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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 2022. 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.  

Odlukom o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u 
ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 
2022. godinu koju je donijelo Ministarstvo financija krajem prosinca 2021. godine 
utvrđeno je pravo na iznos sredstava fiskalnog izravnanja za Općinu Molve u iznosu 
2.851.775,34 kuna. Sukladno navedenom za drugo polugodište 2022. godine 
oprihodovana sredstva fiskalnog izravnanja iznose razmjerno 1.425.887,70 kuna. 
  
Ostvarena je godišnja naknada 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 u iznosu 20.093,18 kn te 
sukladno dopunskom rješenju HAKOM-a dodatnih 27.826,00 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 2022. godine prihodi od naknade u 
visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda naplaćeni su u iznosu 8.377,49 kn. 

Temeljem potpisanog ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a kojim je bilo 
osigurano  financiranje zapošljavanja jedne osobe u javnom radu u visini do 100% troška 
minimalne bruto I. plaće za osobe bez staža osiguranja za razdoblje od 13.6.2022. do 
12.12.2022.godine, ispoštovao sam ugovornu obvezu prema Zavodu. 
 
Podsjetno, u veljači 2022.godine sam pokrenuo V. ciljane izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Molve. Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš donio sam krajem listopada Odluku kojom se utvrđuje da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

Podmirio sam obvezu u iznosu 9.400,00 kuna doznakom na žiroračun političkih stranaka 
odnosno grupe birača temeljem Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad 
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političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u vijeću za 
2022.godinu. 

 

Dodijelio sam novčanu nagradu u iznosu 40.000,00 kuna liječnici opće prakse koja u 
zdravstvenoj ambulanti Općine Molve obavlja poslove opće/obiteljske medicine na 
neodređeno vrijeme. Nadam se da dosadašnja ulaganja u Dom zdravlja, kao i novčana 
nagrada koju dajemo liečniku/ici, najbolje pokazuju da nastojimo, koliko je to u našoj moći, 
mještanima osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb, a liječnicima idealne uvjete za 
rad. Podsjetno, tijekom 2022 godine naručene su i postavljene dvije klime. 

 

Na temelju podnesenog zahtjeva Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne 
djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke sufinancirani su računi od tvrtke ICC 3D 
d.o.o. u iznosu 4.062,50 kn što čini 50% ukupno prijavljenih troškova. Sredstva su 
zaprimljena u listopadu 2022.godine. 

Zatražio sam proglašenje prirodne nepogode na području naše općine zbog vremenskih 
nepogoda uzrokovanih sušom koja je na našem području nanijela velike materijalne štete 
na poljoprivredi u razdoblju od 16.05.2022.do 19.08.2022.godine.Župan Koprivničko-
križevačke županije o istom je donio Odluku 22.08.2022.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 za 2023.godinu. 

 

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU 

 
Za poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava 
isplaćen je preostali iznos od 160.000,00 kuna čime je ispunjena zakonska obveza 
financiranja. Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 1,0% za 
financiranje Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac iznose 12.382,11 kuna čime su 
podmirene obveze za razdoblje svibanj-studeni 2022. godine. 
 
Isplatio sam tekuću donaciju HGSS-u u iznosu 8.000,00 kuna za redovno financiranje rada 
službe.  
 
U svrhu opremanja i djelovanja sustava civilne zaštite nabavljena je oprema vrijednosti 
19.970,19 kuna. 
 
 
GOSPODARSTVO  
 
U drugom polugodištu 2022. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu 
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 11.743.005,84 kuna (primljene uplate 
za razdoblje lipanj 2022.- studeni 2022. )što je za cca 137,40 % više u odnosu na isto 
izvještajno razdoblje 2021. godinu kada je iznosila 4.945.903,85 kuna. 
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U svrhu poticanja i proširenja poslovanja Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 
dodijeljena je im kapitalna pomoć, a sredstva su opravdana ulaganjem u nabavu 
komunalne opreme ( prikolicu, posipač i četku). 
 
I dalje smatram da se subvencijama može uvelike pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima i 
drugim pravnim osobama s područja Općine Molve  kako bi se povećala  razina  obrade i 
održavanja poljoprivrednog zemljišta, spriječila  zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim 
raslinjem, povećala tehnološka razina i agrotehničke mjere u poljoprivrednoj proizvodnji, 
smanjila nezaposlenost, unaprijedilo stočarstvo, povećala konkurentnost i u konačnici 
potaknulo na razvoj  lokalnog gospodarstva i poduzetništva. Slijedom navedenog, uputio 
sam u srpnju vijeću prijedloge Odluka o sufinanciranju odnosno subvencioniranju brojnih 
troškova. Vijeće je iste razmotrilo i prihvatilo. Raspisao sam javne pozive i natječaje po 
donesenim Odlukama kako bi podnositelji mogli ostvariti svoja prava na iste. 
 
Subvencija kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2022. godini omogućuje podnositeljima 
zahtjeva povrat u visini 50% plaćenih troškova ( bez PDV-a), a najviše u iznosu do 
25.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju izdao sam zaključke kojima sam odobrio pravo 
na isplatu po navedenoj subvenciji u ukupnom iznosu 746.122,83 kuna. 
 
Odlukom o dodijeli subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata na području Općine 
Molve dodijeljena je subvencija fizičkim i pravnim osobama koje su novoosnovane na 
području Općine Molve. Pravo na isplatu ostvarilo je 6 korisnika subvencije, a ukupno 
isplaćena sredstva po toj osnovi iznose 41.240,75 kuna. 
 
Odlukom o dodjeli subvencije izvođenje praktične nastave i naukovanja u zanimanju na 
području Općine Molve dodijelio sam subvenciju u iznosu 4.864,00 kuna. 
 
Temeljem Odluke o potpori za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke izdao sam 
zaključke za odobravanje potpore po toj osnovi troje (3) korisnika ukupne vrijednosti 
8.410,55 kuna. 
 
I dalje je na snazi Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara sa 
Gradom Đurđevcom te općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Novo 
Virje, Podravske Sesvete i Virje. Podsjetno, sa kolovozom 2018. godine poljoprivredni 
redar gosp. Saša Franjić započeo je sa svojim radom, a poslovi poljoprivrednog redara 
obuhvaćaju provođenje važećih odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina prethodno usvojenih od predstavničkih tijela Općine 
Molve, Grada Đurđevca i ostalih općina potpisnica sporazuma. 
  
Naručio sam izradu drvene kućice kao i drvene čamce za vodenicu od Obrta za 
proizvodnju i usluge Stolarija Vrabec ukupne vrijednosti 71.500,00 kuna.  
 
Isplatio sam  tekuću donaciju za redovan rad Udruzi vinogradara i voćara Molve u iznosu 
5.000,00 kuna te Udruzi obrtnika u iznosu 12.000,00 kuna. 
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GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 
 
Podsjetno, početkom ožujka 2022. godine sklopio sam Ugovor o nabavi radova  - 
Izgradnja nogostupa i javne rasvjete u Ulici braće Novakovića u Molvama  ugovorene 
vrijednosti 529.660,00 kuna kojemu je prethodio postupak jednostavne nabave JN 32/22. 
Izvođač radova KOMFORT  d.o.o iz Zagreba ispostavio je 3. privremenu situaciju br. 
65/2022 na iznos 272.955,00 kuna i okončanu situaciju br.73/2022 prema kojoj  ukupno 
izvedeni poslovi izgradnje nogostupa iznose 301.775,00 kuna, a  javne rasvjete 
226.853,75 kuna.  Obavljena je usluga stručnog nadzora nad radovima vrijednosti 
7.400,00 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je 
iznos od 100.000,00 kuna temeljem sklopljenog Ugovora o financiranju projekta Izgradnja 
nogostupa i javne rasvjete u Ulici braće Novakovića u Molvama. Također, podnio sam 
zahtjev Koprivničko - križevačkoj županiji za kapitalnu pomoć za ravnomjerni razvoj 
županije u svrhu sufinanciranja rashoda navedenog projekta. Odobreno je sufinanciranje 
30% vrijednosti radova umanjeno za primitke temeljem Ugovora o sufinanciranju od 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a što iznosi 102.870,90 kuna. 
 
Sklopio sam Ugovor o opskrbi električnom energijom za potrebe Općine Molve na 
razdoblje od jedne godine od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine sa HEP –Opskrba d.o.o. 
iz Zagreba. Jedinična cijena za razdoblje trajanja ugovora iznosi 408.075,33 kuna bez 
PDV-a. 
 
U cilju ostvarivanja ušteda u operativnim troškovima sustava javne rasvjete te poboljšanja 
energetske učinkovitosti pristupio sam ostvarenju projekta „Energetska usluga obnove 
javne rasvjete kroz ESCO model. Proveo sam prethodno savjetovanje , pripremio 
dokumentaciju za nabavu te objavio otvoreni postupak javne nabave ( broj objave 2022/S 
0F2-0035013 ) u kojem je zaprimljena jedna ponuda. Ugovor o energetskom učinku 
sklopio sam u prosincu 2022. godine sa tvrtkom PETROL d.o.o. iz Zagreba na rok od 7 
(sedam) godina.  
 
Podmirio sam obvezu koja proizlazi iz Ugovora JN 34/22. sa tvrtkom KMD usluge, obrt za 
poslovno savjetovanje i ostale usluge iz Zagreba za pripremu i  provedbu postupka javne 
nabave za „Energetsku uslugu obnove javne rasvjete kroz ESCO model“ vrijednosti 
23.500,00 kuna. 
 
Krajem mjeseca kolovoza objavio sam otvoreni postupak Nabave traktora i ralice za snijeg 
E-MV 12/22, a u listopadu sam potpisao Ugovor o isporuci sa tvrtkom Entrada d.o.o. 
ugovorene vrijednosti 364.336,98 kuna. Kako je Ministarstvo prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine raspisalo poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina 
za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 
2022.godini iskoristio sam priliku za prijavu navedenog projekta. Prijava je rezultirala 
pozitivnom Odlukom temeljem koje su Općini Molve dodiljeljenja novčana sredstva u 
iznosu od 50.000,00 kuna.  
 
Hrvatska Lutrija raspisala je natječaj povodom obilježavanja 50 godina rada s ciljem 
ulaganja u lokalne zajednice kroz povećanje broja sportskih sadržaja u gradovima i 
općinama Republike Hrvatske. Pripremom potrebne dokumentacije i prijavom na natječaj 
projekta vježbališta - opremanje parka za vježbanje na otvorenom odobreno je 89.900,00 
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kuna. Posebno me veseli činjenica da se od 178 prijavljenih u 20 odabranih odnosno 
izvučenih dobitnika našla naša općina iz Koprivničko- križevačke županije. 
 
Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu ili posjedu jedinica lokalne samouprave 
na području Koprivničko-križevačke županije. Ciljevi revizije bili su provjeriti cjelovitost 
podataka lokalnih jedinica o nogometnim stadionima i igralištima, normativno uređenje 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, upravlja li se i raspolaže 
nogometnim stadionima i igralištima u skladu s propisima te ocijeniti učinke upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima i efikasnost funkcioniranja sustava 
unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nogometnim stadionima i igralištima. Na 
temelju revizijom utvrđenih činjenica poduzeo sam aktivnosti kako bi postupio po 
preporukama i nalogu revizije. Izrađen je procjembeni elaborat tržišne vrijednosti 
nekretnine (nogometno igralište, objekti u Dravskoj ulici) te sam podmirio naručenu uslugu 
u cijelosti. 
 
Naručio sam izradu Procjembenog elaborata kako bi se utvrdila tržna vrijednost nekretnine 
- građevinsko zemljište sa zgradama na  k.č.br. 36. i 37. k.o. Molve u Dravskoj ulici s 
ciljem kupnje predmetne nekretnine. Krajem prosinca isplatio sam kupoprodajni iznos radi 
uknjižbe prava vlasništva, a  u svrhu projekta „Gradnja doma za starije i nemoćne osobe“.  
 
U lipnju 2022. godine sklopio sam Ugovor o autorskom djelu sa stalnim sudskim vještakom 
za poljoprivredu-gospodarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta gosp. Haramijom koji je 
izradio procjembene elaborate. Drugim riječima, procijenjeno je 26 nekretnina 
(poljoprivrednog zemljišta) u vlasništvu/suvlasništvu Općine Molve.  
 
Reciklažno dvorište u Molvama na lokaciji Braće Novakovića 12. kontinuirano radi kako bi 
se uspostavio cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine, ali i podigla 
svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima razvrstavanja i recikliranja 
otpada. Za izvještajno razdoblje ove godine utrošeno je 93.143,88 kuna za upravljanje 
reciklažnim dvorištem ( zbrinjavanje otpada i prijevoz otpada, obrada razvrstanog otpada 
na reciklažnom dvorištu i prijevoz otpada vozilom izvan područja grada Koprivnice, te 
usluga upravljanja reciklažnim dvorištem). 
U svrhu nabave svjetlosnih dekoracija i ukrasa povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana proveden je postupak jednostavne nabave nakon čega sam potpisao Ugovor sa 
tvrtkom Luminvest d.o.o. iz Zagreba ukupne vrijednosti usluge 58.053,75 kuna. 
 
Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge realizirani za ovo izvještajno 
razdoblje  u iznosu 1.824.076,04 kuna. Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se 
na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine 
Molve, službenog vozila, postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture: nerazvrstanih cesta, odvodnje,  javne rasvjete, spomen obilježja te 
održavanje ostalih javnih površina, zimska služba, itd).  
 
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Molve povjereno je Ugovorom JN 
3/22 Obrtu za prijevoz, niskogradnju i usluge LONČAR iz Koprivnice. Za izvještajno 
razdoblje zaprimio sam fakturu za uslugu rada radnog stroja grejdera na iznos 19.000,00 
kuna. Naručio sam i podmirio u cijelosti usluge vezane uz sanaciju puta – Molve Ledine ( 
dobava i dovoz agregata, rad stroja, odvoz panjeva i dovoz zemlje) vrijednosti 10.437,50 
kuna. 
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U studenom sam sklopio Ugovor o zimskoj službi 2022/2023. sa obrtom  za uslužne 
radove, prijevoz i savjetovanje „PRIZMA V&V“ iz Kunovec Brega, 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  2022./2023. na području Općine Molve . Ugovor sam 
sklopio na određeno vrijeme od 15.11.2022. do 15.3.2023. godine. Temeljem Ugovora 
fakturirana je usluga u iznosu 9.375,00 kuna za razdoblje 01.07.2022. do 
31.12.2022.godine. Osigurao sam nabavu i dobavu kamenčića za posipavanje cesta i 
drugih javnih površina u zimskim uvjetima. 
 
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 službe obuhvaćaju radove ručnog 
čišćenja snijega i leda te ručnog posipavanja pješačkih staza radi sigurnog kretanja 
pješaka i čišćenje snijega.  
 
Realizirana usluga malčiranja javnih površina za ovo izvještajno razdoblje iznosi 63.300,00 
kuna. 
 
Krajem studenog obnovio sam Ugovor o korištenju i održavanju SPI računalnih programa 
sa tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o. za informacijske tehnologije iz Zagreba. Ugovorom je 
utvrđena mjesečna cijena iznosa za održavanje u statusu „standardnog održavanja“ za 
razdoblje od 01. prosinca 2022. godine do 30. studenog 2023. godine. 
 
 

TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT 
 
Podmirio sam tekuće godišnje obveze prema Turističkoj zajednici područja „Središnja 
Podravina“, koje proizlaze iz Sporazuma o poslovnoj suradnji, a što iznosi 30.000,00 kuna. 

U povodu Međunarodnog dana rijeke Drave koji se svake godine obilježava 23. rujna, 
Turistička zajednica područja Središnja Podravina organizirala je niz događanja ,a drago 
mi je istaknuti da je i naša općina bila uključena u navedenu organizaciju. Likovna kolonija 
kod Ribičkog doma na Sekulinama uz petnaestak poznatih slikara, kipara i fotografa iz 
različitih dijelova Podravine stvarala je umjetničke radove inspirirane Dravom i životom uz 
rijeku, a likovna djela nastala na ovoj koloniji bila su namijenjena opremanju novog 
Pastoralnog centra kod Svetišta Majke Božje Molvarske u Molvama. Tijekom 
poslijepodneva za sve sudionike i posjetitelje pripremljena je gastronomska ponuda 
nazvana „Dravski tanjer“. 

S ciljem turističke valorizacije i prezentacije kulturne i prirodne baštine, gastronomske i 
enološke ponude te razvoja funkcionalnih i održivih turističkih sadržaja, povećanja 
multiplikacijskih učinaka turizma na području poljoprivrede, digitalizacije, prometa, energije 
i okoliša te sporta i kreativnih industrija pristupio sam izradi Turističke razvoje strategije 
Općine Molve za razdoblje 2023. -2030. godine. Ugovor sa sklopio sa obrtom za 
savjetovanje Moneo, iz Koprivnice u vrijednosti usluge 78.125,00 kuna s PDV-om. 

Sukladno Uredbi o standardu kakvoće voda ("Narodne novine" broj 96/19.), ali i spoznaje 
o velikom broju kupaća koji borave na jezeru Čingi –Lingi, naručio sam analizu kakvoće 
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vode od strane Zavoda za javno zdravstvo kako bi  spriječio bilo kakvu moguću 
potencijalnu opasnost od zaraze bolesti u sezoni kupanja. 

Uspješno su provedene sve manifestacije iz Programa Dana općine Molve za 2022. 
godinu, od čega bih izdvojio sljedeće:  

• prva manifestacija povodom Dana Općine Molve započela je u subotu 18. lipnja 
cjelovečernjim koncertom Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana u 
molvarskoj sportskoj dvorani 

• KUP Petrovo pod organizacijom ŠRK „Bistra“  Repaš 

• otvorenje tradicionalne izložbe slika, skulptura i fotografija Molvarskog likovnog 
kuga pod nazivom „ Velika meša“  

• održana Svečana sjednica Općinskog vijeća 

• Dani otvorenih vrata Etno zbirke  Molve 

• obilježen Dan mještana Općine Molve povodom čega je održano natjecanje u 
pripremanju kotlovine 

• na školskom igralištu u sklopu 3. Dergez ljetnog kino karavana na 
otvorenom održano je zabavno druženje uz tamburaše, projekciju komedije u 
glavnoj ulozi Roberta De Nira - Rat u kući, a  najmlađi su mogli uživati u skakanju 
na besplatnim napuhancima i sportsko natjecateljskim igrama uz udrugu SUMA iz 
Podravskih Sesveta 

• proslavljena svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije – Velika Gospa uz misu i 
večernji koncert grupe Silente 

• Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Repaš je 1. kolovoza  2022. godine 
proslavila svoj dan 

• održan je tradicionalni već 6. Memorijalni edukativni-kulturni-sportski susret Josip 
Bencek u organizaciji UHDDR Molve i pod pokroviteljstvom Općine Molve 

• druženje pod imenom ''Prisjetimo se naših korijena'' pod organizacijom DVD Gornja 
šuma ,a cilj je bio okupiti sve ljude koji su rođeni ili su živjeli u Gornji Šumi, Molve 
Ledinama i Levači, a putevi su ih odveli u neke druge krajeve  

• Stand up komedija  - Vlado Štampar održana u novouređenom prostoru kino sale u  
Molvama 

• održana kola „Vuličnog prvenstva“ 

 

Isplaćene su tekuće donacije udrugama u kulturi u iznosu 81.000,00 kuna. Odobrio sam i 
novčana sredstva  za potrebe organiziranja  Festivala žena Udruga žena iz ruralnih 
područja Koprivničko-križevačke županije donacijom u iznosu 5.000,00 kuna. 

Potpisao sam Ugovor sa Elektro i vodoinstalaterskim obrtom „M.P.“ vl. Mirko Paša kojim 
sam naručio radove ugradnje elektro-plinskog grijanja u društvenom domu u Repašu. 
Ugovoru je prethodio postupak jednostavne nabave, a vrijednost usluge je ugovorena na 
iznos 99.000,00 kuna. 

https://www.facebook.com/events/5672688842805465/
https://www.facebook.com/events/5672688842805465/
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Nabavu usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak monografije Općine Molve 
povjerio sam tvrtki Ldesign j.d.o.o. iz Koprivnice. Ugovorom JN 38/22. utvrđeno je da 
usluga grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak obuhvaća pripremu materijala, grafičku 
obradu, pripremu za tisak, dizajniranje, materijal dostavljen u full coloru te materijal 
spreman za tisak odnosno za printanje i uvez. Vrijednost ove usluge iznosi 65.000,00 
kuna. 

Odobrio sam financijska sredstva kao znak prihvaćanja zamolbe za sufinanciranje izrade 
Monografije autora Mije Ivureka , „Milan Nadj- slikar životne radosti“ u iznosu 500,00 kuna. 

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 u iznosu 325,00 kuna. 

U studenom sam objavio otvoreni postupak nabave za projekt „ Rekonstrukcija 
društvenog doma Gornja Šuma“. U otvorenom postupku zaprimljeno je 5 ponuda, od čega 
je samo jedna bila neprihvatljiva. Ponuditelj Komfort d.o.o. iz Zagreba dostavio je ponudu 
u potpunosti sukladnu s dokumentacijom o nabavi kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj.   

Izdano je novo 59. izdanje Molvarskog informativnog lista MIL-a povodom blagdana. 

Podsjetno, Općina Molve i Župa Molve u suradnji sa Društvom za povjesnicu i starine 
Molve i drugim partnerima 2022. godine obilježavaju 100.godišnjicu rođenja istaknutog 
žitelja Molva te je vijeće tim povodom proglasilo 2022. godinu Godinom biskupa Đure 
Kokša. U povodu obilježavanja 100. godišnjice rođenja biskupa Đure Kokše (1922. – 
1998.) u subotu 26. studenog održan je bogat znanstveni, kulturni i duhovni program 
odnosno znanstveni skup „Biskup Đuro Kokša i njegovo doba“. U Galeriji Molvarskog 
likovnog kruga održano je otvorenje izložbe „Dijalozi slike i vjere“ na kojoj su izložene slike 
i skulpture iz bogate umjetničke zbirke biskupa Kokše. Moram istaknuti sa ponosom da je 
to prva  izložba iz biskupove zbirke poslije njegove smrti. Nadalje, naručio sam saniranje 
pročelja i postavljanje spomen ploče na rodnoj kući biskupa. 

U travnju 2021. godine započeta je izgradnja Pastoralnog centra Oaze Bezgrešne u 
Molvama. Ovaj  projekt od velike je važnosti za promociju Općine Molve i cjelokupne 
Koprivničko-križevačke županije, kao i bitan izvor razvoja vjerskog turizma i očuvanja 
kulturne baštine našega područja. Radove na izgradnji Pastoralnog centra izvodi tvrtka 
BISTRA d.o.o. iz Đurđevca i podizvođač GIT FIDES d.o.o. iz Molva. Kao potpora ovom 
važnom projektu isplaćeno su novčana sredstva u iznosu 200.000,00 kuna za izvještajno 
razdoblje. Sufinancirao sam i redovan rad Župe UBDM u iznosu 80.000,00 kuna. Nadalje, 
za održavanje objekata sakralne baštine utrošeno je 4.540,00 kuna. 

 
S ciljem poticanja i promicanja javnih potreba u sportu  isplatio sam tekuće donacije 
udrugama i klubovima u iznosu 115.000,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu 3.000,00 
kuna. Ispoštovao sam odluku općinskog vijeća Općine Molve u svezi podmirenja dijela 
troškova sudjelovanja na Europskom prvenstvu u šahu za mlade 2022. godine koje se 
održalo u Antalya – Turska.  
 
U svrhu promicanja zdravog načina života, sportske i tjelesne aktivnosti, razvoja djeteta i 
sposobnosti za sudjelovanje u timskim sportovima i dalje podržavam provođenje programa 
„Mala škola nogometa“ koju u suradnji sa Dječjim vrtićem „Pčelica“ Molve održava trener 
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Dragutin Kokša. Ugovor o provođenju sklopio sam na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. 
godine. Program se izvodi na nogometnom igralištu NK Mladost Molve. 
Zamijenio sam dotrajale stare prozore i vrata sa novim na objektu zgrade na nogometnom 
igralištu NK Mladost Molve. Izvođač radova bio je Fugaplast d.o.o. iz Gole temeljem 
provedenog postupka jednostavne nabave JN 36/22.  
 
 
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 4.569,92 kuna povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi te 
isplatio tekuću donaciju Općinskom ogranku UHDDR Molve u iznosu 5.000,00 kuna,  
UHBIDR Repaš 2.000,00 kuna i Udruzi ratnih veterana hrvatske „Hrvatski domobran“ 
1.000,00 kuna te financijski podržao i obilježavanje 31. obljetnice ratnih postrojbi preko TZ 
grada Đurđevca. Gradskom društvu crvenog križa Đurđevac isplatio sam kapitalnu 
donaciju u iznosu 30.000,00 kn u svrhu nabave službenog vozila za potrebe rada  GDCK 
Đurđevac ( obilaska štićenika na terenu, dostave humanitarnih paketa pomoći, odlaska po 
donacije, pripremanja akcija darivanja krvi i sl.) 

Ispoštovao sam ugovornu obvezu u svezi financiranja programa/projekata od interesa za 
opće dobro Općinskoj Udruzi umirovljenika Molve isplatom iznosa od 15.000,00 kuna. 

Temeljem Odluke vijeća o pomoći udomiteljima za smještaj korisnika u udomiteljstvu na 
području Općine Molve, donio sam zaključke o odobravanju prava pomoći 8 podnositelja 
zahtjeva ( udomitelja) ukupne vrijednosti 74.000,00 kuna. 

Isplatio sam kapitalnu donaciju Samostanu uznesenja Blažene Djevice Marije franjevaca 
konventualaca  Molve za projekt Punina života u iznosu 46.000,00 kuna. Temeljem 
podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava  uplaćena su sredstva od 34.496,71 kuna 
na ime sufinanciranja troška plaće djelatnice općine Molve  na projektu za razdoblje ožujak 
– rujan 2022.godine i pripadajućih neizravnih troškova za navedeno razdoblje.  

Zaposlene žene na području Općine Molve i partnerskih općina u projektu Zaželi - Faza II 
“Brižne žene Podravske” obavile su osposobljavanje za zanimanje pripremateljice 
jednostavnih jela kako bi stekle nove vještine i povećale svoju konkurentnost na tržištu 
rada. Dana 13. rujna 2022. godine organizirana je  Završna konferencija projekta Zaželi- 
program zapošljavanja žena- faza II.  Općina Kalinovac podmirila je svoje obveze u svezi 
financiranja troškova po ovom projektu temeljem podnesenih  ZNS-a u iznosu 69.559,32 
kuna. I dalje mi je želja nastaviti takvo partnerstvo što potvrđuje i moj pristanak za 
nastavak projekta kroz natječaj „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“. Smatram 
da kroz ovaj projekt žene svojim radom doprinose boljitku zajednice, a istovremeno se 
krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj 
brige i skrbi. 

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%, sufinanciranja dijela troškova 
za priključak na vodu i plin, te troškova vezanih uz kupnju građevinskog materijala 
potrebnog za adaptaciju kupljene nekretnine (cement, laminat, crijep, cigla, boje, lakovi i 
slično) i građevinske stolarije, a sve do maksimalnog iznosa potpore po tom programu do 
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25.000,00 kuna ublažiti negativne demografske tendencije i osigurati ravnomjerni 
razmještaj stanovništva te poboljšati standard življenja na području općine odobrio sam 
pravo na isplatu u iznosu od 717.920,45 kuna. Vjerujem da je ova mjera ne samo u broju 
podnesenih zahtjeva već i troškova ulaganja u nekretnine uvelike opravdala donošenje 
navedene Odluke i ukazale na zainteresiranost mladih obitelji da svoj boravak planiraju i 
dalje graditi i nadograđivati na području Općine Molve. 

 Nadovezujući se na prethodnu mjeru, a vezano uz stambeno pitanje obitelji moram 
spomenuti i  donošenje odluke oko rješavanja priključka na sustav vodoopskrbe te 
sufinanciranja troškova postavljanja fasade, termo-fasade i uređenja pročelja. Do kraja 
godine sufinanciranje priključka na sustav vodoopskrbe ostvarilo je 25 korisnika. U ime 
podnositelja zahtjeva izdane su narudžbenice prema Komunalijama d.o.o., Đurđevac. Što 
se tiče subvencije za izvođenje građevinskih radova postavljanja fasade, termo-fasade i 
uređenja pročelja koje izvodi osoba registrirana za tu djelatnost, a koji su izvršeni tijekom 
2021. i 2022. godine na stambenom objektu, ista je također usvojena i u tu svrhu odobrio 
sam 85.511,50 kuna. 

 
Novonastalom situacijom povećanja cijene energenata na tržištu, u listopadu sam  
predložio vijeću Odluku koja će olakšati mještanima (potrošačima) da prevladaju razdoblje 
povećane cijene režijskih troškova za energente – Odluka o pomoći za plaćanje režijskih 
troškova kućanstava na području Općine Molve. Ista je usvojena, a sredstva za dodjelu 
pomoći isplaćena su na teret proračuna u iznosu 500.000,00 kuna ( 1.000,00 kuna po 
podnositelju zahtjeva). 
 
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 isplaćeno je podnositeljima zahtjeva 63.429,20 kuna. 
 
U prosincu sam donio Zaključak o dodjeli božićnica mještanima u iznosu od 200,00 kuna 
osobama koje zadovoljavaju uvjete o stjecanju prava na isplatu. Pravo na isplatu božićnica 
ostvarilo je 512 korisnika. 
 
Veterinarska stanica – Nova d.o.o. iz  Koprivnice  je za izvršenu uslugu zbrinjavanja 
napuštenih/izgubljenih životinja na području Općine Molve ispostavila fakture vrijednosti 
31.562,54 kuna. 
 
Proveden je  postupak deratizacije i dezinsekcije na području općine Molve od strane 
tvrtke  ICC 3D d.o.o. 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 4.062,50 kuna. 
 
Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove 
rada gerontodomaćica u iznosu 69.750,00 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 19.520,64 
kuna, darivanje kućanstva poklon paketima 58.307,33 kuna, pomoći za novorođeno dijete 
16.000,00 kuna, sufinanciranu uslugu plaćanja naknade za obradu računa s osnove 
plaćanja komunalne i vodne naknade u Hrvatskoj pošti d.d. 1.390,99 kuna, te priznavanje 
rashoda vezanih uz sufinanciranje rušenja starog zapuštenog objekta 28.000,00 kuna. 
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PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA 
 

U drugom polugodištu 2022. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve u iznosu 872.479,06 kuna. 

Sufinancirao sam  troškove predškolskog odgoja djeteta sa prebivalištem na području 
Općine Molve djevojčici-polaznici COOR Podravskog suncu u mjesečnom iznosu od 
1.368,00 kuna za razdoblje rujan – prosinac 2022. godine. 

Sa rujnom započela je nova pedagoška godina u Dječjem vrtiću Pčelica Molve, a s njome i 
jedan od programa koji će vrtić provoditi – Program ranog učenja stranog jezika dva puta 
tjedno po satu. Programom su obuhvaćena djeca starije vrtićke skupine „Bombončići“ u 6 
godini života  do polaska u školu. Program financiraju sami roditelji, a plaćanje udžbenika i 
radnih bilježnica osigurala je Općina Molve na svoj teret. 

Podsjetno, u veljači sam kao osnivač Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve putem javnog poziva 
aplicirao na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade – Javni poziv 
općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima 
prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske 
djelatnosti u 2022.godini. Temeljem pozitivne Odluke sredstva su uplaćena u korist 
proračuna Općine Molve u iznosu 220.000,00 kuna. Također, vezano uz odobrenu 
financijsku potporu roditelji su bili  oslobođeni plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za 
mjesec lipanj. 

U mjesecu travnju 2022. godine bio je raspisan natječaj za upis djece u Dječji vrtić 
„Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2022/2023. Pristiglo je bilo dosta zamolbi jer je bio 
povećan broj novorođene djece. Prilikom raspisivanja natječaja upisani broj djece iznosio 
je 79-ero djece, a kapacitet iznosi 68-ero djece. Sa krajem pedagoške godine 2021/2022. 
otišlo je  14-ero djece. U jasličkoj skupini maksimum iznosi 12 djece. Uzimajući u obzir 
prethodno navedeno, a opet u želji da sva djeca budu upisana  da se istovremeno 
zadovolje materijali uvjeti za rad prema Državnim pedagoškim standardima ukazala se 
potreba za otvaranjem 5 skupine na način da se prostor knjižnice preuredio. U tu svrhu 
nabavljena je oprema i sitan inventar, a ukupno uložena sredstva na teret proračunskih 
sredstava iznose 75.749,42 kuna. 

U listopadu sam potpisao Ugovor sa tvrtkom Bistra d.o.o. za izvođenje radova i provođenja 
projekta “Rekonstrukcija dječjih igrala na dječjem igralištu na području Općine Molve. 
Prijavom ovog projekta na javni poziv Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade 
dodijeljena su financijska sredstva u iznosu 180.000,00 kuna. Projektom je planirana 
demontaža tobogana, klackalice, ljuljačke te vrtuljka uz postavu novih igrala. Smatram da 
će ovaj projekt unaprijediti postojeće kapacitete vanjskog igrališta vrtića omogućiti 
raznolikost prostora za igru te doprinijeti poboljšanju sigurnosti djece. 

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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Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole 
Molve za školsku godinu 2021./2022., subvencionirani su troškovi u iznosu 40.316,00 
kuna ( 50% mjesečno od ukupnog iznosa troškova po djetetu). 
 
Isplatio sam sredstva za financiranje troškova nabave radnih bilježnica  i radnog materijala 
za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2022./2023 u iznosu 74.395,96 (100% 
povrat po plaćenom računu/djetetu). 
 
Temeljem Odluke o sufinanciranju troškova terenske nastave i ekskurzija učenicima 
Osnovne škole Molve za šk.god. 2021./2022.odobrio sam pojedinačnim zaključcima pravo 
na isplatu sredstava za iznos 15.983,50 kuna ( 50% od ukupnog iznosa troškova po 
djetetu/terenskoj nastavi/ekskurziji). 
 

Sufinanciran je rad OŠ Molve isplatom tekuće pomoći u iznosu 60.000,00 kuna, za 
sufinanciranje rada školsko sportskog kluba doznačeno je 2.000,00 kuna, sufinanciranje 
škole plivanja 6.222,00 kune, te za obogaćivanje knjižnog fonda 2.000,00 kuna. Osigurao 
sam i dostavu hrane u područne škole putem djelatnika Selskog komunalnog društva 
Molve d.o.o.  

Odobrio sam novčanu nagradu za postignute iznimne uspjehe u školovanju i promicanju 
Općine Molve učenicima Osnovne škole Molve (300,00 kuna po učeniku)  te mentorima za 
vrstan rad s učenicima, osobit uspjeh i promociju Općine Molve (700,00 kuna po mentoru). 

 
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  19.756,00 kuna. 
 
PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 
 
Na moj prijedlog općinsko vijeće je na 21. sjednici održanoj 29. studenog 2022. godine 
izglasalo Proračun za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 
 
Na 22. sjednici održanoj 16. prosinca  2022. godine vijeće je  prihvatilo V. Izmjene i 
dopune Proračuna za 2022.  i projekcije za 2023. i 2024. ( u daljnjem tekstu: proračun i 
projekcije) u svoti planiranog proračuna od 67.306.378,00 kuna što je  ujedno bio i zadnji 
rebalans proračuna. 
 
Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve ( bez proračunskog korisnika) za 2022. godinu 
iznosi višak od 7.588.700,62 kuna razlika ostvarenih prihoda i primitaka 26.598.415,63 kn i 
rashoda i izdataka 19.009.715,01 kuna. Budući da preneseni manjak prihoda i primitaka iz 
prethodne godine iznosi 2.270.575,40 kuna, konačni rezultat poslovanja općine Molve na 
dan 31.12.2022. godine iznosi višak od 5.318.125,22 kuna (tj. višak prihoda i primitaka za 
pokriće u sljedećom razdoblju).  
 
Moram istaknuti da sam i više nego zadovoljan, jer je iza nas jedna uspješna godina 
prepuna različitih projekata i investicija kojima razvijamo našu „malu lokalnu zajednicu“ i  
održavamo visoki životni standard za sve mještane Općine Molve brinući se za sve 
generacije od onih najmlađih do mještana starije životne dobi. 
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Zahvaljujem se za pružanje podrške i uvažavanje razvojnih projekata te kao općinski 
načelnik svjesno i odgovorno i dalje mi je prioritet zadržati transparentnost i biti otvoren 
prema javnosti te kroz niz mjera i aktivnosti težiti k ostvarenju nastavaka pružanja javnih 
usluga zadovoljavajuće kvalitete, te nastaviti sa projektima i investicijama  s ciljem 
unaprjeđenja društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao 
preduvjeta za ulaganje, gospodarski razvitak, jačanje konkurentnosti, razvoj potencijala i 
demografsku revitalizaciju Općine Molve. 
 
 
 
 
 
         

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 
         
                    _______________________ 

            Zdravko Ivančan, mag.ing.agr. 

  

                                                                                      


