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UVODNI DIO  

 

Sukladno članku 52. Statuta Općine Molve, a vezano uz članak 35.b, stavak 1. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 98/19.) podnosim 
Općinskom vijeću Općine Molve ( u daljnjem tekstu: vijeće) polugodišnji izvještaj o radu 
općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. 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.  

Krajem kolovoza sklopio sam Ugovor o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za jednog 
polaznika.Time sam se obvezao isplaćivati sredstva na ime doprinosa u iznosu od 
7.704,60 kuna uplaćena u korist općine Molve u rujnu 2019.godine.  

Na sjednici Odbora za Statut i Poslovnik općine Molve  održanoj u rujnu, donesen je 
pročišćeni tekst  Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Molve. Podsjetno, 
u ožujku su donesene IV. izmjene i dopune PPUO Molve. Kako bi se  zainteresirana 
javnost lakše snalazila bilo je potrebno utvrditi pročišćeni tekst koji obuhvaća sve izmjene 
u jednom. U rujnu  je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije 
ispostavio fakturu za usvajanje Plana u iznosu 2.500,00 kuna.  

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva Općina Molve je pristupila 
sklapanju Ugovora 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. Ugovorom je, 
između ostalog, preuzeta obveza izdavanja Rješenja za naknadu za uređenje voda i 
njihovu naplatu od 2019. godine. U skladu s navedenim za drugo polugodište 2019. 
godine prihodi od naknade u visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda naplaćeni 
su u iznosu 6.825,42 kuna. 
 

Izvršio sam preuzete obveze iz sklopljenog Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja u 
100% -tnom iznosu jedne osobe za razdoblje 20.5.2019. do 19.11.2019. godine (šest 
mjeseci) sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i opravdao namjensko trošenje 
zaprimljenih sredstva  od lipnja u iznosu 26.447,67 kuna. 

U svibnju su održani europski izbori za provođenje izbora za članove u Europski parlament 
iz Republike Hrvatske.  U I. polugodištu isplaćena je naknada za izborno općinsko 
povjerenstvo općine Molve i članove biračkog odbora sukladno Odluci Državnog izbornog 
povjerenstva o utvrđivanju visine naknade za rad izbornih povjerenstava na izborima za 
članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2019. u visini 49.506,62 kuna.U 
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srpnju su zaprimljena sredstva za isplatu naknade stručnog tima u iznosu 1.021,56 kuna. 
Ista sam isplatio. 
 

Izvršena su 2 adulticidna tretmana protiv komaraca  na području općine Molve od strane 
tvrtke ICC 3 D iz Zagreba za što je zaprimljena faktura u iznosu 12.500,00 kuna.  

Sanitacija d.o.o. iz Koprivnice izvršila je sukladno ugovoru uslugu sustavne deratizacije u 
trajanju od 25.09. do 01.10.2019. godine. U sklopu deratizacije tretirane su javne površine, 
igralište, vaga, odlagalište otpada, prostor pročistača otpadnih voda, groblja Molve i 
Repaš, prostori društvenih domova, OŠ Molve te Dječji vrtić Pčelica. Prilikom provođenja 
zabilježen je srednje visok stupanj infestacije štetnih glodovaca u većini tretiranih 
domaćinstava.  Navedena usluga iznosila je 13.861,25 kuna. 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 8.593,75 kuna što čini 50% 
ukupnih troškova.Srestva su zaprimljena u listopadu 2019. godine. 

 

Općina Molve dužna je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno 
odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada na svom području te ustrojiti 
i voditi evidenciju komunalne infrastrukture. U tu svrhu naručio sam dva 
modula:komunalnu infrastrukturu i komunalno redarstvo ukupne vrijednosti 8.750,00 kuna 
i time zadovoljio odredbe  Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  
 
Naručio sam izradu Procjembenog elaborata odnosno procjenu tržišne vrijednosti 
poljoprivrednog zemljišta na temelju geodetskog elaborata iz lipnja 2019. godine od 
stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu, gospodarstvo i procjenu poljoprivrednog 
zemljišta doc.dr.sc.Josipa Haramije.Elaborat sam zaprimio u studenom,a usluga izrade 
iznosila je 22.774,11 kuna. 
 
Temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta razvoja infrastrukture 
širokopojasnog pristupa za pristup internetu za područje Grada Đurđevca s Općinama 
Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje, a 
gdje je grad Đurđevac nositelj projekta, isplatio sam 5.544,06 kuna. 
 
U srpnju sam Ministarstvu financija uputio zahtjev za dobivanje suglasnosti Vlade 
Republike Hrvatske na Odluku vijeća o dugoročnom zaduživanju Općine Molve na iznos 
kredita 5.800.000,00 kuna kod Erste&Steiermarkiche bank d.d.Vlada Republike Hrvatske 
je na svojoj sjednici održanoj 28. studenoga 2019. godine donijela Odluku o davanju 
suglasnosti za predmetno zaduženje. 
 
U studenom sam raspisao javne pozive za financiranje i ugovaranje programa/projekata 
od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Molve. 
 

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU 

Za redovito poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih 
društava isplatio sam 111.000,00 kuna. Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na 
dohodak od 1,0% za financiranje Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac za drugo 
polugodište iznose 8.282,65 kuna. 
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Isplatio sam 3.000,00 kuna Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – stanica Koprivnica 
temeljem potpisanog Sporazuma  o zajedničkoj suradnji, a kojim se utvrđuje zajednički 
interes za djelovanje na području Općine i uređuju oblici i način suradnje u provedbi 
unaprjeđenja sigurnosti u vanurbanim i drugim nepristupačnim područjima izvan javnih 
prometnica te aktivnosti spašavanja, zaštite života i imovine na prostorima na kojima treba 
primjeniti posebno znanje, opremu i kadrove kojima raspolaže HGSS. Općina je kao 
potpisnik sporazuma ispunila obvezu financiranja redovne djelatnosti HGSS u okviru 
sredstava predviđenih Proračunom za 2019. godinu u iznosu do 5.000,00 kuna. 

 
GOSPODARSTVO  
 
U drugom polugodištu 2019. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu 
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 1.919.595,89 kuna (uplate se odnose 
na razdoblje lipanj 2019. – studeni 2019.godine) što za cca 24,62 % manje u odnosu na 
isto izvještajno razdoblje 2018. godine.Za isto razdoblje prošle godine Ina je uplatila u 
korist žiroračuna Općine Molve iznos 2.546.474,07 kuna. 
 
Stupanjem na snagu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave od 01. siječnja 2018. godine, a  kojim se nastoji  na jednostavniji i pravedniji 
način osigurati sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, sustav fiskalnog 
izravnavanja, kao i financiranja decentraliziranih funkcija te svim jedinicama osigurati 
potencijal za pružanje usporedive razine javnih usluga,  oprihodovana su sredstva 
fiskalnog izravnanja u iznosu 1.285.182,24 kn što je za 12,73% više u odnosu na isto 
izvještajno razdoblje 2018.godine. 

 
Odobreni iznos subvencije za drugo polugodište 2019. godine iznosi  203.079,32kuna ( 
subvencionirane su kamate obrtnicima u iznosu 3.292,94 kuna, subvencionirane su 
kamate poljoprivrednicima u iznosu 1.262,63 kuna, te umjetno osjemenjivanje i pregled 
mesa na trihinelozu u iznosu 198.523,75 kuna). 
 
Podsjetno, u siječnju 2018. godine   Selsko komunalno društvo d.o.o Molve potpisalo je 
Ugovor o izvođenju radova na izgradnji poslovne građevine,  druga (II.) faza sa 
ponuditeljem Komfort d.o.o Zagreb, Zagrebačka avenija 52 10000 Zagreb.Radovi su 
započeli početkom veljače 2018. U drugom polugodištu 2019. godine, a temeljem 
podnesenih zahtjeva za doznaku,  općina je u svrhu kapitalne pomoći za navedenu 
investiciju isplatila Selskom komunalnom društvu d.o.o. iznos od 40.000,00 kuna. 
 
 
 
GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 

Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 1.355.133,90 
kn.Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja realizirane u iznosu 684.699,56 kn (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine 
Molve, postrojenja i opreme, održavanje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture: 
nerazvrstanih cesta, groblja, zelenih otoka, te održavanje ostalih javnih površina, zimska 
služba, uređenje plaže Čingi-Lingi i itd). 
 
Od prethodno navedenog iznosa izdvojio bih sljedeće:izvršena je usluga servisa i 
baždarenja vage u Repašu i Molvi u iznosu 17.875,00 kuna, za uslugu  malčiranja primio 
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sam fakturu u iznosu 48.300,00 kuna tvrtke Brežana MM d.o.o. iz Molvi temeljem 
dvogodišnjeg Ugovora o malčiranju javnih površina; za popravak i zamjenu  rasvjetnih 
tijela javne rasvjete zaprimio sam račun u iznosu 20.786,90 kuna trgovačkog društva 
„Komunalne usluge d.o.o.“, iz Đurđevca sukladno Ugovoru o povjeravanju poslova na 
održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Molve, sanirana je ograda 
na groblju za što sam zaprimio račun Selskog komunalnog društva d.o.o.u iznosu 
27.257,98 kuna, usluge održavanja čistoće i uređenja prometnih i zelenih površina  na 
području općine Molve   (košnja travnjaka, skupljanje otkosa, održavanje oko groblja, 
obrezivanje granja, čišćenje ulica sa odvozom otpada) realizirane su u iznosu  420.037,57 
kuna; za izvršenu uslugu čišćenja prepumpnih stanica u naselju Molve zaprimio sam račun 
Komunalija d.o.o. Đurđevac u iznosu 6.904,13 kuna, za zbrinjavanje zelenih otoka 
(pražnjenje i prijevoz) zaprimio sam račune ukupne vrijednosti 34.124,80 kuna tvrtke 
Drava Kom d.o.o iz Koprivnice temeljem sklopljenog Aneksa ugovora i ugovora o pružanju 
usluge čišćenja, odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada s groblja i zelenih otoka. 
 
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave u prosincu sam zaključio Ugovor JN 
13/19 o održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Molve sa obrtom za 
građevinarstvo i trgovinu Fides II, iz Molvi.Ugovor je sklopljen na godinu dana. 
 

Podsjetno, u ožujku sam potpisao 1. Aneks Sporazuma o financiranju Rekonstrukcije 
sustava odovodnje i proširenja istog, te stavljanje u funkciju OPOV-a naselja Molve sa 
Komunalija d.o.o. iz Đurđevca, a sukladno Zaključku o određivanju Komunalija d.o.o. za 
nositelja realizacije investicije i ranije sklopljenom osnovnom sporazumu iz studenog 
2018. godine. Nakon  provedenog postupka javne nabave koji su provele Komunalije 
d.o.o.  i odabira izvođača radova tvrtke MARN INŽINJERING d.o.o. iz Sesveta, u 
studenom se krenulo sa izvođenjem radova sanacije uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda u Molvama kojima je za cilj staviti u funkciju pročistač. Za ovo izvještajno razdoblje 
pristupio sam potpisivanju 2. Aneksa sporazuma te 3. Aneksa sporazuma temeljem kojeg 
sveukupna procijenjena i ugovorena vrijednost investicije uključujući projektiranje, 
građenje i stručni nadzor za aglomeraciju Molve  iznosi 2.345.337,81 kuna bez PDV-a od 
čega će dio troškova sufinancirati Hrvatske vode( 837.360,00 kuna), a preostali dio 
Općina Molve. U tu svrhu zaprimio sam račune za vođenje investicije u iznosu 32.093,14 
kuna te Zahtjeve za doznaku sredstava u iznosu 161.003,42 kuna. 

 
Vezano uz projekt Priključenja na elektrodistribucijsku mrežu Poslovne zone „Brzdeljeva“ 
nakon podmirenja ugovorne  obveze u cijelosti  ( plaćanjem u dva dijela, s početkom 
veljače i početkom svibnja 2019. godine) podnio sam Koprivničko-križevačkoj županiji 
zahtjev za povrat 50% vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a i troškova nadzora) za 
dodjelu kapitalne pomoći. S obzirom da su svi uvjeti bili ispunjeni dodijeljena je zaključkom 
i isplaćena u studenom pomoć u iznosu 124.044,42 kune.  

 

U listopadu su u  sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine 
Molve“ za mještane općine Molve održane besplatne izobrazno-informativne radionice na 
temu korištenja reciklažnog dvorišta i pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima. 
Radionicu je održala tvrtka ECO CONSULTING d.o.o. iz Zaboka. Na radionicama su 
podijeljeni i edukativni materijali koji su izrađeni u sklopu provedbe projekta, a koje je 
sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Nadalje, 11. studenog 2019. godine 
održana je edukativna radionica za učenike od 5. do 8. razreda OŠ Molve na 
novoizgrađenom reciklažnom dvorištu. Učenicima su podijeljeni letci, brošure i edukativne 
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radne bilježnice koje će im pomoći da još više nauče kako pravilno predati i razvrstati 
otpad u pojedine spremnike na reciklažnom dvorištu te da takvim ekološki osvještenim 
ponašanjem čuvamo šume, zrak i tlo od zagađivanja. Ukupna vrijednost izvedenih radova 
po ugovoru i okončanoj situaciji iznosi 1.979.740,18 kuna. Tehnički pregled, kojim je 
završen cijeli projekt, održan je dana 29.11.2019. godine. Nakon pregleda predočene 
dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta utvrđeno je da su radovi 
izvedeni u skladu sa aktima o gradnji i projektnom dokumentacijom.Uporabna dozvola 
postala je pravomoćna sa danom 27. prosinca 2019. godine.U srpnju 2019. podnio sam  
prijavu na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj 
razini za navedeni projekt  raspisan od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije.Zaprimio sam  Odluku od strane Ministarstva kojom je Općini Molve 
odobreno 239.284,71 kuna bespovratnih sredstava. Odobrena novčana sredstva 
dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja onog dijela sredstava koje je Općina Molve 
dužna osigurati iz vlastitih izvora. Temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje 
projekta iz EU sredstava oprihodovano je 432.906,66 kuna.Nadalje, potpisao sam Aneks 
ugovora JN-3/19 sa Petgrad d.o.o. , a temeljem kojeg se produžuje rok za pružanje 
usluge stručnog nadzora nad Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta do 05. 
siječnja 2020. godine. 

 

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, u rujnu sam zaključio Ugovor JN- 11/19 
o usluzi malčiranja javnih površina  na području Općine Molve sa Brežana MM d.o.o., iz 
Molvi.Ugovor je sklopljen na godinu dana. 

 

Dana 25. srpnja 2019. godine u Općini Molve održan je tehnički pregled kojim je završen 
cijeli projekt „Rekonstrukcije nerazvrstane ceste – Molve Zapad“ sufinanciran temeljem 
Mjere "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., Podmjere 7.7. "Ulaganja u izradu, 
poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive 
izvore energije i uštedu energije", Operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih 
cesta". Nadalje, priznati su prihodi u visini nastalih prihvatljivih troškova po projektu u 
iznosu 379.866,47 kn za što su sredstva primljena u 2018. godini i knjižena kao obveza po 
EU projektima. 

Obzirom da planirani projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine Molve 
- Molve jug, Repaš, Molve Grede I. i Molve Grede II. na kč.br. 8676, kč.br. 5275, kč.br. 
6664 i kč.br. 2357  k.o. Molve iznosi 3.034.293,12 kuna s PDV-om zatražio sam 
suglasnost općinskog vijeća za pokretanje postupaka javne nabave, a sve sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).Na istu je vijeće dalo svoju 
suglasnost. 
 
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT 
 
Uspješno su provedene sve manifestacije iz Programa Dana općine Molve za 2019. 
godinu, od čega bih izdvojio: 4. Spomenar dr. Ivana Ivančana,  KUP Petrovo, javna vježbe  
Vatrogasne zajednice općine Molve, DVD Molve, DVD Molve Grede, DVD Repaš i DVD 
Gornja Šuma,  Dan mještana naselja Repaš „Srce Isusovo“ - izrada ručnih radova i cvijeća 
te druženje uz starinski ples i pjesme, Dani otvorenih vrata - etno zbirka Levakovi KUP 
„Velika Meša“, takmičenje u ribolovu ŠRK „Šaran“ Molve,  tradicionalno druženje - pecanje 
riba udicom na plovak, odbojka na pijesku, viseća kuglana, igranje bele , „Velika Meša“  - 
izložba slika i skulptura, otvorenje galerije, proslava Velike meše i koncert Maje Šuput,  
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„Leskov prut“ takmičenje u ribolovu na starinski način u Sekulinama, 4. Memorijalni 
edukativni-kulturno-sportski susreti Josip Bencek, Vulično prvenstvo Općine Molve, 
Likovna kolonija Sekuline 2019. , Međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova, 
Biciklijada 2019. - Voli i pedaliranjem pomozi (humanitarna akcija), Memorijal Davor 
Bukovčan. 
 
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, u studenom sam sklopio ugovor o 
nabavi tiskarskih usluga sa tvrtkom Lpress j.d.o.o. iz Koprivnice (JN-7/2019). Predmet 
ugovora je grafička priprema i tisak časopisa MIL, izdanje službenog glasnika Općine 
Molve, te grafička priprema i tisak kalendara i čestitki Općine Molve, ukupne vrijednosti 
69.780,00 kuna (bez PDV-a). 

Izvršene su usluge postavljanja i lakiranja poda u galeriji od strane Selskog komunalnog 
društva Molve d.o.o. ukupne vrijednosti 5.180,00 kuna. 

Temeljem sklopljenog Ugovora o zakupu javne površine za postavu šatora sa Hotelom 
Podravina d.o.o.. iz Koprivnice kao jedinim i najpovoljnijim ponuditeljem naplaćena je  
ugovorena cijena zakupa zemljišta u ukupnom iznosu od 32.500,00 kuna. 

Aktivno su provedeni poslovi i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja javnih potreba u 
kulturi, religiji i športu kroz dane tekuće donacije: udrugama u kulturi u iznosu 27.000,00 
kuna, vjerskim zajednicama u iznosu 135.000,00 kuna  i sportskim društvima 110.000,00 
kuna. 
 
U ožujku su krenuli građevinski radovi na obnovi i uređenju staza i okoliša oko kapelice 
Majke Božje Molvarske u Marijanskoj ulici u Molvama. Radovi obuhvaćaju zamjenu 
postojećih opločnika novima, uređenje staza prema kapelici – lijeva i desna strana, nova 
staza oko oltara i podij za pjevače, nova staza za klupe ispred oltara te staza i podij ispred 
mrtvačnice do kontejnera. Radove je izvodo Fides II iz Molvi, vrijednost radova je cca 
350.000,00 kuna. Za izvještajno razdoblje Općina Molve sufinancirala je radove sa 
125.000,00 kuna od ukupno planiranih za tu svrhu Proračunom za 2019. godinu i 
projekcijama za 2020. i 2021. godinu u iznosu do 300.000,00 kuna. 
 
Izdano je novo 54. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a povodom novogodišnjih 
blagdana. 
 
Obzirom da planirani projekt rekonstrukcije društvenog doma/kulturnog centra u Općini 
Molve iznosi 2.761.648,70 kuna s PDV-om zatražio sam suglasnost općinskog vijeća  za 
pokretanje postupaka javne nabave, a sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 120/16). Temeljem dobivene suglasnosti u 2020. godini provesti će se  
otvoreni postupak javne nabave. 
 

U Ulici Trg kralja Tomislava, pokraj Novog društvenog doma postavljeno je cikloturističko 
odmorište koje je u cijelosti financirala Koprivničko-križevačka županija u sklopu Javnog 
poziva P/2754062 Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. i sukladno mjeri 
VIII. Operativnog plana razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja raspisano od strane 
Ministarstva turizma. Cikloturističko odmorište je postavljeno kraj servisne stanice i 
interpretacijske cikloturističke karte na međunarodnoj ruti Eurovrelo 13. Ovim projektom 
Općina Molva je jedna od 8 susjednih općina koja podržava ovaj projekt čime će se 
ujedno unaprijediti infrastruktura koja je potrebna za kvalitetan boravak cikloturista, a 
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ujedno se otvara put za privlačenje nove ciljane skupine turista koji će navedenim rutama 
posjetiti i uživati u kulturnoj, etno i gastro ponudi Središnje Podravine. 

 
SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I 
KUĆANSTVIMA 
 
 
Kao poticaj humanitarnog djelovanja isplatio sam donaciju OO UHDDR općine Molve 
5.000,00 kuna, Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac  5.800,00 kuna, općinskoj 
udruzi umirovljenika Molve 3.000,00 kuna i participirao sam u  troškovima  općinskog 
društva Crvenog križa Molve u svoti 2.061,21 kuna povodom dana dobrovoljnog darivanja 
krvi. 
 
Isplatio  sam namjenska sredstva - primljene  pomoći od Županije korisnicima za troškove 
ogrjeva u iznosu 8.550,00 kuna. 
 
U prosincu sam donio Zaključak o dodjeli božićnica mještanima u iznosu od 150,00 kuna 
osobama koje zadovoljavaju uvjete o stecanju prava na isplatu  i Zaključak o odobravanju 
sredstava za poklon pakete osobama slabijeg imovinskog stanja prigodom Božića. Pravo 
na isplatu božićnica ostvarilo je 508 korisnika, dok je ukupna vrijednost podijeljenih paketa 
iznosila 5.908,00 kuna. 
 
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 11.865,00 kuna. 
 

Na temelju  Odluke o novčanoj pomoći za novozaposlene izdao sam zaključke kojim sam  
odobrio  pravu na isplatu ukupne vrijednosti  5.000,00 kuna ( 2 korisnika). 

Temeljem Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 
na području Općine Molve odobrio sam pravo na isplatu sredstava u iznosu 6.238,12 
kuna. 

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 5% i sufinanciranja dijela troškova 
za priključak na vodu i plin , a sve do maksimalnog iznosa potpore po tom programu do 
15.000,00 kuna ublažiti negativne demografske tenedencije i osigurati ravnomjerni 
razmještaj stanovništva te poboljšati standard življenja na području općine Molve odobrio 
sam pravo na isplatu u iznosu od 31.013,69 kuna. 

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  19.635,00 kuna. 
 

Projekt Zaželi - “Brižne žene Podravske” financira se  u okviru Operativnog programa 
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.Za 
njegovu provedbu i temeljem podnesenih zahtjeva za doznaku sredstava Općini Molve 
uplaćeno je 86.137,95 kuna u drugom polugodištu ove godine. 
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Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove 
rada gerontodomaćica u iznosu 74.312,50 kuna s  glavnom zadaćom pružanja pomoći i 
poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa našim Selskim komunalnim 
poduzećem d.o.o.o.,pomoći građanima socijalnog karaktera za podmirenje troškova 
stanovanja  u iznosu 5.379,92 kune ( 2 korisnika ), pomoći za novorođeno dijete u iznosu 
45.500,00 kuna, te sufinancirane troškove putovanja za učenike „Škola u prirodi“  i 
maturalno putovanje u iznosu 12.800,00 kuna (400,00 kn po dijetetu). 
 
Na 31. sjednici vijeća predložio sam donošenje Odluke o sufinanciranju priključka na 
vodovodnu mrežu na području Općine Molve od 1.000,00 kn po podnositelju zahtjeva.Istu 
je vijeće i usvojilo, a zahtjevi će se primati do 30. studenog 2020. godine. 
 

PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA 
 

Isplatio sam pomoći OŠ Molve u iznosu 32.026,25 kuna, od čega za redovan rad 
15.000,00 kuna, za obogađivanje knjižnog fonda 2.000,000 kuna i za opremanje školske 
kuhinje 15.026,25 kuna. 

 
U kolovozu sam donio zaključak o nagrađivanju učenika i mentora OŠ Molve koji su se u 
2018/20109. godini plasirali i osvojili mjesto na državnom prvenstvu Republike Hrvatske. 
Isplata nagrada dodijeljena je na svečanoj sjednici Općine Molve,a u tu svrhu isplatio sam 
15.000,00 kuna.  
 

Podsjetno, sa mjesecom travnjom 2019. dovršeni su radovi na  Energetskoj obnovi 
Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve. Energetski obnovljena zgrada vrtića koja je obnovljena uz 
sufinanciranje iz EU fondova, može služiti kao primjer dobre prakse te promocije 
energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljenih izvora energije.U listopadu su primljena 
bespovratna sredstva u visini 129.176,17 kuna,a  u skladu s podnesenim četvrtim 
Zahtjevom za nadoknadom sredstava kojim su odobreni i prihvaćeni svi potraživani 
troškovi  (početkom svibnja podnio sam zahtjev za nadoknadom sredstva kojim 
potražujem iznos od 258.353,32 kune). 
 
Predložio sam vijeću donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica 
za učenike OŠ Molve u šk.god. 2019/2020., a istu je vijeće i usvojilo.Time će  Općina 
Molve sufinancirat učenicima osnovnoškolcima, od 1. do 8. razreda, s područja Općine 
Molve troškove kupovine radnih bilježnica u iznosu od 100 %. 
 
U prvom polugodištu 2019. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve u iznosu 601.742,47 kuna. 

 
PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 
 
Na 30. sjednici održanoj 13. rujna  2019. godine vijeće je  prihvatilo moj prijedlog i donijelo 
III. Izmjene i dopune Proračuna za 2019.  i projekcija za 2020. i 2021. ( u daljnjem tekstu: 
proračun i projekcije) u svoti planiranog proračuna od 38.140.135,22 kuna. Zadnji rebalas 
proračuna izglasan je krajem prosinca u  iznosu 25.669.064,03 kuna na 33. sjednici vijeća. 
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Ostvareni  rezultat poslovanja za 2019. godinu korisnika je manjak prihoda i primitaka u 
iznosu 26.645,26 kuna. Budući da preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne 
godine iznosi 25.681,29 kuna, konačni rezultat poslovanja korisnika na dan 31.12.2019. 
godine iznosi manjak od 52.326,55 kuna (tj. manjak prihoda i primitaka za pokriće u 
sljedećom razdoblju). 
 

Moram priznati da je ova godina zahtjevala dugotrajan i iscrpan rad oko EU projekata, uz 
postojeće financijske poteškoće i plaćanja investicija, podmirenja obveza iz prethodnih 
godina, ali je isto tako pokazala da je sav trud bio opravdan i isplativ te mi daje snagu za 
ulazak u borbu sa novim projektima.  
 
Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve za 2019. godinu iznosi 1.911.167,11 kuna kao 
razlika ostvarenih prihoda i primitaka 12.042.500,98, kuna i rashoda i izdataka 
13.953.668,09 kuna. Budući da preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine 
iznosi 2.050.924,92 kuna, konačni rezultat poslovanja općine Molve na dan 31.12.2019. 
godine iznosi manjak od 3.962.092,03 kuna (tj. manjak prihoda i primitaka za pokriće u 
sljedećom razdoblju). 
Iako financijska slika na prvi pogled ne daje stabilne i očekivane  rezultate treba uzeti u 
obzir činjenicu da su veliki projekti završeni tijekom 2019. godine, a da potraživani iznosi 
za nadoknadom EU sredstva nisu u cijelosti naplaćeni pa je i iskazani manjak većinom 
posljedica navedenog.  
 
I dalje ću biti transparentan i otvoren prema javnosti te raditi savjesno i odgovorno s ciljem 
da se ostvare projekti i investicije predviđeni Proračunom i projekcijama  te  kroz niz mjera 
i aktivnosti težiti  da se postigne najviša razina kvalitete života u području socijalne skrbi, 
odgoja i školstva, kulture, sporta, turizma,komunalne infrastrukture i gospodarstva na 
području Općine Molve, a kako bi općina Molve dosegla europsku razinu i najviše 
zadovoljstvo mještana. 
 
 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 

         
            _______________________ 

 

 

                                                                                        Zdravko Ivančan, mag.ing.agr. 




