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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 siječanj – lipanj 2021. 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 prvo polugodište 2022. godine 
oprihodovana sredstva fiskalnog izravnanja iznose 1.425.887,70 kuna. 
  
Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i sklopljenom Ugovoru o plaćanju 
materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati nakunaade za uređenje voda i drugim 
pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate nakunaade za uređenje voda 
sa Hrvatskim vodama iz Zagreba prefakturirani su nastali materijalni troškovi ( tisak 
obrazaca – toner, papir, uplatnice, poštarina za slanje rješenja plus zajednička uplatnica 
te slanje uplatnica zasebno od rješenja) u vrijednosti 1.294,61 kuna.  

Potpisao sam ugovore o dodjeli financijskih sredstava za 2022. godinu sa predsjednicima 
udruga sa područja općine Molve, a koje su se javile na javne pozive za financiranje i 
ugovaranje programa/projekata od interesa za opće dobro raspisane u studenom 2021. 
godine. 

Potpisao sam ugovor sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kojim je 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.  
 
Raspisao sam javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu  Kino sale 
Molve na Trgu kralja Tomislava 4 i to prostor na I. katu, podrum i zajedničke prostorije. 
Ugovor o zakupu podruma kino sale sklopio sam sa Udrugom vinograda i voćara Molve na 
određeno vrijeme od 10. godina uz mjesečnu zakupninu od 50,00 kuna dok je za zakup 
poslovnog prostora na I. katu sale sklopljen Ugovor sa Kulturno-umjetničkim društvom 
Molve također na određeno vrijeme od 10. godina. 

Kao i svake godine povodom Uskrsa tako i ove vrijedni slikari iz Molvarskog likovnog 
kruga oslikali su velike uskršnje pisanice. U tu svrhu osigurao sam akriline boje za 
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oslikavanje pisanica, nabavio dvije velike pisanice i isplatio nakunaade slikarima za usluge 
oslikavanja pisanica ( u maniri naive) temeljem prethodno sklopljenog autorskog honorara. 
Zadovoljstvo  mi je istakunauti kako su Župan Koprivničko-križevačke županije Darko 
Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić u posjetu Molvi posjetili i vrijedne slikare.  

Raspisao sam javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Molve bivše hale "POLER" u Molvama, Braće Novakovića 12. Zakupodavac je Selsko 
komunalno društvo Molve d.o.o. koje ima pravo korištenja prostora koji se daje u zakup. 

U svibnju sam potpisao Ugovor o povjeravanju provedbe Programa zaštite divljači Općine 
Molve za razdoblje lovnih godina 2018/2019-2027./2028. sa Lovačkim društvom „Fazan“ 
Molve u svojstvu provoditelja programa. S obzirom da ovlaštenik prava lova mora imati 
stručnu osobu za provedbu lovno gospodarskih planova sklopio sam ugovor sa dipl. ing. 
šuma dr. sc. Krunoslavom Aračom koji će obavljati stručne poslove u skladu sa Zakonom 
o lovstvu, Programom zaštite od divljači i ugovorom za razdoblje provedbe 31. svibnja 
2022. godine do 31. ožujka 2028. godine. 

Pokrenuo sam V. ciljane izmjene i dopune prostornog plana radi otklanjanja pojedinih 
ograničenja koja proizlaze iz prostorno-planskih rješenja Plana uočenih u provedbi, a čije 
je otklanjanje od interesa za poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva na području 
Općine Molve, te radi  usklađenja Plana s posebnim propisima donesenim od njegova 
stupanja na snagu. 

 

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU 

Za poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava 
isplatio sam  170.000,00 kuna. Gradu Đurđevcu za decentralizirano financiranje redovne 
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi uplatio sam 6.865,91 kuna u svrhu podmirenja 
obveza nastalih u razdoblju studeni – prosinac 2021. godine te siječanj – travanj 2022. 
godine. 
Radi unapređenja zaštite od požara na području Općine Molve u 2022. godini na 12. 
sjednici održanoj 21. veljače 2022. godine donesen je Godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara na području Općine Molve za 2022. godinu. Na istoj 
sjednici donesena je Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2022. 
godinu. Nabavljena je zaštitna oprema za civilnu zaštitu putem Vatroprometa d.o.o. iz 
Zagreba. 
 
Pokrenuo sam otvoreni postupak javne nabave navalnog vozila putem operativnog 
leasinga procijenjene vrijednosti 1.300.000,00 kuna bez PDV-a. 
 
Za Požarno područje Đurđevac osigurana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna preko 
županijske Vatrogasne zajednice, a u proračunu Koprivničko-križevačke županije, od čega 
je 40.000,00  kuna pripalo Vatrogasnoj zajednici Općine Molve kroz osiguranje opreme. 
 
GOSPODARSTVO  
 
U prvom polugodištu 2022. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu 
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 6.727.179,37 kuna (primljene uplate 
za razdoblje prosinac 2021.- svibanj 2022. )što je za  cca 158,90 % više u odnosu na isto 
izvještajno razdoblje 2021. godinu kada je iznosila 2.598.361,31 kuna. 
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Isplatio sam  tekuću donaciju za redovan rad Udruzi vinogradara i voćara Molve u iznosu 
5.000,00 kuna. U organizaciji Udruge vinogradara i voćara Molve i pod pokroviteljstvom 
Općine Molve, u veljači je održano 17. ocjenjivanje mladih vina. 
 
 
Temeljem Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na 
trihinelu u 2021. godinu, isplatio sam sredstva potpore podnositeljima zahtjeva ukupne 
vrijednosti 173.968,25 kuna.  
 
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. 
 
 
GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 
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 2.( dvije ) situacije za izvedene radove 
prema kojima poslovi izgradnje nogostupa iznose 50.318,75 kuna, a  javne rasvjete 
91.762,50 kuna.  Usluga stručnog nadzora nad radovima iznosi 2.600,00 kuna. Podmirio 
sam trošak postupka izdavanja suglasnosti za radove na javnoj cesti plaćanjem 
Županijskoj upravi za ceste  u iznosu 300,00 kuna. Koprivničko-križevačka županija je 
raspisala Javni poziv za ravnomjerni razvoj županije u 2022. godini na koji ćemo prijaviti 
navedeni kapitalni projekt na temelju realiziranih radova za očekivano sufinanciranje u 
maksimalnom iznosu od  200.000,00 kuna. 
 
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 100.843,63 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 ožujku 2022. godine na 13. sjednici Općinskog 
vijeća Općine Molve donesena je Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 
tvrtki Drava kom d.o.o. iz Virja počevši od 1. travnja 2022. godine. Slijednom navedenog 
tvrtka Komunalac d.o.o. iz Koprivnice  prestaje upravljati reciklažnim dvorištem. 
 
Otkupio sam kante za smeće sukladno Zapisniku o primopredaji,  a vezano uz prestanak 
važenja Ugvora o koncesiji od 01.04.2022. godine ukupne vrijednosti 18.361,57 kuna. 
 
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Molve povjereno je Ugovorom JN 
3/22 od 8. travnja 2022 godine Obrtu za prijevoz, niskogradnju i usluge LONČAR iz 
Koprivnice na određeno razdoblje tj. do 31. prosinca 2022. godine. 
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Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 1.586.949,88 kuna. 
Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja realizirane u iznosu 778.223,54 kuna što je za 9,31 % više u odnosu na 
izvještajno razdoblje prethodne godine (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve, 
službenog vozila, postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja  komunalne 
infrastrukture: vodenice, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, dječjeg igrališta te održavanje 
ostalih javnih površina, zimska služba, itd).  
 

Temeljem Ugovora o zimskoj službi 2021/2022. sa tvrtkom PRIZMA V&V obrt za uslužne 
radove, prijevoz i savjetovanje iz Kunovec Brega fakturirana je usluga u iznosu 16.025,00 
kuna za razdoblje 01.01.2022. do 15.03.2022.godine.  

Ugovorena godišnja cijena usluge malčiranja javnih površina iznosi 99.600,00 kuna s 
PDV-om temeljem Ugovora JN-7/21, a za izvještajno razdoblje realizacija iznosi 45.300,00 
kuna. 

Sklopio sam Ugovor 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“. 

Temeljem sklopljenih Ugovora o kupoprodaji nekretnine isplatio sam  22.469,40 kuna za 
kupnju zemljišta prema Procjembenom elaboratu stalnog sudskog vještaka za 
poljoprivredu-gospodarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta iz studenog 2019. godine. 

Dovršena je izgradnja pješačke staze od Doma zdravlja do galerije koja će stanovnicima 
biti korisna za lakši prelazak  do Doma zdravlja, a ujedno i koristiti kao šetnica te uljepšati 
krajolik i parku u centru Molvi kod vodenice.  

U svrhu provođenja projekta Aglomeracije Molve naručio sam izradu procjembenog 
elaborata kako bi se formirala čestica za potrebe crpne stanice, a ujedno i pristupni put do 
novoformirane katastarske čestice crpne stanice. Obzirom da će crpna stanica zbog 
konfiguracije terena i postojećeg sustava biti smještena na privatnoj katastarskoj čestici 
99/3 k.o. Molve  biti će potrebno otkupiti zemljište u skladu sa prijedlogom parcelacije. 

Prijavom projekta “Građenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Repaš”u prosincu 
2021.godine, a  koji je objavila LAG „Podravina“ za provedbu tipa operacije „Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo 3.1.1.“, 
nakon završene administrativne kontrole i ocjenjivanja pristiglih prijava na natječaj 
utvrđeno je da općina zadovoljava sve propisane uvjete. Sukladno navedenom u svibnju 
sam zaprimio Odluku o odabiru projekta kojim je dodijeljen  iznos potpore od 133.869,21 
kuna.  

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije darovala je u naravi groblje i mrtvačnicu upisanu 
u zk.ul. 17na kč.br. 1334, k.o. Molve ukupne površine 1 jutro i 877 čhv. 

 

 
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT 
 
Prva manifestacija povodom Dana Općine Molve započela je u subotu 18. lipnja 
cjelovečernjim koncertom Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana u 
molvarskoj sportskoj dvorani. Njihov dolazak i gostovanje u Molvama je bio  u sklopu 
manifestacije "Spomenar dr. Ivančana" i 75 godina postojanja i rada tog zagrebačkog 
folklornog ansambla. Ulaz je za sve posjetitelje bio besplatan.  
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Drago mi je istaknuti da je u Domu kulture u Molvama održana svečana promocija knjige 
„KUD Molve (1965.-2020. “  autora Mateja Ištvana . Drago mi je što je Općina Molve 
potpomogla financijski tiskanje knjige koja predstavlja bogatu povijest Kulturno 
umjetničkog društva Molve, a samim time i povijest Općine Molve. 
 

Odobrio sam novčana sredstva  za potrebe organiziranja  Festivala žena Udruga žena iz 
ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije donacijom u iznosu 5.000,00 kuna. 

Isplaćene su tekuće donacije udrugama u kulturi u iznosu 68.125,00 kuna. 
 
Objavio sam javni poziv za podnošenje prijedloga za dodijelu javnih priznanja Općine 
Molve za 2022. godinu. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno s 13. lipnja 
2022. godine. 
 

Podsjetno, u studenom 2021. godine raspisao sam javni natječaj za davanje u zakup 
nekretnine u vlasništvu Općine Molve, Ribički dom u Sekulini, izgrađen na kč.br. 9784/17, 
zk. ul. 7158, k.o. Molve, ukupne površine 110 m2. Sa Športsko ribolovnim klubom „Šaran“ 
sklopio sam Ugovor o zakupu navedenog doma na određeno vrijeme od 20 godina i uz 
mjesečnu zakupninu od 50,00 kuna. 

Također, krajem siječnja raspisao sam javni poziv za dodjelu na upravljanje i korištenje 
sportskih građevina u vlasništvu Općine Molve temeljem kojeg sam sklopio Ugovor o 
dodjeli nogometnog igrališta s pratećim objektima – svlačionicom, uredskim i klupskim 
prostorima u Molvama na upravljanje i korištenje Nogometnom klubu Mladost Molve.  

S ciljem poticanja i promicanja javnih potreba u sportu  isplatio sam tekuće donacije 
udrugama i klubovima u iznosu 298.000,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu 67.000,00 
kuna. 

Učenicima Osnovne škole Molve isplatio sam novčane nagrade za sportska postignuća - 
sudjelovanje na državnom natjecanju u rukometu sa Rukometnim klubom Đurđevac. 

S početkom 2022. godine potpisao sam Ugovor o korištenju kino sale u Molvama s 
Obrtom ZD FIZIO vl. Mateje Marić kako bi se tijekom 2022. godine održavali grupni 
treninzi. 

23. ožujka 2021. godine u kino-sali u Molvama započelo je održavanje šahovske igraonice 
za djecu od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole Molve koja će pohađanjem tečaja 
naučiti jednu od najstarijih igara.Tečaj organizira Športski šahovski klub „KONAKI“ iz 
Novog Virja, a radionice  se i dalje održavaju svaki utorak u prostorijama kino-sale u centru 
Molva. 

Općina Molve dočekala je i ugostila bicikliste 3.Virovske biciklijade na ruti dugoj 45 
kilometara. Udruzi žena Repaš pripremila je kiflice i ostalu hranu za ovaj događaj, dok je 
Općina Molve osigurala vodu u bočicama i promotivne materijale za sve bicikliste. 

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 950,00 kuna.  

Općina Molve i Župa Molve u suradnji sa Društvom za povjesnicu i starine Molve i drugim 
partnerima ove godine obilježavaju 100.godišnjicu rođenja istaknutog žitelja Molvi te je 
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Općinsko vijeće Općine Molve tim povodom proglasilo ovu godinu Godinom biskupa Đure 
Kokša. Nabavljen je materijal za obnovu pročelja na rodnoj kući biskupa Đure Kokša.  

Izdano je novo 58. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a povodom blagdana. 

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 Molvi. Kao potpora ovom 
važnom projektu isplaćeno su novčana sredstva u iznosu 2.200.000,00 kuna za 
izvještajno razdoblje. Sufinancirao sam i redovan rad Župe UBDM i Samostana Sv.Josipa 
u iznosu 20.000,00 kuna  

U svibnju 2022. godine održao sam radni sastanak o mogućnostima prekogranične 
suradnje sa općinama Republike Mađarske. Sastanku je prisustvovao načelnik Općine 
Gola Stjepan Milinković, načelnik Općine Novo Virje Mirko Remetović te predstavnici 
Koprivničko-križevačke županije, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu 
nabavu Darko Masnec, ravnateljica PORA-e Melita Birčić i Ida Kovač Očenašek, viša  
stručna suradnica za razvojne projekte. Tema sastanka bila je rasprava o turističkom 
potencijalu kojeg nude naša općina i susjedne općine, te povezivanje istih. Razvojem 
turističke djelatnosti i promicanjem turističkog sadržaja i aktivnosti ostvarila bi se i 
prekogranična suradnja sa općinama iz susjedne Mađarske sa kojima već dugi niz godina 
ove općine ostvaruju dobru suradnju, a sve u sklopu projekta Interreg Europe. 
 
Radi prijave projekta od strane  Turističke zajednice Središnja Podravina dao sam 
suglasnost za postavljanje turističke informativne ploče na centralnu lokaciju u Općini 
Molve koja će sadržavati info o općini, kontakte, slike i kratke opise o lokalitetima i sl. te 
interpretacijsku kartu općine sa označenim biciklističkim i pješačkim stazama, ulicama, 
putevima, lokalitetima, atrakcijama i sl. i koja će se nadovezivati na susjednu općinu. 
Vjerujem da će ovaj projekt biti od značaja za unapređenje turističke ponude odnosno 
lakšeg informiranja posjetitelja ali i lokalnog stanovništva. 
 
Podnio sam zahtjev za financiranje projekta „ Rekonstrukcija društvenog doma Gornja 
Šuma“koje je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije prema 
Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Drago mi je istaknuti da od 288 zahtjeva ovo 
ministarstvo je pozitivno ocijenilo i  financiranja ovog projekta u iznosu od 230.000,00 kuna 
s PDV-om. Budući da je provedbeno razdoblje projekta prema Programu , razdoblje od 1. 
siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine,  u planu je provedba aktivnosti u 
skladu sa obveza iz Ugovora broj 09-F-R-0215/22-06 koji sam sklopio u svibnju 2022. 
godine sa MRRFEU. 
 
 
SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I 
KUĆANSTVIMA 
 
Sukladno pozivu na dostavu ponuda za jednostavnu nabavu usluge skupljanja i 
zbrinjavanja napuštenih ili izgubljenih životinja na području Općine Molve, sklopio sam 
Ugovor sa Veterinarskom stanicom – Nova d.o.o. iz  Koprivnice  koja će vršiti navedenu 
uslugu na temelju Zakona o zaštiti životinja i drugim važećim propisima i pravilima struke 
kao i ponudbenom troškovniku. Ugovor sam sklopio na rok od 1 (jedne) godine, počevši 
od 15. ožujka 2022. godine. 
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U rujnu 2021. godine započela je druga faza kojom se nastavio uspješan projekt „Zaželi – 
Program zapošljavanja žena koji omogućuje pomoć osobama treće dobi i onima kojima je 
to u lošem socijalno - ekonomskom stanju potrebno. Provedba je 18 mjeseci, a žene će 
obilaziti korisnike do kraja mjeseca kolovoza 2022. godine. Projekt je financiran sredstvima 
Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz operativni program "Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014. - 2020." U tu svrhu primljena su sredstva u iznosu 99.621,20 kuna na ime 
podnesenih ZNS-a Općini Kalinovac, nositelju projekta. Dana 12. svibnja 2022. u 
prostorijama Općine Kalinovac održan je sastanak projektnog tima projekta Zaželi- 
program zapošljavanja žena- faza II. Projektni tim osvrnuo se na sve dosadašnje aktivnosti 
na projektu i stanju na terenu kod obilaska krajnjih korisnika od strane žena, pripadnica 
ciljnih skupina, kao i na sve buduće aktivnosti. 
I dalje mi je želja nastaviti takvo partnerstvo što potvrđuje i moj pristanak za nastavak 
projekta kroz otvoreni 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. 

Vezano uz projekt „Punina života“ za financiranje izgradnje doma za starije u Molvama, 
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 12.611,70 kuna na ime 
sufinanciranja troška plaće djelatnice općine Molve  na projektu za razdoblje rujan- 
prosinac 2021.godine i siječanj - veljača 2022.godine te pripadajućih neizravnih troškova 
za navedeno razdoblje. Krajem ožujka održano je svečano potpisivanje Ugovora o nabavi 
radova nakon provedenog postupka javne nabave sa izvođačem radova Bistra d.o.o. 
Đurđevac, ugovorne vrijednosti 10,4 milijuna kuna s PDV-om. Radovi na izgradnji krenuli 
su u travnju, a završetak se očekuje sredinom lipnja 2023. godine. 

Kao poticaj humanitarnog djelovanja participirao sam u  troškovima  općinskog društva 
Crvenog križa Molve u svoti 5.133,86 kuna povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi te 
isplatio tekuću donaciju Općinskom ogranku UHDDR Molve u iznosu 15.000,00 kuna,  
UHBIDR Repaš 5.000,00 kuna, Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac 8.000,00 
kuna te udruzi ratih veterana Hrvatske „Hrvatski domobran“ 500,00 kuna. 

Donio sam Zaključak o dodjeli Uskrsnica u iznosu od 200,00 kuna osobama koje 
zadovoljavaju uvjete o stjecanju prava na isplatu  i dodjelu poklon paketa  svakom 
kućanstvu prehrambenim proizvodima.  
 
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 4.560,00 kuna. 
 
Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove 
rada gerontodomaćica u iznosu 62.156,25 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 13.200,00 
kuna, darivanje kućanstva poklon paketima 94.970,84 kuna, pomoći za novorođeno dijete 
22.000,00 kuna, sufinanciranu uslugu plaćanja naknade za obradu računa s osnove 
plaćanja komunalne i vodne naknade u Hrvatskoj pošti d.d. 1.419,79 kuna. 
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PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA 
 

Radi dobave i ugradnje plinskog kondenzacijskog uređaja za grijanje u Dječjem vrtiću 
„Pčelica“ Molve sklopio sam Ugovor o jednostavnoj nabavi radova sa tvrtkom Instalacije 
Horvat d.o.o. Radovi su izvedeni sukladno ponudi, troškovniku i pravilima struke 
ugovorene vrijednosti 37.218,75 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.  

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 ideksa 
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. Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava odobrena su sredstva općini Molve u 
iznosu 220.000,00 kuna, te sam vezano uz prethodno potpisao ugovor. Također, vezano 
uz odobrenu financijsku potporu roditelji su oslobođeni plaćanja udjela u cijeni dječjeg 
vrtića za mjesec lipanj. 

U svibnju 2022. godine Središnji Državni ured za demografiju i mlade donio je Program 
podrške poboljšanju materijalih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini ,a sa 18. svibnja 
objavio Poziv za prijavu projekata u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte 
ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i 
podizanju kvalitete pedagodških standarda te ublažavanju postojećih regionalnih 
nejednakosti. U svrhu prijave na natječaj  naručio sam izradu projektne dokumentacije ( 
građevinski projekt i projektantski troškovnik ) za rekonstrukciju dječjeg igrališta u 
Molvama na način da se planira demontaža tobogana, klackalice, ljuljačke te vrtuljka uz 
postavu  novih igrala. Smatram da bi ovaj projekt unaprijedio postojeće kapacitete 
vanjskog igrališta vrtića , omogućio raznolikost prostora za igru te doprinuo poboljšanju 
sigurnosti djece. 

Početkom siječnja 2022. godine potpisao sam Ugovor o izradi projektne dokumentacije za 
izgradnju dječjeg vrtića u Repašu kč.br. 2184/28 k.o. Ždala sa tvrtkom Petgrad d.o.o. iz 
Koprivnice ugovorene vrijednosti 122.500,00 kuna.  

U prvom polugodištu 2022. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve u iznosu 655.022,69 kuna. 

Temeljem javnog poziva za odobravanje pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i 
studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2020/2021. godine, te podnesenih 
zahtjeva isplatio sam učeničke i studentske pomoći. 

Isplatio sam  tekuće pomoći OŠ Molve za redovno poslovanje u iznosu 20.000,00 kuna i 
3.000,00 kuna za sufinanciranje  Erasmus + projekta. Osigurao sam dostavu hrane u 
područne škole putem djelatnika Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. Za  
sudjelovanje u akciji „Sigurno u prometu“ isplatio sam 900,00 kuna. 
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PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 
 
Proračun Općine Molve za 2022. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Molve na 7. 
sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine. Proračunom su planirani uravnoteženi 
prihodi i primici sa rashodima i izdacima u svoti od 57.424.415,00 kuna. I. Izmjene i 
dopune Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je 21. veljače 2022. godine, u svoti 
planiranog proračuna od 59.694.415,00 kuna. Temeljem članka 89. Zakona o proračunu 
(Narodne novine broj 144/21.) Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj je 14. sjednici 
usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu.  
 
Na 15. sjednici održanoj 17. lipnja 2022. godine Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je 
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. u svoti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i 
izdataka 61.166.121,00 kuna. III. Izmjene i dopune proračuna općinsko vijeće Općine 
Molve usvojilo je na 16. sjednici održanoj 22. srpnja 2022. godine u svoti planiranih 
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 61.561.621,00 kuna. 
 
Za prvo polugodište 2022. godine  Općina Molve ( bez proračunskog korisnika dječjeg 
vrtića „Pčelica“ Molve) ostvarila je višak prihoda i primitaka u iznosu 1.805.477,93 kuna 
kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu 9.937.720,73 kuna i rashoda i izdataka 
u iznosu 8.132.242,80  kuna. 
 
Kao općinski načelnik 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 unaprijeđenja 
društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za 
ulaganje, gospodarski razvitak, jačanje konkurentnosti, razvoj potencijala i demografsku 
revitalizacija Općine Molve. 
 
 
         

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 
         
                    _______________________ 

            Zdravko Ivančan, mag.ing.agr. 

  

                                                                                      


