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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 123/17.) podnosim 
Općinskom vijeću Općine Molve ( u daljnjem tekstu: vijeće) polugodišnji izvještaj o radu 
općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 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.  

Nakon dugo najavljivanog, Općina Molve promjenila je svoje sjedište. Nova adresa 
sjedišta je: Trg kralja Tomislava 11, Molve u sklopu novog društvenog doma. Novi uredi 
nalaze se na 1. katu i sada su lako dostupni starijim osobama i invalidima, jer se u objektu 
nalazi lift koji mogu koristiti . 

Na sjednici vijeća održanoj početkom ožujka, na moj prijedlog donesena je Odluka o 
usvajanju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Molve čime je donesen 
novi moderni prostorni plan kojim se osim usklađenja sa novim Zakonom o prostornom 
uređenju i ostalim važećim propisima osiguralo učinkovito i održivo upravljanje razvojem 
područja općine što je uključivalo planiranje s ekonomskog, društvenog, prostornog i 
strateškog aspekta pritom uvažavajući sve podnesene zahtjeve od strane pravnih i fizičkih 
osoba koji su svi uvršteni u IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine. 

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom potrebno je usvojiti Izvješće o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. na 
području općine Molve, a kako bi se isto dalje dostavilo Ministarstvu.U skladu s time na 
sjednici održanoj 22. ožujka isti sam podnio na donošenje. 

Naručio sam u svibnju skice izmjera sa prijedlogom parcelacije i iskazom površina za 
odšetu – Put uz Komarnicu te Geodetski elaborat iskoličenja međnih linija katastarske 
čestice 9783/3 u k.o. Molve – Put u Sekulini.Uslugu je izvršila Geotra d.o.o. za geodeziju, 
građevinarstvo, tgovinu i usluge u vrijednosti 5.100,00 kuna. 

14. veljače 2019. godine raspisao sam javni natječaj za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Molve u sklopu Društvenog doma u Molvama, Trg kralja 
Tomislava 11, izgrađen na kčbr. 47/2, zk.ul. 5163 k.o. Molve koji se sastoji od:poslovne 
prostorije u prizemlju (garaža, sanitarni čvor, soba, hodnik) ukupne površine 190 m2 , 
poslovne prostorije na međukatu ( 2 sobe) ukupne površine 35 m2 , poslovna prostorija na 
I. katu (sala za sastanke) ukupne površine 35 m2 . Početna cijena mjesečne zakupnine za 
navedene poslovne prostorije iznosi 50,00 kuna. U zadanom roku zaprimljena je zamolba 
DVD Molve. 

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva Općina Molve je pristupila 
sklapanju Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati 
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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 prvo polugodište 2019. godine 
prihodi od naknade u visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda naplaćeni su u 
iznosu 7.786,13 kuna. 
 
Radi usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je donesen u osmom 
mjesecu prošle godine, predložio sam vijeću donošenje Odluke o komunalnom 
doprinosu. Cijena naknade ostala je nepromijenjena, a na rješenje koje se donosi 
primjenjuje se Opći porezni zakon umjesto  Zakon o općem upravnom postupku. 
 
Općina Molve uspješno se prijavila na program “WiFi4EU” – promicanje internetske 
povezivosti i osvojila bespovratna sredstva u obliku jednokratnog iznosa „Vaučera“ u 
vrijednosti 15.000,00 EUR . Njime će se omogućiti postavljanje najmodernije Wi-Fi opreme 
u središta javnog života.Program provodi Europska komisija, a odnosi se na 100%-tno 
sufinanciranje izgradnje WiFi infrastrukture za jedinice lokalne samouprave na lokacijama 
kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, javne ustanove, zdravstveni centri.Izgradnja WiFi 
infrastrukture (što uključuje i troškove opreme) bit će sufinancirana u stopostotnom iznosu, 
a korisnici potpore će biti obvezni osiguravati internetsku povezivost Wi-Fi mreže te 
plaćanje troškova održavanja dobivene opreme u trajanju od tri godine. Potpora će se 
dijeliti u obliku vaučera vrijednosti 15.000 EUR po prijavitelju kojim će se plaćati izgradnja i 
oprema, a Europska komisija će isplatiti vrijednost vaučera izvršitelju radova/dobavljaču 
opreme, koji će biti registriran na portalu Europske komisije vezanom uz WiFi4EU 
inicijativu. 

Nadalje, dana 21. lipnja 2019. godine potpisao sam  Sporazum 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.Ovim Sporazumom uređuje se zajednička suradnja i definiranje 
međusobnih odnosa. Grad Đurđevac je nositelj projekta, a ostale općine su projektni 
partneri.Isti je potreban kako bi Projekt ušao u završnu fazu i kako bi se Grad Đurđevac 
mogao prijaviti na Javni poziv za iskaz interesa. Razvoj širokopojasnog interneta je ključni 
faktor za unapređenje usluga sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, istraživanja i 
razvoja, kulture, te pružanja usluga ‘na daljinu’, te preduvjet za uključenje građana u 
informacijsko društvo/zajednicu. 

Na temelju obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o pozitivnoj ocjeni zahtjeva za 
su/financiranje u javnom radu, u svibnju sam  sklopio Ugovor o sufinanciranju 
zapošljavanja u 100% -tnom iznosu jedne osobe za razdoblje 20.5.2019. do 19.11.2019. 
godine (šest mjeseci).U tu svrhu zaprimljena su sredstva Zavoda u lipnju u iznosu 
26.447,67 kuna. 

U svibnju su održani europski izbori za provođenje izbora za članove u Europski parlament 
iz Republike Hrvatske, a u  to ime primljene su tekuće pomoći ( 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. 
 



 

 

Općinski načelnik Općine Molve 

Zdravko Ivančan,mag.ing.agr.  
Izvještaj o radu 

str. 4/13 
 

Molve, kolovoz 

2019. 
 

 
 

 

Na Program zaštite divljači Općine Molve za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 
2028. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo je suglasnost krajem listopada 2018. 
godine, a isti sam uputio na donošenje vijeću krajem travnja 2019. godine. 

Obavljen je larvicidni tretman komaraca na području općine Molve od strane tvrtke ICC 3 
D iz Zagreba i to : kanali Čivićevac, bazeni Sekuline, kanali Beljevine, Molve Grede, Stara 
Drava, Stari Ribiči, oko Repaškog mosta i bara kod Čingli Lingija. 

Sanitacija d.o.o. iz Koprivnice izvršila je sukladno ugovoru uslugu sustavne deratizacije 
postavom  rodenticida. Navedena usluga iznosila je 17.651,56 kuna.  

 

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU 

 

Za redovito poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih 
društava isplatio sam 45.000,00 kuna. Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na 
dohodak od 1,0% za financiranje Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac za prvo 
polugodište iznose 10.253,23 kuna. 

Isplatio sam 2.000,00 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 se kao 
potpisnik sporazuma obvezala kontinuirano financirati redovne djelatnosti HGSS u okviru 
sredstava predviđenih Proračunom za 2019. godinu u iznosu do 5.000,00 kuna. 

Radi primjene Zakona o sustavu civilne zaštite u dijelu izrade Plana djelovanja civilne 
zaštite za Općinu Molve, u studenom 2018. godine sam naručio izradu dokumenta od 
Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR. Osnova za izradu Plana djelovanja civilne 
zaštite Općine Molve je Procjena rizika od velikih nesreća Općine Molve  usvojena u 
kolovozu 2018. godine.Plan  sam zaprimio u veljači 2019. godine, a izvršena usluga iznosi 
6.500,00 kuna. Dana, 20.veljače 2019. godine donio sam Odluku o donošenju Plana 
djelovanja civilne zaštite Općine Molve. 

 
GOSPODARSTVO  
 
U prvom polugodištu 2019. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu 
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 2.476.645,88 kuna (uplate se odnose 
na razdoblje prosinac 2018. – svibanj 2019.godine) što za cca 0,81 % više u odnosu na 
isto izvještajno razdoblje 2018. godine.Za isto razdoblje prošle godine Ina je uplatila u 
korist žiroračuna Općine Molve iznos 2.456.941,76 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 1.458.733,22 kn što je za 13,4% više u odnosu na izvještajno 
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razdoblje 2018.godine.Također, trend povećanja slijede i porez i prirez na dohodak od 
imovine i imovinskih prava i to za 14,40%, te povremeni porezi na imovinu za 2,69%. 

 
Raspisao sam javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - 
bivše hale "POLER" u Molvama, u Ulici braće Novakovića 12, površine oko 330 m2 
(1/3prostora). Zakupodavac je Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. koje ima pravo 
korištenja prostora koji se daje u zakup. Početna cijena zakupa poslovnog prostora 
mjesečno iznosi 3.000,00 kn bez PDV-a. Poslovni prostor dan je u zakup na određeno 
vrijeme od 1 godine ( do 1.ožuka 2020. godine)temeljem sklopljenog ugovora sa tvrtkom 
DRAVA KOM d.o.o. iz Koprivnice. 

 
Odobreni iznos subvencije za prvo polugodište 2019. godine iznosi  190.396,38kuna ( 
subvencionirane su kamate obrtnicima u iznosu 3.571,38 kuna,te umjetno osjemenjivanje i 
pregled mesa na trihinelozu u iznosu 186.825,00 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 prvom 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 465.000,00 kuna. 
 
Na temelju Zaključka vijeća o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi, raspisao sam  
dva puta natječaj (u siječnju i  travnju 2019. godine) za prodaju dvije zgrade, 3 garaže i 
dvorište  površine 1.762 m2 i to početne cijene 5.850.000,00 kuna i 5.165.522,48 kuna. U 
dostavnom roku nije zaprimljena ni jedna zamolba. 

 
 
GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 

Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 1.082.881,16 
kn.Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja realizirane u iznosu 510.752,17 kn što je za 23,48 % 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, zelenih otoka, zatim sanacija divljih deponija, 
te održavanje ostalih javnih površina, zimska služba, uređenje plaže Čingi -lingi i itd). 
 
Od prethodno navedenog iznosa izdvojio bih sljedeće: naručio sam uslugu malčiranja za 
što je primljena faktura u iznosu 20.000,00 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 1.250,00 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 (KLASA: 363-
02/17-01/14, UR.BROJ: 2137/17-17-6 od 29. studenog 2017)što je za cca 84,74% manje u 
odnosu izvještajno razdoblje prethodne godine; usluga strojnog čišćenje snijega i 
posipavanja kolnika radi sprečavanja poledice u zimskim uvjetima realizirana je u iznosu 
14.875,00 kuna temeljem ugovora sa obrtom Fides II iz Molvi; za saniranje nerazvrstanih 
cesta i poljskih puteva u svrhu nabave, prijevoza i razgrtanja prirodnog šljunka naručio 
sam uslugu u iznosu 72.150,46 kuna temeljem dvogodišnjeg ugovora sa obrtom Fides II iz 
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Molvi; za održavanje čistoće i uređenje prometnih i zelenih površina  na području općine 
Molve   (košnja travnjaka, skupljanje otkosa, održavanje oko groblja, obrezivanje granja, 
čišćenje ulica sa odvozom otpada) realizirano je 256.034,75 kuna; za izvršenu uslugu 
čišćenja prepumpnih stanica odvodnje i vađenje pumpi u naselju Molve zaprimio sam 
račun Komunalija d.o.o. Đurđevac u iznosu 12.655,00 kuna. 
 
U veljači sam primio dopis Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim sam 
obavješten da je 8.siječnja 2019. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo 
Odluku o financiranju za projektni prijedlog „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje 
komunalnog otpada“ kojim se uređuje financiranje projekta u sklopu Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Fond je izradio Dokumentaciju o nabavi 
spremnika  s pripadajućim prilozima, proveo postupak prethodnog savjetovanja i objavio 9. 
siječnja 2019. godine Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u e-oglasniku 
javne nabave. Radi isporuke spremnika za koju je Općina Molve iskazala interes dostavio 
sam Fondu podatke o lokaciji privremenog skladišta ( Braće Novakovića 12, Molve) te 
imenovao osobe ovlaštene za preuzimanje spremnika ( Mato Gregurić, Danijela 
Plemenčić).U ožujku sam pristupio potpisivanju Dodataka ugovora o nabavi spremnika za 
odovojeno prikupljanje otpada sa Fondom, a kojim su utvrđeni svi relevantni podaci vezani 
uz Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava te s tim u svezi uređena međusobna prava i 
obveze ugovornih strana. 
 
Krajem ožujka održan je u službenim prostorijama općine sastanak sa predstavnicima 
Hrvatskih voda i konzultantima, tvrtkom Prostor EKO d.o.o., angažiranima od strane 
Hrvatskih voda, na kojem su izneseni načini saniranja i stavljanja u rad pročistača – 
UPOV. 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.  
U ožuku je zaprimljen  Zahtjev za doznaku sredstva sukladno Sporazumu i 1.Aneksu 
sporazuma o financiranju u iznosu 10.160,00 kuna. S radovima na rekonstrukciji 
pročistača krenut će se kad se ispoštuje cjelokupna zakonska procedura. 
 
Podsjetno, krajem 2018. godine od Elektre Koprivnica  zatražio sam smanjenje opsega 
zahvata prema važećoj prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) br. 400500-
091090-0021 od 02.10.2012. godine (Poslovna zona „Brzdeljeva“ u Molvama), što je 
rezultiralo pozitivnim prihvaćanjem i sklapanjem Aneksa o smanjenju obveze plaćanja 
(preostala obveza plaćanja smanjenja je za više od 50%).Ugovornu obvezu podmirio sam 
u cijelosti, plaćanjem u korist žiroračuna Elektre Koprivnica iznos od  307.611,05 kuna ( 
plaćanjem u dva dijela, s početkom veljače i početkom svibnja 2019. godine). 
 
Vezano uz projekt „Održive misli“ sufinanciranog iz Europske Unije, Kohezijskog fonda čiji 
nositelj (korisnik/prijavitelj) je Grad Đurđevac (podsjetno, ukupan iznos projekta iznosi 
492.494,32 kuna, a iznos EU potpore je 418.620,16 kuna), Općina Molve kao sunositelj 
aktivnosti sufinancirala je sukladno Sporazumu o udruživanju u provedbi projekta „Održive 
misli“ iznos od 1.450,74 kuna. Cilj projekta je da djeca usvoje navike pravilnog odvajanja i 
nauče važnost recikliranja od najranije dobi što će voditi smanjenju količina otpada na 
odlagalištu te njegov štetan utjecaj. Tako je u prostorijama „Osnovne škole prof. Franje 
Viktora Šignjara Virje“ održana tribina pod nazivom „Održivo gospodarenje otpadom i 
kakve to veze ima s nama“. U ožujku je Dječja sekcija Gradskog kazališta Đurđevac izvela 
zanimljivu predstavu u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve kojom su upoznali djecu kako 
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stvarati manje otpada  i kako odvajati otpad, a dana 14. lipnja 2019. godine održali su  
predstavu pod nazivom „U šumici malenoj“ u trajanju od 30 minuta.Djeci vrtićkih skupina 
zamjenik načelnika Martin Tuba podijelio je edukativne bojanke „Zelenko i eko ekipa“.  

U veljači sam potpisao Ugovor o javnoj nabavi radova ” Izgradnja i opremanje reciklažnog 
dvorišta na području Općine Molve“ za projekt Građenje reciklažnog dvorišta na području 
Općine Molve, referentni broj ugovora KK.06.3.1.03.0070, koji sufinancira Europska unija 
u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020. iz Kohezijskog 
fonda sa Zajednicom ponuditelja Bistra d.o.o., Đurđevac (vodeći član zajednice 
ponuditelja) i Radnik d.d., Križevci(član zajednice ponuditelja). Sveukupna ugovorena 
cijena radova s PDV-om za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta iznosi 2.010.137,04 
kn dok  ukupna vrijednost projekta iznosi 2.278.900,00 kn od toga EU sufinanciranje iznosi 
1.937.064,70 kn (85 %), a Općina Molve financira iznos od 341.835,30 kn (15%) . U 
ukupnu vrijednost projekta ulaze još druge aktivnosti kao projektni i stručni nadzor, 
promidžba i vidljivost, radionice o načinu razvrstavanja otpada, korištenju reciklažnog 
dvorišta i sl. Izvođač radova Bistra d.o.o. i Radnik d.d. započeli su dugo očekivano 
izvođenje radova u travnju za što je zaprimljena 1. privremena situacija na iznos 
159.261,63 kuna. Uslugu upravljanja stručnim i projektantskim nadzorom nad izgradnjom 
reciklažnog dvorišta u skladu sa provedenom javnom nabavom i sklopljenim Ugovorom 
JN-3/19 iz veljače 2019. godine provodi Petgrad d.o.o., iz Koprivnice kojeg zastupa 
direktor Vedran Petrović.Ugovorena vrijednost usluge iznosi 46.250,00 kuna uz ugovoreni 
rok od osam mjeseci, tj. od 8.2.2019. do 8.10.2019. godine.Nadalje, u sklopu projekta 
„Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve“ ,ugovorio sam 
uslugu provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti   sa tvrtkom ECO CONSULTING 
d.o.o.iz Zaboka, temeljem zaključenog Ugovora JN-5/19 dana 26. travnja 2019. godine. 
Početkom lipnja održane su dvije edukativne radionice u prostorijama Općine Molve za 
učenike od 1. do 4. razreda OŠ Molve i učenike od 5. do 8. razreda OŠ Molve. Kroz 
radionicu učenici su upoznati sa pravilnim razvrstavanjem otpada te važnosti recikliranja i 
ponovne uporabe otpada. Dana 28. lipnja 2019. godine održana je edukativna radionica za 
vrtićku djecu u prostorijama dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve na kojoj su djeca imala priliku 
nešto novo naučiti o recikliranju smeća i o brizi našeg okoliša.Djeci su podijeljenje 
slikovnice pod nazivom „Od smrdljivka Zemlju spasi“. 

U sklopu Dana planete Zemlje i na inicijativu Lovačkog društva „Fazan“, Molve uz podršku 
Općine Molve organizirana je jednodnevna radna akcija „Zelena čistka“ dana 13. travnja 
2019. godine.„Zelena čistka“ je dio globalne akcije World Cleanup koja okuplja aktivne 
građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Cilj je u 
jednom danu ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada. 
Na radnoj akciji se okupilo oko 80-tak volontera iz naših udruga koji su u jednom danu 
očistili okoliš na području Molve Grede, Repaš, Čingi-Lingi, Molve Ledine, Sekuline i 
Molve. Sakupljeno je oko 30m2 smeća koje je odloženo u spremnik kamiona GKP 
Komunalac.Nakon uspješno provedene akcije čišćenja za vrijedne volontere pripremljen je 
ručak u novom društvenom domu u Molvama koji su pripremile domaćice iz Repaša, Molvi 
Greda i Molvi. 

U siječnju sam potpisao Ugovor o pružanju usluga čišćenja i odvoza neopasnog otpada s 
groblja i zelenih otoka na području Općine Molve sa Drava Kom d.o.o. iz Koprivnice na 
određeno vrijeme do 3.12.2019. godine. 

Sukladno Uredbi i Zakonu o gospodarenju komunalnim otpadom te s ciljem rješavanja 
problema odlaganja otpada i divljih deponija, sklopio sam Ugovor o korištenju mobilnog 
reciklažnog dvorišta sa Komunalcom d.o.o iz Koprivnice. Mobilno reciklažno dvorište služi 
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za zaprimanje manjih količina problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenke, 
papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih 
motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, 
lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida. Ugovorena cijena 
usluge korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta je 350,00 kuna po satu bez PDV-a, a 
cijena uključuje korištenje usluge teretnog vozila sa dizalicom od 300,00 kuna po satu 
bez PDV-a i rad radnika na mobilnom reciklažnom dvorištu 50,00 kuna po satu bez PDV-
a. 
 

U siječnju sam raspisao natječaj za zakup zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje 
građevinskog otpada u vlasništvu Općine Molve – Gaić kčbr. 5003 k.o. Molve ukupne 
površine 14.225 m2 uz najmanju početnu cijenu od 100,00 kuna mjesečno.U ostavljenom 
roku za dostavu ponuda zaprimljena je 1 ponuda - FIDES II. obrta za građevinarstvo i 
trgovinu vl. Josip Lončar iz Molvi s kojim sam sklopio ugovor 1.travnja 2019. godine na 
određeno vrijeme od 20 godina i to do 1.travnja 2039. godine. 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. 
Godišnji iznos zakupnine iznosi 1.500,00 kuna dok je za prvu godinu zakupa određena u 
iznosu od 1.250,00 kuna. 

U naselju Repaš postavljene su nove led lampe. Nabavljeno je i postavljeno 96 led lampi. 
Vrijednost radova i nabave je oko 250.000,00 kuna. Ovim ulaganjem štedi se električna 
energija za čak četiri puta, postižu se uvjeti prema propisima EU i smanjuju troškovi 
održavanja javne rasvjete. Sredstva namijenjena ovoj investiciji otplatiti će se kroz četiri 
godine kroz uštedu električne energije. 
 
Sukladno sklopljenom ugovoru sa izvođačem radova Elektro i vodoinstalaterski obrt MP vl. Mirko 

Paša izvedeni su radovi preuređenja kućnih priključaka el.mreže za podzemni ulaz kabla u 
ulici Medvrti (usluga ugradnje KPMO ormara i glavnog voda te usluga ugradnje priključne 
cijevi za podzemni ulaz kabla na postojećim KPMO ormarima). Za navedene radove 
zaprimio sam fakturu na iznos 24.950,00 kn s PDV-om. 

 
Vezano uz projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste "Molve Zapad" sufinanciranog 
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", u travnju sam potpisao Aneks ugovora za izvođenje radova 
rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine Molve (E-MV 2/18) kojim je rok za 
izvršenje ugovorenih radova produžen za 45 kalendarskih dana odnosno do 2. lipnja 2019. 
godine. Na temelju zaprimljene okončane situacije Poduzeća za ceste d.o.o. iz Bjelovara 
utvrđeno je da su radovi izvedeni kvalitetno, količine su utvrđene na temelju podataka iz 
građevinske knjige  i ukupna vrijednost izvršenih radova s PDV-om iznosi  753.470,00 
kuna. Stručni nadzor izvršila je tvrtka Petgrad d.o.o. iz Koprivnice. Asfaltirana je dionica 
ceste u dužini od 1520 metara i širine 4 m, izvršeno je spajanje ceste na županijsku cestu 
ŽC 2114, čime će se smanjiti  troškovi održavanja ceste, uređene su bankine s obje strane 
ceste, širine 0,5 m, rekonstruirani su cijevni propusti na stacionažama 0+700 i blizu 
stacionaža 1+100 prema posebnim uvjetima Hrvatskih voda.  
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U ožujku sam angažirao uslužni obrt Atrej iz Koprivnice kako bi prijavio Općinu Molve na 
javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a vezano uz  sufinanciranje 
izgradnje nogostupa u Đurđevačkoj ulici i Ulici braće Novaković. Ukupna vrijednost obaju 
projekta je oko 450.000,00 kuna od čega bi Ministarstvo sufinanciralo 50 %-tni iznos. 
 
 
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT 
 

Sa lipnjom su krenule manifestacije u sklopu Dana Općine Molve. Stručnim panelom o 
radu dr. Ivana Ivančana u Molvama je započeo trodnevni program 4. Spomenara Dr. 
Ivana Ivančana.Krajem lipnja raspisao sam javni poziv za davanje u zakup javnih površina 
u sklopu Dana Općine Molve na blagdan Velike Gospe i za postavljanje šatora ( 
ugostiteljske i promotivno-trgovačke usluge).  Ugovor o zakupu javne površine za postavu 
šatora sklopio sam Hotelom Podravina d.o.o.. iz Koprivnice kao jedinim i najpovoljnijim 
ponuditeljem.  Cijena zakupa zemljišta utvrđena je 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 54.000,00 
kuna, vjerskim zajednicama u iznosu 225.000,00 kuna  i sportskim društvima 221.000,00 
kuna. 
 
Povodom 70 godina djelovanja, Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO je 
28. travnja 2019. godine u Molvama održao koncert pod nazivom „Neka sjaji sunce svima“. 
Koncert je održan u sportskoj dvorani pred oko 400 ljudi, s početkom u 19:30 u organizaciji 
„Društva za povjesnicu i starine Molve“.  
 
Povodom Uskrsa, otvorena je tradicionalna izložba slika, fotografija i skulptura slikara 
Molvarskog likovnog kruga Molve pod nazivom „Molvarsko proljeće“.  
 

Projekt „Amazon of Europe Bike Trail“ ukupno je vrijedan 3.176.000,00 eura, traje 3 
godine, te u njemu sudjeluje 15 partnera, među kojima i Koprivničko-križevačka županija 
na koju se odnosi 170.000 eura, od kojih 85% pokriva Europski fond za regionalni razvoj. 
U sklopu projekta „Amazon of Europe Bike Trail“ na Seljačkom domaćinstvu Ivančan u 
Sekulinama 13. lipnja je održan trening za implementaciju biciklističke staze orijentirane na 
prirodu. Budući UNESCO-v Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, tzv. 
"Europska Amazona“ milijun je hektara velik riječni krajolik donjih tokova tih rijeka i među 
najvećim slatkovodnim biserima Europe, povezuje Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku 
i Srbiju. Drago mi je istaknuti da podržavam ovaj projekt i da će jezero Čingi-Lingi biti 
buduće odmorište na biciklističkoj ruti „Europske Amazone“ na kojem će biti izgrađena 
prigodna infrastruktura za odmor biciklista.  
 
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 izvodi Fides II iz Molvi, vrijednost radova je cca 
350.000,00 kuna. Izvođenje radova sufinancirala je  Općina Molve sa 175.000,00 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. 
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Nakon provedenog postupka jednostavne nabave JN-4/2019., u ožujku sam potpisao 
Ugovor  o nabavi usluga prikupljanja i obrade materijala potrebnog za tiskanje Monografije 
Općine Molve sa LDesign j.d.o.o. iz Koprivnice. Ukupna vrijednost usluge prema 
ponudbenom listu iznosi 124.000,00 kuna. Rok pružanja usluge je definiran do 
15.01.2020. godine.U svibnju je  za tu svrhu isplaćen iznos predujma od 50.000,00 kuna.  
 
Izdano je novo 53. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a povodom Uskrsa. 
 
U suradnji s NK Mladost Molve, prijavljen je projekt Središnjem državnom uredu za sport 
za sufinaciranje opremanja nogometnog stadiona, nogometnog travnatog igrališta i 
zgrade. Vrijednost projekta je 312.251,13 kuna. 
 
Predložio sam vijeću donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti 
iznajmnjivanja i smještaja u turizmu na području Općine Molve kojom se utvrđuje visina 
paušalnog poreza u iznosu od 150,00 kuna i to po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 
po smještajnoj jedinici u objektu za robizonski smještaj koje se nalaze na području Općine 
Molve. Istu je vijeće prihvatilo i usvojilo na 23. sjednici. 
 
 
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,  UHBIDR Repaš 7.000,00 kuna, Gradskom društvu Crvenog križa 
Đurđevac  4.000,00 kuna, općinskoj udruzi umirovljenika Molve 12.000,00 kuna i 
participirao sam u  troškovima  općinskog društva Crvenog križa Molve u svoti 3.309,63 
kuna povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi. 
 
Početkom travnja  donio sam Zaključak o dodjeli Uskrsnica u iznosu od 150,00 kuna 
osobama koje zadovoljavaju uvjete o stjecanju prava na isplatu  i dodjelu poklon paketa  
svakom kućanstvu prehrambenim proizvodima i listom MIL. Pravo na isplatu uskrsnica 
ostvarilo je 396 korisnika, dok je podijeljeno 597 paketa ukupne vrijednosti 68.600,54 
kune.Ugovor o kupoprodaji prehrambenih paketa sklopio sam sa Dergez d.o.o. iz 
Podravskih Sesveta (Ugovor JN-6/19.). 
 
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 2.655,00 kuna. 
 
Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole 
Molve za školsku godinu 2018./2019., KLASA: 602-01/18-01/6, URBROJ: 2137/17-03-18-
1 od 19. rujna 2018. godine, u veljači sam isplatio 4.485,00 kuna ( subvencionirani su 
troškovi prehrane za razdoblje rujan 2018. godine do prosinca 2018.godine). 
 

Na temelju nove Odluke o novčanoj pomoći za novozaposlene izdao sam zaključke kojim 
sam  odobrio  pravu na isplatu ukupne vrijednosti  9.000,00 kuna. 
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Temeljem Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 
na području Općine Molve odobrio sam pravo na isplatu sredstava u iznosu 21.112,98 
kuna. 

Kao osnovni cilj i prioritet budućeg razvoja Općine nameće se zadržavanje postojećih i 
privlačenje novih stanovnika. I ove godine predložio sam  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. Slijedom navedenog, odobrio sam 
pravo na isplatu u iznosu od 25.963,42 kune. 

 
Projekt Zaželi - “Brižne žene Podravske” zaživio je u punom sjaju. Tri gerontodomaćice 
zaposlene su na projektu u Općini Molve,a  sa radom su krenule još u siječnju 2019. 
godine i brinu o ukupno 24 krajnjih korisnika pomoći u kući. Pomažu im u obavljanju 
kućanskih poslova, održavanju osobne higijene, dostavi lijekova, plaćanju računa, te im 
pružaju podršku kroz razgovor i druženje. Svoj posao obavljat će kroz razdoblje od dvije 
godine. Sredinom ožujka su preuzele svoje bicikle i radnu odjeću i obuću kako bi nastavile 
brže i lakše obilaziti svoje korisnike. Održana je i početna konferencija projekta u 
Kalinovcu 21. ožujka 2019. godine, gdje su prisustvovali predstavnici partneri na projektu 
Općina Kalinovac, Ferdinandovac, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete te predstavnice 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i predstavnice Centra za socijalnu skrb 
Đurđevac.Koordinatorica projekta Ingrid Večenaj-Lončar je krajem ožujka korisnicima 
podijelila pakete sa higijenskim potrepšinama za razdoblje ožujak, travanj i svibanj te će 
navedene pakete korisnici dobivati svaka naredna 3 mjeseca unutar 2 godine koliko traje 
provedba projekta. Podsjetno, ovaj projekt 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 83.142,93 kuna u prvom polugodištu ove godine. 

Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove 
rada gerontodomaćica u iznosu 42.187,50 kuna s  glavnom zadaćom pružanja pomoći i 
poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa našim Selskim komunalnim 
poduzećem d.o.o.o., pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 300,00 kuna ( 1 
korisnik ),pomoći građanima socijalnog karaktera za podmirenje troškova stanovanja  u 
iznosu 7.197,20kuna ( 3 korisnika ), pomoći za novorođeno dijete u iznosu 173.000,00 
kuna. 
 

 
PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA 
 

U veljači sam sa obrtom ARKUS iz Koprivnice sklopio Ugovor o poslovnom savjetovanju 
za usluge pripreme, prijave i provedbe projekta financiranog na temelju Natječaja za 
provedbu mjere 7.4.Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slovbodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganje u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
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slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa Ruralnog 
razvoja RH 2014.-2020.konkretno vezano uz projekt „Gradnja zgrade vrtičko-predškolskog 
vrtića“.Vrijednost sklopljenog ugovora  sa obrtom ARKUS iznosi 43.750,00 kuna s PDV-
om. 

Nakon dvije godine pauziranja, u  ožujku sam predložio općinskom vijeću donošenje 
Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja općine 
Molve za školsku godinu 2018./2019., a ista je i usvojena. Tako će općina  dodjeljivati  
pomoć za školovanje učenicima srednjih škola i studentima, a pomoć će se isplaćivati za 
razdoblje od 10 mjeseci. Pravo na pomoć imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na 
području općine Molve koji su 2019. godine uspješno završili razred i to: redovni učenici u 
iznosu od 250,00 kuna mjesečno, učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja 
ostvaruju pravo na dodatnih 250,00 kuna mjesečno, najviše do 2.500,00 kn ukoliko se radi 
o školovanju za zidare, armirače, strojobravare, ličioce, dimnjačare ili poljoprivredna škola, 
a pravo na pomoć u iznosu od 400,00 kuna mjesečno imaju studenti koji su 2019. godine 
uspješno završili godinu studija. Studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja ostvaruju 
pravo na dodatnih 200,00 kuna mjesečno, najviše do 2.000,00 kn, ukoliko se radi o studiju 
prava, geodezije, agronomije, strojarstva, građevinarstva, arhitekture ili medicine. 

 

Isplaćene su tekuće pomoći OŠ Molve u iznosu 216.000,00 kuna, od čega za redovan rad 
15.000,00 kuna, školsko sportski klub 2.000,000 kuna i za opremanje školske kuhinje 
199.000,00 kuna čime se u potpunosti obnovila oprema i namještaj u školskoj kuhinji u 
skladu sa europskim standardima. U dogovoru s ravnateljem OŠ Molve omogućeno je  da 
i učenici područnih škola imaju topli obrok.  

 
Temeljem Odluke vijeća o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s 
područja Općine Molve za školsku godinu 2015/2016.iz 2017. godine,  isplaćen je preostali 
iznos  pomoći i nagrada za završen studij u iznosu od 355.448,80 kuna. 
 

Sa mjesecom travnjom 2019. dovršeni su radovi na  Energetskoj obnovi vrtića "Pčelica" 
Molve. Primljena je okončana situacija po kojoj vrijednost radova iznosi 38.541,72 kuna, a 
ukupna vrijednost obavljenih radova po svim situacijama  769.427,80 kuna.Uređen je ured 
i potkrovlje vrtića, a  gospodin Mirko Vedriš iz Molvi nacrtao je i oslikao pčelicu kao 
prepoznatljiv znak Vrtića. Kod glavnog ulaza postavljena je  trajna ploča u cilju podizanja 
svijesti građa Unije o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike i fondova, kao i o rezultatima i 
učincima podrške.Ovim projektom našim najmlađim mještanima poboljšani su uvjeti 
boravka u vrtiću,  a ostvarit će se i značajne financijske uštede. Primljena su bespovratna 
sredstva u visini 104.108,25 kuna,a  u skladu s podnesenim trećim Zahtjevom za 
nadoknadom sredstava (korištena je metoda nadoknade tj. potraživani troškovi su plaćeni 
u cijelosti u visini 221.271,88 kn).Kapitalna pomoć primljena je u visini 34.119,42 kn od 
Koprivničko-križevačke županije temeljem Zaključka o dodjeli kapitalne pomoći i 
podnesenom zahtjevu za povrat 50% vrijednosti izvedenih radova finaciranih iz vlastitih 
sredstava Općine Molve. 

 
U prvom polugodištu 2019. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve u iznosu 516.909,55 kuna. 
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PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 
 
I.Izmjene i dopune vijeće je donijelo 22. ožujka  2019. godine, u svoti planiranog proračuna 
od 33.401.178,80 kn. 
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08., 136/12. i 15/15.) 
vijeće na svojoj je 27 sjednici održanoj 31. svibnja 2019. usvojilo Godišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna za 2018. godinu.  
Na 28. sjednici održanoj 21. lipnja 2019. godine vijeće je donijelo II. Izmjene i dopune 
Proračuna za 2019. u svoti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 
38.046.135,22 kn.  
 
Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve ( bez proračunskog korisnika dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve)  za prvo polugodište 2019. je manjak  prihoda i primitaka u svoti 
563.154,62 kn kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka 6.228.416,34 kn i rashoda i 
izdataka 6.791.570,96 kn. Ostvareni rezultat poslovanja dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve  za 
prvo polugodište 2019. je manjak prihoda i primitaka u iznosu 14.024,54 kn kao razlika 
ostvarenih prihoda i primitaka 593.109,55 kn i rashoda i izdataka 607.134,09 kn. 
 
U skladu sa navedenim, izvršenje Proračuna za prvo polugodište 2019. godine sadržava  
izvršenje financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Molve,konsolidirani rezultat poslovanja ( bez prijenosa rezultata prethodne/ih godina) je 
manjak prihoda i primitaka u iznosu 577.179,16 kn. 
 
Ispred općine Molve, kao općinski načelnik,drago mi je istaknuti da je ova godina pokazala 
da je sav dugotrajan i iscrpan rad oko EU projekata, uz financijske poteškoće i obveze iz 
prethodnih godina, bio opravdan.  
 
I dalje mi je prioritet biti transparentan i 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. 


