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UVODNI DIO  

 

Sukladno članku 50. 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, 123/17, 98/19. i 144/20.) 
podnosim Općinskom vijeću Općine Molve (u daljnjem tekstu: vijeće) polugodišnji izvještaj 
o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. 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.  

Na temelju proglašenja elementarne nepogode– mraza za područje Općine Molve koja je 
u razdoblju od 23.03.2020. do 07.04.2020. godine pogodila područje Općine Molve te 
uzrokovala štetu na trajnim nasadima, voćarskim i povrtlarskim kulturama te ratarskim 
kulturama– uljana repica, prikupljenih prijava i  procijenjenog iznosa štete uplaćeno je na 
račun Općine Molve 51.793,01kn iz državnog proračuna. Ista sam u cijelosti proslijedio i 
isplatio korisnicima. 

Općini Molve uplaćeno je na ime kompenzacijskih mjera za gubitke od smanjenog 
prihoda od poreza na dohodak 75.973,58 kn. 
 
Za financiranje naknada za rad članova biračkih odbora, stručnog tima i članova 
općinskog izbornog povjerenstva u svrhu provođenja izbora zastupnika u Hrvatski sabor 
primio sam pomoći u iznosu 48.863,55 kn, a iste sam namjenski iskoristio u navedenu 
svrhu.  

U kolovozu sam angažirao odvjetnika iz Zagreba koji je zastupao Općinu Molve u 
postupku ostvarenja naknade za korištenje nekretnina u vlasništvu ili pod upravom jedinica 
lokalne samouprave od strane operatora javnih komunikacijskih mreža koji imaju prava 
infrastrukturnog operatora u skladu s važećim propisima.Drago mi je istaknuti da je 
ugovaranje navedene usluge bila odluka o izričitog značaja za Općinu Molve koja je 
urodila pozitivnim ishodom – HAKOM je izdao dopunsko rješenje temeljem kojeg je u 
korist općine uplaćena godišnja naknada za posljednjih 6. godina u iznosu 166.956,00 kn. 
 
Potpisao sam Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja jedne osobe u javnom radu sa 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. U rujnu 2020. godine  isti Zavod uplatio je u korist 
proračuna Općine Molve iznos od 27.526,12 kn. 

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i sklopljenom Ugovoru o plaćanju 
materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim 
pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda sa 
Hrvatskim vodama iz Zagreba za drugo polugodište 2020. godine prihodi od naknade u 
visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda naplaćeni su u iznosu 13.090,70 kn. 
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Na 35. sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine vijeće je podržalo moj prijedlog za 
dopunu Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve kojom se u potpunosti 
oslobađaju plaćanja komunalne naknade pravne osobe i obrtnici koji zapošljavaju do 
uključivo 20 osoba za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju 
poslovne djelatnosti za razdoblje 1. svibnja 2020. do 31.prosinca 2020. godine. U skladu s 
navedenim iznos oslobođenja plaćanja komunalne naknade za navedeno razdoblje iznosi 
3.116,92 kn. 
 

Temeljem  Odluke vijeća  o  mjerama pomoći poduzetnicima i obrtnicima zbog izvanredne 
situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 – koronavirus od mjeseca travnja pa 
sve do prestanka epidemije uzrokovane koronavirusom odobrio sam     sufinanciranje 
najma poslovnog prostora u stopostotnom iznosu obrtnicima koji su zadovoljili uvjete 
natječaja što iznosi 26.820,00 kn. 

Izvršeni su tretmani protiv komaraca  na području općine Molve od strane tvrtke ICC 3 D iz 
Zagreba za što su zaprimljene fakture u iznosu 38.435,00 kn. 

Na temelju podnesenog zahtjeva zaprimio sam zaključak Upravnog odjela za 
gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije o 
sufinanciranju rashoda za dezinsekciju. Sufinancirani su računi od tvrtke ICC 3D d.o.o. u 
iznosu 6.093,75 kn što čini 50% ukupno prijavljenih troškova.Sredstva su zaprimljena u 
rujnu 2020. godine. 

U studenom sam raspisao javne pozive za financiranje i ugovaranje programa/projekata 
od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Molve. 

U listopadu je provedeno javno savjetovanje u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Molve za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje 
kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Molve, te provedbene mjere u 
svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja 
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Molve i godišnje planove upravljanja 
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Molve.  

 

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU 

Za poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava 
isplaćeno je  122.000,00 kn. Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 
1,0% za financiranje Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac iznose 8.621,57 kn. 
Operativne snage sustava civilne zaštite aktivno su djelovale, davale upute i vršile kontrolu 
za pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH za 
spriječavanje zaraze bolešću COVID-19. Za članove sustava civilne zaštite nabavljena je 
službena odjeća  u iznosu 6.987,50 kn. 

 
GOSPODARSTVO  
 
U drugom polugodištu 2020. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu 
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 1.625.997,02 kn (primljene uplate za 
razdoblje lipanj 2020.- studeni 2020. )što je za  cca 15,3 % manje u odnosu na 2019. 
godinu kada je iznosila 1.919.595,89 kn. 
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Isplatio sam tekuće donacije Udruzi vinograda i voćara Molve u iznosu 5.000,00 kn i 
Udruzi obrtnika iznos 5.000,00 kn. 

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 1.365.557,76 kn  što je u konačnici povećanje za 6,25% u 
odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.  

U drugom polugodištu 2020. godine, a temeljem podnesenih zahtjeva za doznaku,  općina 
je u svrhu kapitalne pomoći za izvođenje radova na izgradnji poslovne građevine ( II. faza) 
isplatila Selskom komunalnom društvu d.o.o. iznos od 20.000,00 kn. 
 
Dodijeljene su subvencije pčelarima koji imaju prebivalište na području Općine Molve i koji 
su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u svrhu poticanja održivosti pčelinjih zajednica 
u iznosu od 20,00 kn  po pčelinjoj zajednici.Na temelju podnesenih zahtjeva pravo na 
isplatu ostvarilo je 6 korisnika ukupne vrijenosti  11.840,00 kn. 

Po završetku javnog poziva i prikupljenih zahtjeva odobrio sam pravo na isplatu potpore za  
usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2020. godini u 
iznosu 166.070,00 kn. 
 

 
GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 

Temeljem potpisanog ugovora o pružanju usluga čišćenja, odvoza i zbrinjavanja 
neopasnog otpada s groblja i zelenih otoka sa Drava Kom d.o.o. iz Koprivnice zaprimljene 
su fakture ukupne vrijednosti 49.327,07kn. 
 

Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 1.345.947,21 
kn.Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja realizirane u iznosu 632.998,18 kn (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine 
Molve, postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture: 
nerazvrstanih cesta, prepumpnih stanica, javne rasvjete, groblja, zelenih otoka,spomen 
obilježja, dječjih igrališta te održavanje ostalih javnih površina, zimska služba, malčiranje, 
itd). 
 
U studenom sam sklopio Ugovor o zimskoj službi 2020/2021. sa obrtom  „Fides II“ iz Molvi, 
a predmet ugovora je strojno čišćenje snijega na cestama i drugim javnim površinama te 
strojno posipavanje ceste solju i kamenčićima u slučaju poledice na području Općine 
Molve sukladno Planu čišćenja snijega u zimskom periodu  2020./2021. na području 
Općine Molve . Ugovor sam sklopio na određeno vrijeme  tj. do 15.3.2021.godine. 
Održavanje prohodnosti pješačkih staza,parkirališta, groblja i ostalih javnih površina  na 
području Općine Molve u prethodno navedenom zimskom periodu povjerio sam Selskom 
komunalnom društvu Molve d.o.o.Poslovi zimske služe obuhvaćaju radove ručnog 
čišćenja snijega i leda, te ručnog posipavanja pješačkih staza radi sigurnog kretanja 
pješaka i čišćenje snijega.  
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U svrhu izgradnje, korištenja i održavanja vodnih građevina odnosno Izgradnje sustava 
odvodnje Aglomeracije Molve – preostali dio“ potpisao sam ugovore o osnivanju prava 
služnosti u korist Komunalija d.o.o.iz Đurđevca.  
 
Potpisao za ugovor o usluzi malčiranja javnih površina na području općine Molve u trajanju 
od 1 godine sa tvrtkom Brežana MM d.o.o., iz Molve Greda. Ugovorena cijena usluge 
iznosi 102.000,00 kn. 
 
Dječje igralište u Gornjoj šumi opremljeno je novom opremom: tobogan, ljuljačka, 
klackalica ukupne vrijednosti 19.250,00 kn. 
 
Za projekt „Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve“ zaprimljena su 
sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 51.397,75 kn 
temeljem ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (uplaćeno je  70% ugovorenih 
bespovratnih sredstava) te su primljena sredstva pomoći temeljem podnesenog zahtjeva 
za nadoknadom sredstava (ZNS br.10) u ukupnom iznosu 19.730,62 kn. 
 

Obilježavajući Dane Općine Molve 10. kolovoza 2020. godine održano je svečano 
otvorenje reciklažnog dvorišta u Molvama na lokaciji Braće Novakovića 12. 
Izgradnjom reciklažnog dvorišta želi se uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom 
na području Općine, ali i podići svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima 
razvrstavanja i recikliranja otpada.Od početka otvorenja do kraja godine utrošeno je 
41.672,50 kn za upravljanje reciklažnim dvorištem. 

 
Sukladno potpisanom Sporazumu i Aneksima Sporazuma o financiranju Rekonstrukcije 
sustava odovodnje i proširenja istog, te stavljanje u funkciju UPOV-a naselja Molve sa 
Komunalija d.o.o. iz Đurđevca kao nositelja realizacije investicije zaprimljeni su Zahtjevi za 
doznaku sredstva u ukupnom iznosu 87.623,00 kn.  
 
Izvršeni su radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Molve – Molve 
jug, Repaš, Molve Grede I. i Molve Grede II. sa PZC Varaždin d.d. Ugovorena vrijednost 
radova iznosila je  2.688.812,49 kn s PDV-om dok ukupna vrijednost obavljenih radova 
iznosi  2.415.263,37 kn. Nadzor nad izgradnjom radova izvršila je tvrtka Petgrad d.o.o. iz 
Koprivnice. Temeljem podnesenog  zahtjeva Koprivničko – križevačkoj županiji za 50% 
povrata vrijednosti izvedenih radova od ukupnih obveza Općine Molve ( bez PDV-a i 
troškova nadzora) po projektu „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine 
Molve  - Molve jug, Repaš, Molve Grede I, Molve Grede II.“dodijeljena su u prosincu 
sredstva kapitalne pomoći od 200.000,00 kn za poticanje ravnomjernog razvoja ( 
dopušteni limit po podnositelju od 200.000,00 kn). 
 
 
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT 
 

U prosincu završeni su radovi na postavljanju cikloturističke infrastrukture u sklopu 
projekta Amazon of Europe Bike Trail na području Podravine. Na novoj biciklističkoj ruti, 
koja će prolaziti sjevernom i južnom rutom kroz pet zemalja (Austrija, Slovenija, 
Mađarska, Srbija i Hrvatska), tri dnevne etape idu kroz našu Županiju: S6 Prelog-
Koprivnica, S7 Koprivnica-Đurđevac i S8 Đurđevac-Pitomača. Na ovim etapama 
postavljena je biciklistička signalizacija s prepoznatljivim obilježjima „Amazon of Europe“, 
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koja će bicikliste usmjeravati uzduž rute, kao i posebno dizajnirane informacijske table i 
odmorišta. Vrijednost izrade i postavljanja infrastrukture, zajedno s opremom, te 
materijalima i dokumentacijom koje je bilo nužno pripremiti u fazi prije ugovaranja, iznosi 
oko 590.000 kn. Velike informacijske table postavljene su u početnim točkama etapa u 
Koprivnici i Đurđevcu, odmorišta su postavljena na jezerima Šoderica i Čingi Lingi, a 
male informacijske table pozicionirane su uzduž rute u Legradu, Đelekovcu, Hlebinama, 
Molvama, Repašu, Novom Virju, Ferdinandovcu i Brodiću.Podsjetno, projekt Amazon of 
Europe Bike Trail sufinanciran je putem Interreg Danube transnacionalnog programa 
Europske unije (ERDF i IPA fondovi). Projekt je započeo 1. lipnja 2018. te traje do 31. 
svibnja 2021. Ukupna vrijednost projekta je 3,176,000.00 €, podijeljenih između 15 
partnera.  

Temeljem potpisanog Ugovora o subvencioniranju članarine korisnicima knjižnice sa 
područja Općine Molve sa Knjižnicom i čitaonicom „Fran Galović“ iz Koprivnice i Ugovora 
o suradnji  pružene su knjižne usluge dolaskom bibliobusa na stajalište korisnika –Općine 
Molve dva puta mjesečno i omogućeno je korištenje knjižne građe refundacijom iznosa 
članarine.  

Nakon provedenog postupka javne nabave, u studenom sam sklopio ugovor o nabavi 
tiskarskih usluga sa tvrtkom Lpress j.d.o.o. iz Koprivnice (JN-7/20). Predmet ugovora je 
grafička priprema i tisak časopisa MIL, izdanje službenog glasnika Općine Molve, te 
grafička priprema i tisak kalendara i čestitki Općine Molve, ukupne vrijednosti 69.790,00 kn 
(bez PDV-a).Ugovorenu uslugu sklopio sam na godinu dana. 

Vezano uz projekt „Punina života“ za financiranje izgradnje doma za starije u Molvama, 
vrijedan 10,2 milijuna koji se u potpunosti financira iz fondova Europske unije iz poziva 
Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška 
procesu deinstitucionalizacije-druga faza uplaćena su sredstva od 5.193,05 kn na ime 
sufinanciranja troška plaće djelatnice općine Molve  na projektu za rujan 2020.godine te 
pripadajućih neizravnih troškova.  

Temeljem potpisanog Ugovora JN-1/20 o radovima rekonstrukcije društvenog doma u 
naselju Repaš sa poduzećem BELPOD d.o.o. iz Kutine izvršeni su građevinski radovi na 
objektu društvenog doma za što je zaprimljena okončana situacija na iznos 137.923,50 
kn. Podsjetno, radi se o projektu koji smo u suradnji s LAG-om „Podravina“ provodili  
unutar Mjere 7.4.1., tip operacije 3.1.1.1."Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu", podmjera 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD 
strategije“. Obveza prema izvođaču radova podmirena je u cijelosti krajem kolovoza 
plaćanjem na transakcijski račun.U srpnju sam od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem pozitivno ocijenjenog drugog dijela Zahtjeva za 
potporu zaprimio Odluku o dodjeli sredstava kojom je općini odobren najviši iznos 
potpore od 139.026,00 kn. U svrhu obrade zahtjeva za isplatu projekta izvršena je 
administrativna kontrola i fizička kontrola posjetom na lokaciji doma, te je istom utvrđeno 
da je ulaganje izvršeno u skladu sa projektnom dokumentacijom.Uslugu stručnog 
nadzora nad rekostrukcijom društvenog doma izvršila je tvrtka Petgrad d.o.o. iz 
Koprivnice za što sam primio fakturu na iznos 3.750,00 kn.  

 
Krajem srpnja pristupio sam potpisivanju Ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji 
društvenog doma/kulturnog centra sa poduzećem GT Jura d.o.o. iz Virja, kao ekonomski 
najprihvatljivijeg ponuditelja, ugovorene vrijednosti nabave 2.816.177,46 kn. Ukupna 
vrijednost obavljenih radova iznosi 2.775.033,10 kn s PDV-om. Plaćanje situacija 
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osigurano je iz odobrenog dugoročnog kredita plaćanjem direktno na transakcijski račun 
izvođača radova po ispostavljenom računu tj. situaciji. 
 
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave JN-2/20 za nadzor nad izgradnjom 
radova rekonstrukcije društvenog doma /kulturnog centra potpisao sam ugovor sa 
poduzećem Petgrad d.o.o. iz Koprivnice ugovorene vrijednosti 54.750,00 kn. 
 
S ciljem sufinanciranja rada, poticanja i promicanja javnih potreba u kulturi, religiji i športu 
isplatio sam donacije: udrugama u kulturi u iznosu 61.000,00 kn, vjerskim zajednicama u 
iznosu 40.000,00 kn i sportskim društvima 162.000,00 kn. 
 
Izdano je novo 55. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a povodom novogodišnjih 
blagdana. 
 
Uređene su i obnovljene unutarnje prostorije galerije, društvenog doma Molve Grede i 
Gornja šuma. 
 
U prosincu je objavljen javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve k.o. 
Seline i za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve k.o. Novi. Predmet natječaja bila 
je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Molve i to : - građevinsko zemljište u Selinama 
upisano u zk.ul.541, k.o. Seline, kčbr. 5214, pašnjak površine 1038 m2  ukupna početne 
cijene 460.000,00 kn, te zgrade s pripadajućim objektima (kuhinjom i dvije garaže) u 
Novom Vinodolskom, ulica Stjepana Mažuranića 1, kč.br. 3200/1, upisana u zk.ul.br. 3069, 
k.o. Novi, dvije zgrade, 3 garaže i dvorište površine 1.762 m2 ukupne početne cijene 
nekretnine 5.165.522,48 kn. 

Sufinancirao sam rad Turističke zajednice područja „Središnja Podravina“ u iznosu 
37.500,00 kn. 

 
 
SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I 
KUĆANSTVIMA 
 
 
Kao poticaj humanitarnog djelovanja participirao sam u  troškovima  općinskog društva 
Crvenog križa Molve u svoti 1.858,77kn povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi, 
isplatio sam donaciju OO UHDDR općine Molve 8.000,00 kn, UHBIDR Repaš 7.000,00 kn, 
Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac  5.000,0,0 kn,te općinskoj udruzi umirovljenika 
Molve 20.000,00 kn. 
 
Isplatio  sam namjenska sredstva - primljene  pomoći od Županije korisnicima za troškove 
ogrjeva u iznosu 11.550,00 kn. 
 
U prosincu sam donio Zaključak o dodjeli božićnica mještanima u iznosu od 150,00 kn 
osobama koje zadovoljavaju uvjete o stecanju prava na isplatu  i Zaključak o odobravanju 
sredstava za poklon pakete osobama slabijeg imovinskog stanja prigodom Božića. Pravo 
na isplatu božićnica ostvarilo je 487 korisnika, dok je ukupna vrijednost podijeljenih paketa 
iznosila 6.767,12 kn. 
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Sukladno Odluci o sufinanciranju plaćenih troškova skupljanja i odvoza otpada obiteljima i 
samcima na području Općine Molve za vrijeme važenja koncesije koncesionara, 
Komunalca d.o.o. iz Koprivnice ( zaključno do 30. rujna 2021. godine) isplaćeno je 
podnositeljima zahtjeva 10.200,00 kn. 
 
Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole 
Molve za školsku godinu 2019./2020., subvencionirani su troškovi u iznosu 14.151,00 kn. 
 

Temeljem  Programa 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 6% i sufinanciranja dijela troškova 
za priključak na vodu i plin , a sve do maksimalnog iznosa potpore po tom programu do 
25.000,00 kn ublažiti negativne demografske tenedencije i osigurati ravnomjerni 
razmještaj stanovništva te poboljšati standard življenja na području općine Molve odobrio 
sam pravo na isplatu u iznosu od 97.842,16 kn. 

I ove godine, povodom Sv.Nikole i Božića, osigurao sam prigodne poklone za svu djecu 
Općine Molve od navršene jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu ,a ukupni 
trošak iznosio je  19.580,00 kn. 
 
Projekt Zaželi - “Brižne žene Podravske” financira se  u okviru Operativnog programa 
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.Za 
njegovu provedbu i temeljem podnesenih zahtjeva za doznaku sredstava Općini Molve 
uplaćeno je 98.434,89 kn u drugom polugodištu ove godine. 

 

Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove 
rada gerontodomaćica u iznosu 55.125,00 kn s  glavnom zadaćom pružanja pomoći i 
poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa našim Selskim komunalnim 
poduzećem d.o.o.o., sufinanciranu uslugu plaćanja naknade za obradu računa u Hrvatskoj 
pošti d.d. 659,25 kn, pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 7.057,56 kn, 
darivanje kućanstva poklon paketima 39.693,17 kn,pomoći za novorođeno dijete 
22.000,00 kn, sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu 1.000,00 kn. 
 

Stožer civilne zaštite Općine Molve i Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. u suradnji sa 
Crvenim križom Općine Molve, organizirali su  prikupljanje donacija materijalne 
humanitarne pomoći za područja pogođena potresom. 
 
PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA 
 

Sufinanciran je rad OŠ Molve isplatom tekuće pomoći u iznosu 10.000,00 kn. 
 
U drugom polugodištu 2020. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve u iznosu 660.301,73 kn. Kupljene su nove igračke za igre na otvorenom koje  
će djeca koristiti za razvoj svojih istraživačkih, kreativnih, motoričkih i socijalnih 
vještina.Također, nabavljena je umjetna trava za vanjsko igralište. 

Početkom nove školske godine općina Molve tradicionalno polaznicima prvog razreda 
Osnovne škole Molve osigurava prigodne poklone, pa sam i ove godine razveselio 
prvašiće sa poklonom.  
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U prosincu sam temeljem odluke vijeća raspisao javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

odobravanje pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima s područja 

Općine Molve za školsku godinu 2019/2020.godine. 

 

Objavio sam javni poziv za sufinanciranje  troškova prehrane učenika u iznosu do 50 % 

mjesečno za školsku kuhinju počevši od rujna 2020. do zaključno lipnja 2021. godine. 

Zahtjev za sufinanciranje i dokazi o uplati podnose se jednom tijekom polugodišta, za prvo 

polugodište šk.god. 2020/2021. do 31. siječnja 2021. godine, a za drugo polugodište 

šk.god. 2020/2021. do 1. rujna 2021. godine. 

 
I 2020. godine Općina Molve sufinancira učenicima od 1. do 8. razreda s područja Općine 

Molve troškove kupovine radnih bilježnica u iznosu od 100% nakon dostavljenog plaćenog 

računa. U tu svrhu raspisao sam javni poziv za za podnošenje zahtjeva za učenike 

Osnovne škole Molve u školskoj godini 2020./2021. 

 

PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 
 
Na 42. sjednici održanoj 18. prosinca  2020. godine vijeće je  prihvatilo III. Izmjene i 
dopune Proračuna za 2020.  i projekcije za 2021. i 2022. ( u daljnjem tekstu: proračun i 
projekcije) u svoti planiranog proračuna od 27.790.350,00 kn što je  ujedno bio i zadnji 
rebalas proračuna. 
 
Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve ( bez proračunskog korisnika) za 2020. godinu 
iznosi manjak od 265.282,57 kn kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka 15.724.749,16, 
kn i rashoda i izdataka 15.990.031,73 kn.  

 

Drago mi je istaknuti da je godina započela sa ciljem da se realiziraju  dva nova velika 
projekta“Rekonstrukcija društvenog doma/kulturnog centra“ i „Rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta na području Općine Molve – Molve jug, Repaš, Molve Grede I. i Molve 
Grede II.“  i da smo godinu uspjeli završiti sa ostvarenjem istih usprkos znatnim 
promjenama kako u gospodarskom tako i društvenom životu s obzirom na novi virus 
COVID-19. 
 
I dalje ću biti transparentan i otvoren prema javnosti te raditi savjesno i odgovorno s ciljem 
da se ostvare projekti i investicije predviđeni Proračunom i projekcijama  te  kroz niz mjera 
i aktivnosti težiti  da se postigne najviša razina kvalitete života u području socijalne skrbi, 
odgoja i školstva, kulture, sporta, turizma,komunalne infrastrukture i gospodarstva na 
području Općine Molve, a kako bi općina Molve dosegla europsku razinu i najviše 
zadovoljstvo mještana. 
 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 

         
                    _______________________ 

 

 

                                                                                        Zdravko Ivančan, mag.ing.agr. 


