18.960,66 kn. Također, naručio sam od tvrke Geotra d.o.o. iz Đurđevca Elaborat – obradu
podataka i pronalaženje čestica u posjedništvu i vlasništvu INA na području općine Molve
te puteva prema bušotinama, a na temelju kojeg je izdano dopunsko rješenje o
komunalnoj naknadi za 2018. godinu INA d.d. Zagreb. Slijedom navedenog, dodatno je
povećan mjesečni prihod od komunalne naknade u iznosu 15.798,85 kuna.
U lipnju sam donio Odluku o javnom natječaju za povjeravanje komunalnih poslova na
temelju ugovora deratizacije i dezinsekcije, te Rješenje o imenovanju Stručnog
povjerenstva za navedeno. U roku su pristigle 4 ponude.
Vezano uz projekt stare škole u Repašu i apliciranja na mjeru 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu , zatražio sam
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izdavanje Uvjerenja o gradnji radi provođenja parcelacije,te ishođenje Rješenja o
utvrđivanju građevinske čestice koje je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac izdao krajem svibnja ove godine.
Prijedlog parcelacije naručio sam od ovlaštenog inženjera Marije Kovačević iz Koprivnice.
U veljači sam potpisao Sporazum o udruživanju za program provedbe izobraznoinformativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „Održive misli“. Projekt je
sufinanciran od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike u 85%-tnom iznosu.
Preostali dio od 15% prema Sporazumu o udruživanju financiraju JLS-ovi prema broju
kućanstva što trenutno prema Nacrtu izračuna udjela za Općinu Molve iznosi 6.117,20
kuna.
Odlukom o izmjeni Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Molve u veljači 2018. godine produžen je rok za
podnošenje zahtjeva do kraja 2018. godine.
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisane su obveze uklanjanja odbačenog
otpada i način provedbe tih mjera. U članku 28. stavku 1. točki 3. Zakona stoji da je
obveza jedinice lokalne samouprave poduzeti mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada
na način suprotan Zakonu, te uklanjanje tako odbačenog otpada. Provedbu tih obveza
osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne
samouprave odnosno komunalni redar. Kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave dužno donijeti Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, predlažio sam donošenje istih, a vijeće
ih je usvojilo u veljači ove godine.
Uputio sam vijeću prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog
redara s Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski,
Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje. Prijedlog je prihvaćen, čime se zajedničko
obavljanje poslova poljoprivrednog redara povjerava poljoprivrednom redaru,a kojega će
u službu putem natječaja primiti Grad Đurđevac.
Nakon što je vijeće usvojilo Odluku o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na
području Općine Molve u ožujku i Odluku o proglašenju površine izvan lovišta na području
Općine Molve, potpisao sam Ugovor o izradi navedenog programa za razdoblje od
01.travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine sa poduzećem PRO SILVA d.o.o. Zagreb. U
travnju sam Program dostavio Ministarstvu poljoprivrede u svrhu obavljanja pregleda
elaborata od strane stručnog povjerenstva.
Odlukom vijeća o načinu i uvjetima za davanje u najam restorana, kuhinje i caffe bara u
Društvenom domu u Molvama iz travnja, propisani su načini i uvjeti za davanje u najam
restorana, kuhinje, caffe bara, sanitarnog čvora i pripadajuće im opreme fizičkim i pravnim
osobama za održavanje: svadbi, prigodnih i drugih proslava, stručnih i drugih skupova,
maturalnih zabava i drugih svečanosti.
U cilju mjere poticanja zapošljavanja uputio sam vijeću prijedlog Odluke o isplati novčane
pomoći za novozaposlene na području Općine Molve u 2018. godini, a kojom se
dodijeljuje 1.000,00 kuna mjesečno tijekom šest mjeseci radniku koji se zaposli kod
poslodavca na području općine Molve. Odluka je usvojena.
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Sukladno obvezi koja proizlazi iz novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, naručio sam
izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u vlasništvu države od tvrtke
Euroconsulting d.o.o., iz Varaždina vrijednosti 23.875,00 kuna.Nadalje, u svibnju sam
uputio dopis nadležnim tijelima u svrhu očitovanja koje čestice poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH su u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnavanja, koje
su minirane, čestice koje nisu obuhvaćene šumskogospodarskom osnovom, te koje se
nalaze izvan granica građevinskog područja.
VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU
Za redovito poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih
društava isplatio sam 76.000,00 kuna. Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na
dohodak od 1,0% za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za prvo
polugodište iznose 15.459,79 kuna.
U lipnju sam potpisao Sporazum o zajedničkoj suradnji Hrvatske gorske službe
spašavanja – stanica Koprivnica ( u daljnjem tekstu: HGSS) i Općine Molve, a kojim se
utvđuje zajednički interes za djelovanje na području Općine i uređuju oblici i način
suradnje u provedbi unaprjeđenja sigurnosti u vanurbanim i drugim nepristupačnim
područjima izvan javnih prometnica te aktivnosti spašavanja, zaštite života i imovine na
prostorima na kojima treba primjeniti posebno znanje, opremu i kadrove kojima raspolaže
HGSS.Općina se kao potpisnik sporazuma obvezala kontinuirano financirati redovne
djelatnosti HGSS u okviru sredstava predviđenih Proračunom (što trenutno iznosi 1.000,00
kuna).
Radi primjene Zakona o sustavu civilne zaštite u dijelu izrade Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Molve, u ožujku sam naručio izradu dokumenta od strane Ustanove za
obrazovanje odraslih DEFENSOR. Procjena rizika zaprimljena je u lipnju, a izvršena
usluga iznosi 11.250,00 kuna.

GOSPODARSTVO I TURIZAM
Subvencijama se i dalje nastoji poticati razvoj poljoprivrede i gospodarstva, te su ujedno
važna proračunska stavka u vidu potpore trgovačkim društvima, poljoprivrednicima,
obrtnicima te ostalim poduzetnicima za održivi razvoj i poslovanje. I ove godine općina će
sufinancirati subvenciju umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregled mesa na trihinelozu
temeljem Odluke općinskog vijeća usvojene u travnju, te objave javnog poziva za
podnošenje zahtjeva.
S ciljem sufinanciranja povrtlarsko-ratarskih kultura (sadnice i
sjeme krastavaca, paprike, kupusa, krumpira, graha, luka, češnjaka, kukuruza šećerca,
rajčice i jagoda) uputio sam prijedlog Odluke o sufinanciranju općinskom vijeću, te je ista
prihvaćena i donesena u travnju ove godine. Do kraja lipnja podneseno je 5 zahtjeva.
U prvom polugodištu 2018.godine isplaćeni iznos subvencije iznosi 194.636,24 kuna, a
odnosi se na isplate podnositeljima zahtjeva podnesenih prethodnih godina čime su
podmirene obveze s osnove subvencija za uslugu umjetnog osjemenjivanja, sufinanciranja
redovne kamate, subvencija kapitalnih ulaganja, sufinanciranja nabave sustava za
navodnavanje, subvencioniranja troškova izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne
korisnike,subvencije doprinosa na plaću,
subvencioniranja pčelinjih zajednica te
subvencioniranja troškova ozakonjenja i potpora proljetne sjetve.
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Odlukom vijeća u travnju utvrđen je najviše dopušten iznos potpore u gospodarstvu po
kućanstvu na području Općine Molve u 2018. godini do iznosa 10.000,00 kuna za fizičke i
pravne osobe.
Krajem 2017.godine, u korist općine Molve, primljena su sredstva za naknadu štete
uzrokovane prirodnim katastrofama – suše u iznosu 384.279,00 kuna iz državnog
proračuna.Ista sam proslijedio i isplatio korisnicima u siječnju 2018. godine.
Odobrenim zaključkom vijeća, početkom svibnja, raspisao sam javni natječaj za zakup
poslovnog prostora – Novi Vinodolski k.č.br. 3200/1 k.o. Novi ( 2 zgrade, 3 garaže i
dvorište površine 1762 m2) te donio Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje
postupka javnog natječaja. Budući da nije pristigla ni jedna ponuda do krajnjeg roka za
dostavu, donio sam Odluku o poništenju natječaja.
U prvom polugodištu 2018. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 2.456.941,76 (uplate se odnose na
razdoblje prosinac 2017. – svibanj 2018.godine. Za isto razdoblje prošle godine Ina je
uplatila u korist žiroračuna Općine Molve iznos 2.590.005,47 kuna, što za cca 5,14%
manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017.godine.
U siječnju 2018. godine Selsko komunalno društvo d.o.o Molve potpisalo je Ugovor o
izvođenju radova na izgradnji poslovne građevine, druga (II.) faza sa ponuditeljem
Komfort d.o.o Zagreb, Zagrebačka avenija 52 10000 Zagreb. Komfort d.o.o Zagreb
izabran je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude nakon provedenog postupka
javne nabave, a sukladno glavnom projektu koji je izradio projektant Vedran Petrović,
dipl.ing. građ., iz tvrtke Petgrad d.o.o. Koprivnica, br. TD: 155/2016. Prije pokretanja
otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, Selsko komunalno društvo je
postupilo temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi i provelo prethodno
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Radovi su započeli početkom
veljače. U prvom polugodištu općina je u svrhu pomoći za navedenu investiciju isplatila
Selskom komunalnom društvu d.o.o. 295.016,26 kuna.

GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Rashodi za usluge realizirani su u iznosu 1.185.969,60 kuna, od čega usluge tekućeg i
investicijskog održavanja iznose 412.422,94 kune (održavanje nekretnina u vlasništvu
Općine Molve, postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, zelenih otoka, zatim sanacija
divljih deponija, te održavanje ostalih javnih površina, zimska služba, uređenje plaže Čingi
-lingi i itd).
Od prethodno navedenog iznosa izdvojio bih sljedeće: naručio sam uslugu malčiranja za
što je primljena faktura u iznosu 18.900,00 kuna tvrtke Brežana MM d.o.o. iz Molvi
temeljem dvogodišnjeg Ugovora o malčiranju javnih površina, za popravak i zamjenu
rasvjetnih tijela javne rasvjete zaprimio sam račune u iznosu 8.193,06 kune trgovačkog
društva „Komunalne usluge d.o.o.“, iz Đurđevca sukladno Ugovoru o povjeravanju poslova
na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Molve (KLASA: 363-
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02/17-01/14, UR.BROJ: 2137/17-17-6 od 29. studenog 2017), usluga strojnog čišćenje
snijega i posipavanja kolnika radi sprečavanja poledice u izmiskim uvjetima realizirana je u
iznosu 71.195,00 kuna temeljem ugovora sa obrtom Fides II iz Molvi, za saniranje
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva u svrhu nabave, prijevoza i razgrtanja prirodnog
šljunka te poravnavanje i skidanje srednjeg sloja naručio sam uslugu u iznosu 136.845,00
kuna temeljem dvogodišnjeg ugovora sa obrtom Fides II iz Molvi.
Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županija postavila je završni sloj
asfalta na dionici županijske ceste Ključeci – Mihovila Pavleka Miškine. Investicija je
financirana u 100 % -tnom iznosu iz njihovih sredstava.
Drago mi je istaknuti za primjer i ujedno potaknuti ostale kako je Udruga HBDR Repaš, u
suradnji sa Općinom Molve, odradila u lipnju radnu akciju uređenja i čišćenja oko stare
škole u Repašu.Porušilo se obraslo raslinje, stari čempresi, izvadio i srušio dio stare
ograde i uredio okoliš. Na ovaj način članovi Udruge hrvatskih branitelja Repaš željeli su
doprinijeti kako uređenju naselja Repaš, tako i cjelokupnom uređenju Općine.
Postavljena je nova Led rasvjeta u naselju Molve Grede i Marijanskoj ulici – Sigečec u
Molvama temeljem sklopljenog Ugovora o nabavi LED javne rasvjete – nabava LED
svjetiljki s nosačem i s ugradnjom na stupove sa trvtkom ELDA PROJECT j.d.o.o. iz
Varaždina, ugovorene vrijednosti 246.227,50 kuna. Ovom investicijom zadovoljavaju se
uvjeti koje propisuje EU i smanjuju troškovi održavanja javne rasvjete te će se kroz uštedu
električne energije otplatiti troškovi ulaganja ove investicije. Naravno, u planu je daljnje
postavljanje Led rasvjete u naselju Repaš i Ulici Medvrti kako bi se u konačnici izmjenile
sve stare - živine i natrijeve lampe na području cijele općine Molve.
Dostavio sam Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijedlog za sudjelovanje
u Javnom pozivu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a objedinjeni
postupak nabave za sve jedinice lokalne samouprave provodi Fond. Prijavni obrazac i
dokumentaciju dostavio sam u lipnju, nakon čega očekujem potpisivanje ugovora o nabavi
spremnika sa Fondom.
U siječnju je zaprimljena Odluka o prihvatljivosti za potporu ulaganja u građenje
nerazvrstanih cesta nastavno na prijavljeni natječaj u prosincu 2016. godine kod Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnome razvoju mjere natječaja 7.2. „Ulaganja u
izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u
obnovljive izvore energije i uštedu energije“, podmjera natječaja 7.2.2. „Ulaganja u
građenje nerazvrstanih cesta“te Druge izmjene Natječaja za tip operacije 7.2.2. Općina
Molve ostvarila je najviši iznos potpore koji iznosi 907.252,50 kuna. U veljači sam potpisao
ugovor o financiranju sa Agencijom.
U veljači sam zaprimio obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o
završetku 3 . faze postupka dodjele –provjere prihvatljivosti izdataka za Projekt „Građenje
reciklažnog dvorišta na području općine Molve,a kojim je odlučeno da općina ispunjava
sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda.Kao posljednja
faza (fazaIV.) donesena je Odluka o financiranju od strane Ministarstva zaštite okoliša i
energetike, a kojom se općini Molve dodijeljuju sredstva EU u iznosu do 1.937.064,70
kuna ( sufinanciranje prihvatljivih troškova 84,9999868%).Ugovor o dodjeli bespovratnih
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sredstava potpisao sam krajem ožujka, a Plan nabave za navedeni projekt dostavio sam
krajem travnja.

TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT
Aktivno su provedeni poslovi i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja javnih potreba u
kulturi, religiji i športu kroz dane tekuće donacije: udrugama u kulturi u iznosu 46.000,00
kuna, vjerskim zajednicama u iznosu 33.000,00 kuna i sportskim društvima 185.000,00
kuna.
Za provođenje aktivnosti vezanih uz poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature
osigurano je Proračunom za 2018. godinu 49.000,00 kuna, a za prvo polugodište
realizirano je 13.957,85 kuna.
Izdano je novo 51. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a.
U siječnju sam potpisao Dodatak Sporazumu o suradnji na osnivanju Turističke
zajednice područja „Središnja Podravina“ čime je utvrđen iznos sufinanciranja troškova
Turističke zajednice za svaku od sedam općina osnivača, a samim time 30.000,00 kn za
Općinu Molve. Tako je je Turistička zajednica područja "Središnja Podravina" objavila
reportažu u novom broju tipTravel magazina pod naslovom "Podravskih sedam
veličanstvenih", kojom su predstavili novu turističku zajednicu i općenito ponudu
destinacije "Središnja Podravina". U svibnju sam raspisao javni poziv za davanje u zakup
javnih površina u sklopu Dana Općine Molve na blagdan Velike Gospe i za postavljanje
šatora ( ugostiteljske i promotivno-trgovačke usluge). Pristigle su dvije ponude, a
Ugovor o zakupu javne površine za postavu šatora sklopio sam tvrtkom Elni Trade d.o.o.
iz Koprivnice kao najpovoljnijim ponuditeljem.
Nastavno na provedbu Operativnog plana razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja u
Koprivničko-križevačkoj županiji od 2017. – 2020. godine, a temeljem sklopljenog
Sporazuma u listopadu 2017. godine, dao sam suglasnost za postavljanje servisne
stanice u središtu Molvi.Smatram da se ovim projekt može unaprijediti infrastrukturu
potrebnu za kvalitetan boravak ciklo turista, te povećati broj posjetitelja općini Molve,
čime se otvara put za privlačenje naše ciljane skupine turista koji će određenim rutama
posjetiti i uživati u kulturnoj, etno, etnogastro ponudi središnje Podravine.

SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA
Kao poticaj humanitarnog djelovanja isplatio sam donaciju OO UHDDR općine Molve
3.000,00 kuna, UHBIDR Repaš 3.000,00 kuna, Turističkoj zajednici grada Đurđevca
1.000,00 kn za sufinanciranje proslave obilježavanja 26. obljetnice ratnih postrojbi,
Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac 1.000,00 kuna, općinskoj udruzi umirovljenika
Molve 5.000,00 kuna i participirao sam u troškovima općinskog društva Crvenog križa
Molve u svoti 2.965,36 kuna povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi.
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U ožujku sam donio Zaključak o dodjeli Uskrsnica u iznosu od 100,00 kuna osobama koje
zadovoljavaju uvjete o stecanju prava na isplatu i dodjelu poklon paketa svakom
kućanstvu . Pravo na isplatu uskrsnica ostvarilo je 538 korisnika, dok je podijeljeno 594
paketa ukupne vrijednosti 67.453,63 kune.
Sukladno Odluci o sufinanciranju dijela plaćenih troškova skupljanja i odvoza otpada za
vrijeme važenja koncesije koncesionara, Komunalca d.o.o. iz Koprivnice isplaćeno je
podnositeljima zahtjeva 5.399,64 kuna.
Sukladno Odluci vijeća o financiranju mikročpiranja pasa na području Općine Molve u
2018. godini ( KLASA: 320-01/18-01/6, Urbroj:2137/17-01/18-1 od 17. travnja 2018.
godine, raspisao sam javni poziv kojim će općina financirati mikročipiranje najviše dva psa
po kućanstvu.
Na temelju Odluke vijeća o subvencioniranju troškova prehrane učenika Osnovne škole
Molve za školsku godinu 2017./2018., KLASA: 602-01/17-01/4, URBROJ: 2137/17-17-1 od
1. rujna 2017. godine, u ožujku sam objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva te je u tu
svrhu isplaćeno 13.352,00 kune ( subvencionirani su troškovi prehrane za razdoblje rujan
2017. godine do veljače 2018.godine).
Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike
Osnovne škole Molve za školsku godinu 2017./2018., KLASA: 602-01/17-01/5, UR.BROJ:
2137/17-17-1 iz kolovoza 2017. godine, u rujnu 2017. uputio sam javni poziv za
podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika učenicima
osnovne škole Molve s područja općine Molve za šk.god. 2017./2018.,a sredstva su
isplaćena u tu svrhu krajem veljače 2018. godine u iznosu 14.568,00 kuna.
Imajući u vidu trenutnu demografsku sliku općine, problem emigracije mladih i
obrazovanih osoba u gradove i u inozemstvo, te izrazito velik postotak nezaposlenih
mladih do 29 godina, kao osnovni cilj i prioritet budućeg razvoja Općine nameće se
zadržavanje postojećih i privlačenje novih stanovnika. No za realizaciju tog cilja potrebno
je omogućiti i izgradnju stambenog fonda kao i drugih javnih građevina koje prate opće
potrebe stanovnika i stanovanje.Iz toga razloga predložio sam vijeću na donošenje
Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve
kojim će se kroz sufinanciranje poreza na nekretnine u 100%-tnom iznosu, kamata na
kredite podignute radi kupnje nekretnine do 5% i sufinanciranja dijela troškova za
priključak na vodu i plin ublažiti negativne demografske tenedencije i osigurati
ravnomjerni razmještaj stanovništva te poboljšati standard življenja na području općine
Molve.Program je prihvaćen, a temeljem javnog poziva iz travnja 2018. godine do kraja
lipnja zaprimljena su 2 zahtjeva.
Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove
rada gerontodomaćica u iznosu 37.500,00 kuna s glavnom zadaćom pružanja pomoći i
poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa našim Selskim komunalnim
poduzećem d.o.o.o., pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 4.300,00 kuna (
2 korisnika ),pomoći građanima socijalnog karaktera za podmirenje troškova stanovanja u
iznosu 5.076,05kuna ( 1 korisnik ), pomoći za novorođeno dijete u iznosu 83.500,00 kuna.
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Izmjenom Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja
Općine Molve omogućeno je stjecanje povoljnih prava na isplatu roditeljima.Korisnici koji
su predali zahtjeve, odnosno dokaze na temelju kojih bi ostvarili pravo na isplatu bilo koje
rate za pomoći za novorođeno dijete, u skladu s Odlukom o isplati jednokratne novčane
pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Molve u 2016. godini (KLASA: 551-06/1601/6 URBROJ: 2137/17-16-1 od 9. ožujka 2016. godine) i Odlukom o isplati novčane
pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Molve (KLASA: 551-06/17-01/7,
URBROJ: 2137/17-17-1 od 10. veljače 2017. godine) zadržavaju pravo na isplatu te rate.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u lipnju 2017. godine objavilo je otvoreni poziv
za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program
zapošljavanja žena“. Ovaj projekt financirat će se u okviru Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.Kao
predstavnik općine Molve iskazao sam interes za suradnjom i zajedničkom prijavom
projekta na otvoreni poziv. Uspješnom suradnjom 5 općina - Kalinovca kao prijavitelja,
Molvi, Novog Virja, Podravskih Sesveta i Ferdinandovca kao projektnih partnera te
„PORE“ KKŽ , izrađivač projektnog prijedloga, kompletirana je projektna prijava koja je
prijavljena na otvoreni natječaj u veljači 2018. godine. U ožujku sam zaprimio obavijest
Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje o uspješnosti provedbe frve faze postupka dodjele
sredstava te ulaska u drugu fazu postupka – Procjenu kvalitete. Projekt će se sufinancirati
u 100% iznosu, provoditi u trajanju od 30 mjeseci, a za općinu Molve, kao partnera,
vrijednost projekta iznosi cca 485.000,00 kuna i njime će se zaposliti 3 žene.
PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG
OBRAZOVANJA
Na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve o izmjeni Odluke o mjerilima
za plaćanje usluga, uputio sam prijedlog Odluke o izmjenama na općinsko vijeće koji je
usvojen u veljači ove godine. Odlukom općinskog vijeća o mjerilima za plaćanje usluga
Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve sa 12.sjednice održane u ožujku utvrđena su nova mjerila
za plaćanje usluga (300,00 kuna mjesečno za jedno dijete smješteno u vrtiću, 200,00 kuna
mjesečno za drugo dijete dok je svako treće dijete besplatno smješteno u vrtiću).
Nastavno na prijavljeni natječaj iz veljače 2017. te potpisanog ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstva u listopadu 2017. godine za projekt „Energetska obnova zgrada i
korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja
i obrazovanja (donesenu od Ministra graditeljstva i prostornog uređenja), zatražio sam u
travnju ove godina maksimalno produženje rokova iz ugovora, a navedeno mi je i
odobreno potpisivanjem Dodatka ugovoru u svibnju ove godine.Dodatkom ugovora
razdoblje provedbe Projekta produljeno je sa 31. svibnja 2018. godine na 15. svibnja 2019.
godine, a razdoblje financiranja Projekta završava najkasnije do 15. studenog 2020.
godine ( 18 mjeseci od datuma završetka razdoblja provedbe projekta), a u svakom
slučaju do isteka općeg razdoblja prihvatljivosti Operativnog programa „Konurentnost i
Kohezija“ iz kojeg se Projekt financira, odnosno do 31. prosinca 2023. godine.Sukladno
navedenom ažuriran je i poslan Plana nabave za navedeni projekt.
Dana 30. ožujka 2018. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova energetske obnove zgrade
vrtića „Pčelica“ Molve.Objavljen je postupak javne nabave za predmetne radove u
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Elektroničkom oglasniku javne nabave, a natječajnu dokumentaciju izradila je tvrtka
Angela d.o.o. iz Varaždina.
Isplaćene su tekuće pomoći OŠ Molve u iznosu 54.108,00 kuna, od čega za redovan rad
20.000,00 kuna, prijevoz učenika po HNOS-u 32.020,00 kuna i sufinanciranje škole
plivanja 3.razreda 2.088,00 kuna. U svrhu opremanja dograđene knjižnice O.Š.Molve
izvršeno je opremanje kabineta na teret općine Molve u vrijednosti 72.846,26 kuna.
Nabavljena oprema ostaje u vlasništvu općine Molve.
Temeljem Odluke vijeća o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s
područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.iz 2017. godine, isplaćene su
pomoći u siječnju i svibnju ove godine u iznosu cca 268.000,00 kuna.
U prvom polugodištu 2018. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica”
Molve u iznosu 554.595,39 kuna.
PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA
I.Izmjene i dopune Proračuna općine Molve za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.
godinu vijeće je donijelo 22. ožujka 2018. godine, u svoti planiranog proračuna za 2018.
godinu od 32.876.914,62 kn.
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08., 136/12. i 15/15.)
vijeće je na svojoj 14 sjednici održanoj 30. svibnja 2018. usvojilo Godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna za 2017. godinu. Sukladno navedenom, utvrđeni manjak prihoda
uključen je u rebalansirani proračun za 2018. godinu.
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. vijeće je
usvojilo na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine.
Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve ( bez proračunskog korisnika dječjeg vrtića
„Pčelica“ Molve) za prvo polugodište 2018. je višak prihoda u svoti 193.233,28 kuna kao
razlika ostvarenih prihoda i primitaka 5.056.984,28 kuna i rashoda i izdataka 4.863.751,00
kuna. Ostvareni rezultat poslovanja dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za prvo polugodište
2018. je višak prihoda u iznosu 24.713,51 kuna kao razlika ostvarenih prihoda poslovanja
650.358,28 kuna i rashoda poslovanja 625.644,77 kuna.
Ispred općine Molve, kao općinski načelnik prioritet mi je da se podmire dospijele
nepodmirene obveze iz prethodnih godina uz nastavak pružanja javnih usluga
zadovoljavajuće kvalitete, te nastavi sa projektima i investicijama s ciljem podizanja razine
standarda u području socijalne skrbi, odgoja i školstva, kulture, sporta, komunalne
infrastrukture i gospodarstva.
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