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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 uvodnom dijelu htio bi podsjetiti da je 2.lipnja 2013. godine proveden drugi krug 
glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Molve, temeljem kojeg sam počeo 
obnašati dužnost općinskog načelnika od 10. lipnja 2013. godine.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.  

U svibnju i lipnju ove godine održani su redovni izbori za izbor općinskog načelnika Općine 
Molve, te mi je izuzetna čast što su mještani općine Molve prepoznali moj dugogodišnji rad 
i vođenje općine te sam ponovno  izabran za istu dužnost. Puno projekata je realizirano, 
puno projekata je u planu, ali ono što me posebno motivira za daljnjim radom su ostvareni 
rezultati vidljivi kroz viši i bolji društveni, kulturni i duhovni životni standard.   

Konstituirajuća sjednica vijeća održana je 11. lipnja 2021. godine,a točke dnevnog reda 
bile su vezane uz donošenje brojnih Rješenja o izboru predsjednika, podpredsjednika i 
članova vijeća i njegovih radnih tijela. 

Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave promjenio se  udio raspodjele u porezu na dohodak konkretno udio za 
fiskalno izravnanje od 17% je ukinut iz raspodjele.  Umjesto udjela fiskalnog izravnanja, 
koji se izdvaja iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnanja osiguravaju se u 
državnom proračunu. Kompenzacijska sredstva u vidu pomoći uplaćena u korist računa 
općine Molve za prvo polugodište ove godine iznose 1.367.901,84 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 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 2.813,29 kn. Za prvo polugodište 
2021. godine prihodi od naknade u visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda 
naplaćeni su u iznosu 10.552,85 kn. 

Potpisao sam ugovore o dodjeli financijskih sredstava za 2021. 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 2020. 
godine. 
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Temeljem Odluke vijeća o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Drava Kom 
d.o.o., uplatio sam navedenom trgovačkom društvu iznos od 20.000,00 kn što predstavlja 
3,52% temeljnog kapitala prenositelja poslovnog udjela. 
 

U siječnju sam isplatio pomoć osobama pogođenim potresom u Općini Majur, Gradu 
Sisku, Gradu Petrinji, Samostanu Sv.Antuna Padovanskog i Općini Lekenik, a koji se 
dogodio 29. prosinca 2020. godine. Moram spomenuti i to da su Stožer civilne zaštite 
Općine Molve i Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. u suradnji sa Crvenim križom 
Općine Molve organizirali prikupljanje donacija materijalne humanitarne pomoći za 
područja pogođena potresom. 

Na temelju Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 
na području Općine Molve odobrio sam zaključcima pravo na subvencioniranje 40% 
troškova (umanjenih za iznos PDV-a) podnositeljima zahtjeva što u ukupnom iznosu od 
19.637,03 kn. 
 
Krajem veljače raspisao sam javni poziv za subvenciniranje povećanja toplinske zaštite 
vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve. Natječaj je otvoren do 10. 
prosinca 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 
plaće  uvećane za doprinose na osnovicu za razdoblje od 9.6.2021. do 08.12.2021.godine. 
Temeljem navedenog, dana 28.lipnja 2021. godine Zavod je uplatio u korist proračuna 
Općine Molve iznos od 29.648,79 kuna.  
 

Raspisao sam javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu 
u Molvama udrugama i društvima s područja Općine Molve, te prostorija na Trgu kralja 
Tomislava 32 ( stara općina). Ugovore o zakupu sklopio sam sa Hrvatskom seljačkom 
strankom, Društvom za povjesnicu i starine Molve te Općinskim ogrankom UHDDR Molve. 

Predložio sam vijeću donošenje Zaključka o davanju nagrade liječniku opće prakse koji će 
u zdravstvenoj ambulanti Općine Molve obavljati poslove opće/obiteljske medicine na 
neodređeno vrijeme. Isti je vijeće uvažilo. 

Proveden je postupak javne nabave za putničko višenamjensko vozilo ( kombi 8+1)putem 
operativnog leasinga. 

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 travnju je proveden postupak deratizacije na području općine Molveod strane tvrtker ICC 
3D d.o.o.  

 

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU 

Za poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava 
isplatio sam  25.000,00 kn.  

Osnovao sam Stožer civilne zaštite Općine Molve, a za načelnika stožera imenovan je 
Zdravko Tuba, predsjednik vijeća. Stožer je u  suradnji sa Operativnim snagama sustava 
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civilne zaštite aktivno djelovao, davao upute i vršio kontrolu za pridržavanje epidemioloških 
mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH za spriječavanje zaraze bolešću COVID-19.  

Radi unapređenja zaštite od požara na području Općine Molve u 2021. godini na 45. 
sjednici održanoj 19. ožujka 2021. godine donesen je Godišnji provedbeni plan 
unapređenja zaštite od požara na području Općine Molve za 2021. godinu. 

 
GOSPODARSTVO  
 

Subvencijama se i dalje nastoji poticati razvoj poljoprivrede i gospodarstva, te su ujedno 
važna proračunska stavka u vidu potpore trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, 
obrtnicima te ostalim poduzetnicima za održivi razvoj i poslovanje.  
 
Krajem veljače uputio sam javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije 
proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura poljoprivrednicima s područja Općine Molve u 
2021. godini. Temeljem podnesenih zahtjeva i sukladno osiguranim sredstvima u 
Proračunu Općine Molve za 2021. godinu odobrena subvencija za prvo polugodište 2021. 
godine iznose 198.933,00 kn. 
 

Općina subvencionira u stopostotnom iznosu obrtnicima i poduzetnicima najam poslovnog 
prostora zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 – 
koronavirus. U tu svrhu odobrio sam pravo na isplatu subvencije u iznosu 14.790,00 kn. 

Nadalje, subvencija kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021. godini omogućuje 
podnositeljima zahtjeva povrat u visini 35% plaćenih troškova ( bez PDV-a) , a najviše u 
iznosu do 20.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju izdao sam zaključke kojima sam odobrio 
pravo na isplatu po navedenoj subvenciji u ukupnom iznosu 67.174,34 kn. 
 
U prvom polugodištu 2021. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu 
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 2.598.361,31 (primljene uplate za 
razdoblje prosinac 2020.- svibanj 2021. )što je za  cca 34,99 % više u odnosu na 2020. 
godinu kada je iznosila 1.924.832,00 kn. 
 
U organizaciji Udruge vinogradara i voćara Molve i pod pokroviteljstvom Općine Molve, 14. 
veljače 2021. godine u Molvama je održano 16. ocjenjivanje mladih vina. 
 
GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 

Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 1.331.950,62 
kn.Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja realizirane u iznosu 708.694,99 kn što je za 14,2 % više u odnosu na 
izvještajno razdoblje prethodne godine (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve, 
postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture: 
nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, demontaža božićno-novogodišnje rasvjete,  te 
održavanje ostalih javnih površina, zimska služba, itd). 
 
Od prethodno navedenog iznosa izdvojio bih sljedeće:izvršena je usluga  malčiranja u 
iznosu 10.200,00 kn; za saniranje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva u svrhu nabave, 
prijevoza i razgrtanja prirodnog šljunka naručio sam uslugu u iznosu 75.052,64 kn; usluge 
održavanja čistoće i uređenja prometnih i zelenih površina  na području općine Molve   
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(košnja travnjaka, skupljanje otkosa, održavanje oko groblja, obrezivanje granja, čišćenje 
ulica sa odvozom otpada, održavanje igrališta vrtića) realizirane su u iznosu  308.936,01 
kn; usluga održavanja javne rasvjete uključujući uslugu spajanja led uličnih svjetiljki na 
električnu mrežu izvršena je u iznosu 23.673,47 kn  
 
Naručio sam samopostojeće vanjske koševe za otpad za naselje Repaš. Koševe je izradio 
NIKPREM Bravarski i tokarski obrt vl.Nikola Premec iz Drnja ukupne vrijednosti 12.500,00 
kn. 
 

Nadalje, u travnju 2021. godine započeli su radovi na saniranju oštećenog kolnika na 
lokalnoj nerazvrstanoj cesti na potezu od Galerije do ulice Medvrti u Molvama ( kč.br. 
47/1 k.o. Molve).Radove na asfaltiranju izvodila je tvrtka PZC Varaždin d.d. pod 
vodstvom Gorana Markovića, ing.geot. Vrijednost usluge iznosi 139.666,76 kn. Projekt će 
omogućiti siguran promet na ovoj prometnici koja je nedavno dobila i novu autobusnu 
stanicu za naše učenike osnovnih i srednjih škola. 
 

Stalni sudski vještak doc.dr.sc. Josip Haramija izradio je Procjembeni elaborat odnosno 
Procjenu tržišne vijednosti nekretnina – poljoprivrenog zemljišta  za k.č.br. 1471, 1472, 
1457, 1460 u k.o. Molve. Sveukupna tržišna vrijednost 4 nekretnine ukupne površine 
7657m2 iznosi 35.607,68 kn. 
 
Temeljem sklopljenog ugovora o zakupu zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje građevnog 
otpada sa obrtom GIT FIDES d.o.o. vl. Josip Lončar iz Molvi uplaćeni je godišnji iznos 
zakupnine za 2021. godinu od 1.500,00 kn u korist proračuna općine Molve. Podsjetno, 
ovim ugovorom fizičke i pravne osobe s područja Općine Molve mogu besplatno odlagati 
građevinski otpad, a zakupnik preuzima obvezu da se građevinski otpad sakuplja i 
zbrinjava sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i ostalim propisima 
donesenim na temelju Zakona.  

Naručio sam izradu Prometnih elaborata nove regulacije prometa i to: na Trgu kralja 
Tomislava u Molvama, na nerazvrstanoj cesti Molve jug te raskrižje Mihovila Pavleka  
Miškine. Elaborate je izradila tvrtka STLINE d.o.o. za trgovinu i usluge iz Bjelovara za što 
sam prmio fakturu na iznos 7.250,00 kn.  

Tvrtka Geotra d.o.o. za geodeziju, građevinarstvo, trgovinu i usluge iz Đurđevca izradila je 
geodetski elaborat parcelacije – put uz kanal k.o. Molve na temelju izdane narudžbenice 
br. 2/21 iz siječnja 2021. godine. Vrijednost usluge iznosi 6.750,00 kn. 

Naručio sam od ovlaštenog inženjera geodezije Marije Kovačević geodetski elaborat 
izvedenog stanja cesta prema Zakonu o cestama u k.o. Molve k.č.br. 7306,7315 kako bi 
riješili imovinsko pravne poslove i upis vlasništva u korist Općine Molve za dionicu Molve 
Grede. 

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te ranije sklopljenog 
ugovora za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada zaprimljene 
su kante za biootpad, papir i plastiku. Iste će biti podijeljene mještanima Općine Molve po 
dobivenoj suglasnosti Fonda. Isplatio sam Fondu za nabavu spomenutih spremnika 
20.885,74 kn ( 15% udjela Općine Molve u nabavi spremnika temeljem pisanog Poziva 
za plaćanje).  

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 
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svijest lokalnog stanovništva o potrebama i prednostima razvrstavanja i recikliranja 
otpada.Za izvještajno razdoblje ove godine utrošeno je 88.622,00 kn 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 od strane Gradskog komunalnog poduzeća 
Koprivnica). 

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama  i obilježavanja prometne signalizacije na 
dionicama nerazvrstanih cesta na području Općine Molve naručio sam prometne znakove 
i zrcalo vrijednosti 17.243,75 kn. 

 
Prema Pravilniku o energetskim pregledima, javni sektor je obavezan provesti energetski 
pregled javne rasvjete jednom u pet (5) godina, a provodi ga za to ovlaštena osoba. 
Elaborat (studija) o energetskom pregledu postojećeg sustava javne rasvjete izrađuje se 
sa ciljem analize postojećeg stanja i buduće primjene mjera energetske 
učinkovitosti.Budući da je Općina Molve posljednji energetski pregled sprovela 2015. 
godine, bio sam u obvezi naručiti izradi novog.Glavni projekt modernizacije javne rasvjete 
na području općine Molve led tehnologijom izradila je tvrtka Štedna  rasvjeta d.o.o. za 
proizvodnju električne opreme, turizam i turistička agencija. Vrijednost usluge iznosi 
24.750,00 kn. 
 
Potpisao sam sa Komunalijama Đurđevac d.o.o. Ugovor o gradnji aglomeracije Molve 
kojim će se nastaviti izgradnja i završiti veliki projekt izgradnje kanalizacijske mreže na 
području općine Molve. Prema tome, uskoro kreće izgradnja potpuno novog kolektora 
prema pročistaču u Molvama, a uz to kreće završetak kanalizacijske mreže u Đurđevačkoj 
ulici i Marijanskoj ulici – Sigečec te kompletna izgradnja kanalizacijske mreže u poslovnoj 
zoni Brzdeljeva. Sveukupna vrijednog ovog projekta iznosi oko 20 milijuna kuna od čega 
će 80% sredstva financirati Hrvatske vode d.o.o. 
 
Nakon završenih radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Molve; 
dionice Molve-Jug, Molve Grede I i Molve Grede II, u ožujku ove godine održan je i njihov 
tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole.  Tehnički pregled prošao je 
uspješno te je Općina Molve dobila pozitivno mišljenje za izdavanje uporabne dozvole za 
naše nove prometnice. 
 
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT 
 

U suradnji s Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije i regionalnim 
portalom Prigorski.hr, a sve u cilju promidžbe i očuvanja autohtonih domaćih jela 
podravskog kraja, dana 19. ožujka 2021. godine u Molvama je proveden turistički projekt 
pod nazivom „Zaboravljena jela Podravine“ u sklopu kojeg se snimao turistički film o 
gastronomskim specijalitetima našeg zavičaja.Vrijedne domaćice iz Udruga naprednih 
domaćica Repaš i Udruge žena Molve Grede pripremile su tri vrste starinskih jela. 
Snimanje se održalo u Društvenom domu u Molvama, u autentičnom tradicionalnom 
ambijentu s nošnjama koje su se nekada nosile i ručnim radovima kao i antikvitetima 
nekadašnje svakodnevnice prepoznatljive za molvarski kraj. 
Film je predstavljen na imanju Sunčano selo u Jagnjedovcu gdje je i održana konferencija. 

 
Isplatio sam novčanu nagradu za osvojeno drugo mjesto na europskom prvenstvu frizera 
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kao poticaj u daljnjem radu te novčanu nagradu za promicanje općine Molve i uspješnost u 
državnom prvenstvu u boksu. 
 

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 21.143,15 kn na ime 
sufinanciranja troška plaće djelatnice općine Molve  na projektu za razdoblje listopad 
2020.godine – veljača 2021. godine te pripadajućih neizravnih troškova.  

 
U travnju 2021. godine započeta je izgradnja Pastoralnog centra Oaze Bezgrešne u 
Molvama. Ovaj  projekt vrijedan devet milijuna kuna 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 isplatio sam novčana sredstva u iznosu 
800.000,00 kn. Sufinancirao sam i redovan rad Župe UBDM u iznosu 20.000,00 kn. 
 

Drago mi je istaknuti da je u povodu 50 godina likovnog stvaralaštva izvornog slikara 
Dragutina Kovačića otvorena privatna likovna galerija u Molvama. U dugogodišnjem 
umjetničkom razdoblju izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu, a uvršten je i 
u monografiju Čudo hrvatske naive i monografiju Molvarskog likovnog kruga. Sudionik je 
mnogih humanitarnih likovnih kolonija. Podržavam ovu aktivnost i vjerujem da ista može 
uvelike doprinijeti razvoju turizma dolaskom posjetitelja , te utjecati na podizanje kulturnog 
i likovnog stvaralaštva u Molvama. 

Odobrio sam novčana sredstva za pripremu monografije povodom desete obljetnice 
obilježavanja Festivala žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije 
donacijom u iznosu 3.000,00 kn. 

Naručio sam građevinske radove vezane uz rekonstrukciju interijera Društvenog doma u 
Repašu, konkretno postavljanje knaufa, drvenih stalaža i pločica te ravnanje i bojanje 
zidova. Radove su izvršili djelatnici Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

Nadalje, izvršeni su radovi rekonstrukcije Društvenog doma u Molve Gredama ( bojanje, 
podaskanje poda, zidanje ograde, šalanje i betoniranje zidova, postava stiropora, postava 
laminata, rušenje vrata). Radove su izvršili djelatnici Selskog komunalnog društva Molve 
d.o.o. 

Osigurao sam sredstva za uređenje Galerije u Molvama te njezinog potkrovlja koje će 
uskoro postati nova turistička atrakcija kao Etno zbirka sa starinama i antikvitetima našega 
kraja uz tradicionalne izložbe naših slikara MLK Molve. Osim toga, uređen je i cjelokupni 
okoliš Galerije. Svečano otvorenje Galerije i Etno zbirke u Molvama planirano je za mjesec 
kolovoz. Uputio sam poziv svim zainteresiranim mještanima Općine Molve da doniraju 
predmete za osnivanje etnografske zbirke koja će svjedočiti o načinu života, predmetima, 
napravama, alatima i ostalim artefaktima koji prikazuju povijest našega naselja. 

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 500,00 kn.  
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S ciljem poticanja i promicanja javnih potreba u sportu  isplatio sam tekuće donacije 
udrugama i klubovima u iznosu 179.000,00 kn. 

Vezano uz Projekt „ Rekonstrukcija društvenog doma/kulturnog centra“  - u siječnju 2021. 
godine zaprimio sam račun za izvršenu uslugu stručnog nadzora nad okončanim radovima 
kino sale od tvrtke Petgrad d.o.o. iz Koprivnice na iznos 27.375,00 kn.  

Objavio sam javni poziv za podnošenje prijedloga za dodijelu javnih priznanja Općine 
Molve za 2021. godinu. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno s 25. lipnja 
2021. godine. 

Podsjetno, projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Repaš“ koji je općina u  
suradnji s LAG-om „Podravina“ provodila 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“ završen je 
prošle godine. Početkom ove godine, a  temeljem podnesenog Zahtjeva za potporu, 
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplatila je potporu u 
iznosu 137.923,50 kn na ime refundacije troškova vezanih uz projekt. 

Program Općine Molve otvoren je održavanjem KUP-a Petrovo pod pokroviteljstvom 
organizatora ŠRK „Bistra“, Repaš. 

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 koja ove godine slavi svoju 22. godišnjicu osnutka, a 
radionice će se održavati svaki utorak u prostorijama kino-sale u centru Molva. 

 
SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I 
KUĆANSTVIMA 
 
Odobrio sam novčanu nagradu za uspjehe i zasluge u humanitarnom radu za vrijeme 
borbe protiv epidemije izazvane virusom COVID-19 i promicanje Općine Molve. 

Općina Kalinovac, dana 16. ožujka 2021. godine, organizirala je Završnu konferenciju 
projekta Zaželi- „Brižne žene Podravske“ u Vatrogasnom domu u Kalinovcu. Podsjećam, 
Općina Molve je bila partner u projektu, a isti je financiran iz sredstava Europske unije, 
Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. 
ukupne vrijednosti  3.083.630,35 kuna, a provedba je trajala 30 mjeseci. Ovim projektom 
osnažen je i unaprijeđen radni potencijal teže zapošljivih žena s nižom razinom 
obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje je ublažilo posljedice njihove 
nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknulo socijalnu uključenost i 
povezalo razinu kvalitete života krajnjih korisnika. I dalje mi je želja nastaviti takvo 
partnerstvo što potvrđuje i moj pristanak za nastavak projekta kroz otvoreni natječaj 
„Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“,prijavljen u siječnju 2021. godine. 

Odobrio sam sredstva u iznosu 1.000,00 kn za proslavu obilježavanja 29. Obljetnice 
ratnih postrojbi u korist žiroračuna Turtističke zajednice Grada Đurđevca. 

Naručio sam izradu projektne dokumentacije : Idejno rješenje i 3D prikaz građevine za 
rekonstrukciju objekta u Novom Vinodolskom. U planu je prenamjena objekta u Dom za 
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starije i nemoćne osobe. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka Petgrad d.o.o. iz 
Koprivnice. 

Kao poticaj humanitarnog djelovanja participirao sam u  troškovima  općinskog društva 
Crvenog križa Molve u svoti 2.028,00 kn povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi te 
isplatio tekuću donaciju Općinskom ogranku UHDDR Molve u iznosu 4.000,00 kn. 

 
Donio sam Zaključak o dodjeli Uskrsnica u iznosu od 200,00 kn 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 ( zaključno do 30. rujna 2021. godine) isplaćeno je 
podnositeljima zahtjeva 5.700,00 kn. 
 
Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole 
Molve za školsku godinu 2020./2021., subvencionirani su troškovi za prvo polugodište u 
iznosu 4.242,00 kn. 
 
Isplatio sam sredstva za financiranje troškova nabave radnih bilježnica za učenike 

Osnovne škole Molve u školskoj godini 2020./2021 u iznosu 46.533,00 kn (100% povrat po 

plaćenom računu). 

Kao osnovni cilj i prioritet budućeg razvoja Općine nameće se zadržavanje postojećih i 
privlačenje novih stanovnika. I ove godine predložio sam vijeću donošenje 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), 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. Prihvaćanjem prijedloga od strane 
općinskog vijeća raspisao sam javni poziv za podnošenje zahtjeva krajem siječnja 2021. 
godine. 

Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove 
rada gerontodomaćica u iznosu 49.687,50 kn 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 11.550,61 kn, 
darivanje kućanstva poklon paketima 62.458,00 kn,pomoći za novorođeno dijete 
22.000,00 kn, sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu 1.000,00 kn, sufinanciranu 
uslugu plaćanja naknade za obradu računa s osnove plaćanja komunalne i vodne 
naknade u Hrvatskoj pošti d.d. 1.522,93 kn te priznavanje rashoda vezanih uz financiranje 
asfaltiranja kolnog  prilaza na adresi Ključeci 7, Molve 2.830,63 kn. 
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PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA 
 

Isplaćene su novčane nagrade učenicima Osnovne škole Molve za uspješno postignute  
rezultate kao i učiteljima za uspješan rad sa mladim nogometašima i šahistima Osnovne 
škole Molve.Najuspiješnijom odgojo-obrazovnom djelatnicom Osnovne škole Molve 
nagrađena je učiteljica Marija Halaček. 
 
Temeljem mog javnog poziva za odobravanje pomoći za školovanje učenicima srednjih 
škola i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2019/2020. iz prosinca 
2020. godine, te podnesenih zahtjeva isplatio sam učenicima i studentima pomoć. 
 
Dječji vrtić „Pčelica“ Molve prijavio se na 8. Inin natječaj za sufinanciranje ekološkog 
projekta –Zeleni pojas pod nazivom „Zelena ograda“. Cilj projekta je sigurnosna zaštita 
djece u vrtićkom dvorištu obogaćivanjem okruženja „živom ogradom“ čime doprinosimo 
razvoju ekološke svijesti djece te očuvanju prirode. „Zelena ograda“ okružit će naše vrtićko 
dvorište s 300-tinjak sadnica lovorvišnje. U realizaciji projekta sudjelovali su radnici 
Selskog komunalnog društva Molve, djeca polaznici dječjeg vrtića njihovi roditelji i 
odgojiteljice, a općine Molve je osigurala sadnice. 

 

U prvom polugodištu 2021. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve u iznosu 660.136,15 kn. 

 
PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 
 
I.Izmjene i dopune vijeće je donijelo 12. veljače  2021. godine, u svoti planiranog 
proračuna od 27.795.367,00 kn.Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne 
novine 87/08., 136/12. i 15/15.) vijeće je na svojoj 46 sjednici održanoj 2.travnja 2021. 
usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu.  
Na 2. sjednici vijeće je donijelo II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. u svoti planiranih 
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 34.573.584,00 kn.  
 
Za prvo polugodište 2021. godine  Općina Molve ostvarila je višak prihoda i primitaka u 
iznosu 805.427,85kn kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu 6.844.779,85 kn i 
rashoda i izdataka u iznosu 6.039.352,00 kn. 
 
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 podizanja razine standarda u području 
socijalne skrbi, odgoja i školstva, kulture, sporta, komunalne infrastrukture i gospodarstva, 
a kako bi općina Molve dosegla europsku razinu i najviše zadovoljstvo mještana. 
 
 
         

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 
         
                    _______________________ 

            Zdravko Ivančan, mag.ing.agr. 

  

                                                                                      


