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UVODNI DIO  

 

Sukladno članku 52. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 5/13. i 3/15. i „Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/18. i 2/19.), 
a vezano uz članak 35.b. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine” broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08., 109/07., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) 
podnosim Općinskom vijeću Općine Molve (u daljnjem tekstu: vijeće) polugodišnji izvještaj 
o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. 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.  

Stupanjem na snagu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ("Narodne novine" broj 127/17.) 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 1.140.036,93 kuna. 

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17.) poglavito dijela koji se 
odnosi na zaštitu napuštenih i izgubljenih životinja, uputio sam na vijeće donošenje Odluke 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Molve. U skladu s 
navednim, u studenom sam sklopio  Anex Ugovora sa Veterinarskom stanicom Koprivnica 
kojim su regulirani poslovi i  cijene hvatanja pasa lutalica, zbrinjavanje pasa nepoznatog 
vlasnika u skloništu za životinje i skrb na životinjama u skloništu do udomljenja. 
 
Dana 13. lipnja 2018. godine donio sam Odluku o javnom natječaju za povjeravanje 
komunalnih poslova na temelju ugovora: dezinsekciji i deratizaciji. U ostavljenom roku za 
dostavu ponuda, zaprimljene su četiri ponude.Sukladno Zapisniku stručnog povjerenstva i 
Odluci općinskog vijeća Općine Molve, sklopio sam Ugovor o obavljanju komunalnih 
poslova deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine 
Molve sa Sanitacijom d.o.o., iz Koprivnice te Ugovor o obavljanju komunalnih poslova 
dezinsekcije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Molve sa 
ICC 3D d.o.o.iz Zagreb. Oba ugovora zaključena su na rok od dvije godine. 
 
Sredinom prosinca 2018. godine zatražio sam suglasnost vijeća za provedbu ulaganja u 
Projekt „Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Repaš“ kroz prijavu na natječaj  koji je 
23. listopada 2018. objavila Lokalna akcijska grupa „PODRAVINA“, tip operacije "Ulaganje 
u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 3.1.1.1."  
Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 143.082,25 kuna s PDV-om. Glavni projekt za 
rekonstrukciju društvenog doma izradio je PETGRAD d.o.o. iz Koprivnice. Prihvatljivi 
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troškovi rekonstrukcije Društvenog doma u Repašu iznose 139.082,50 kuna s PDV-om, a 
neprihvatljivi troškovi informiranja i vidljivosti projekta iznose 4.000,00 kuna s PDV-om. 
Projektom će se urediti kat Društvenog doma u naselju Repaš radi poboljšanja uvjeta 
korištenja istog za potrebe mještana i udruga koje djeluju na području Općine. Rezultat 
toga biti će funkcionalo uređen prostor, učinkovitijeg korištenja energije u kojem će se 
održavati kulturno-umjetničke, društvene i ostale manifestacije na dobrobit mještana, a koji 
se sastoji od 4 prostorije: 2 kuhinjska dijela, 1 sale i 1 spremišta. 
Realizacija projekta obuhvaća građevinsko-obrtničke radove, rušenje i demontažu, 
zidarske radove, podno-polagačke radove i stolarske radove: demontaža postojeće 
stolarije sa objekta, 14 kom. dvokrilnih prozora sa roletama, zidarske radove nakon 
promjene stolarije, brušenje i lakiranje parketa te nabavu materijala i izradu 14 trokrilnih 
PVC prozora. 
 
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13., 153/13., 
78/15., 1218. i 118/18.)  i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17.), krajem kolovoza 2018. godine donio sam Odluku o 
pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene IV. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Molve. U postupku Ocjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na 
osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, 
sljedom čega sam u listopadu donio takvu Odluku.Javno izlaganje o Prijedlogu IV. izmjena 
i dopuna održano je 12. prosinca 2018. godine .Podsjetno, izradu IV. Izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja Općine Molve po osnovi Odluke vijeća izrađuje Zavod za 
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije iz Koprivnice, koje je sukladno 
Ugovoru iz 2016. godine i  Aneksima Ugovora iz 2017. i 2018. godine ispostavio račun u 
iznosu 12.500,00 kuna (50% ugovorene cijene). 
 

4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.)  iz kojeg proizlazi obveza jedinice lokalne 
samouprave da odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) koji će biti jednak 
godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne površine 
stambenog prostora u prvoj zoni. U skladu s navedenim i uzimajući u obzir da je važeća 
Odluka o  vrijednost boda utvrđena u visini od 1,00 kune mjesečno, predložio sam 
Općinskom vijeću Općine Molve donošenje nove Odluke. U cilju smanjenja i rasterećenja 
plaćanja komunalne naknade kućanstvima predložio sam novu Odluku o komunalnoj 
naknadi  na području Općine Molve. Obje Odluke  Općinsko vijeće je usvojilo. 

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09., 
90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16. i 127/17.) pristupio sam 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 sam, između ostalog, preuzeo obvezu 
izdavanja Rješenja za naknadu za uređenje voda i njihovu naplatu od 2019. godine. 

Vezano uz projekt stare škole u Repašu i  apliciranja na mjeru 7.4. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu , u  listopadu 
sam zatražio izdavanje Rješenja/Mišljenja o provedenom postupku/potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliši/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1393.html
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ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode iz Koprivnice. 

Nastavno na potpisan Sporazum o udruživanju za program provedbe izobrazno-
informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „Održive misli“  iz  veljače 
2018. godine, primio sam obavijest iz Grada Đurđevca da je za projekt obavljena javna 
nabava temeljem koje je zaprimljena jedna ponuda od strane obrta za edukaciju, 
promidžbu i proizvodnju vl. Sonja Hlebar iz Koprivnice na iznos 353.000,00 kuna. Ponuda 
udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi te potrebama 
naručitelja, te je stoga, 28.08.2018. održano potpisivanje Ugovora o pružanju usluga 
između Grada Đurđevca kao nositelja projekta i APEA-e, obrta za edukaciju, promidžbu i 
proizvodnju. Podsjetno, projekt je sufinanciran od strane Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike u 85%-tnom iznosu, a   ukupna vrijednost projekta jer 492.494,32 kune. 
Dodatnom prijavom na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
EU, odobreno je i dodatno sufinanciranje u visini od 70% vlastitog udjela, što znači da od 
ukupnog iznosa projekta za vlastito financiranje preostaje iznos od 22 tis.kuna, što 
trenutno prema Nacrtu izračuna udjela za Općinu Molve iznosi 1.835,16 kuna umjesto 
prethodno utvrđenih 6.117,20 kuna. 

Temeljem prihvaćene Odluke vijeća o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog 
redara s Gradom Đurđevcom i općinama  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, 
Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje, sklopio sam Sporazum o zajedničkom 
obavljanju poslova poljoprivrednog redara u kolovozu 2018. godine. Natječaj za prijam u 
službu objavio je Grad Đurđevac, a posao je pripao Saši Franjiću koji  poslove 
poljoprivrednog redara na području Općine Molve obavlja svake srijede u tjednu. 
 
U prosincu sam primio dopis Državnog ureda za reviziju iz Koprivnice kojim nam 
obavještavaju o obavljanju revizije učinkovitosti upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-
križevačke županije, čime je i Općina Molve subjekt predmetne revizije. Tražena 
dokumentacija dostavljena je u predviđenom roku, a nalaz revizije se očekuje. 
 
U travnju sam Program zaštite divljači dostavio Ministarstvu poljoprivrede u svrhu 
obavljanja pregleda elaborata od strane stručnog povjerenstva. Ministarstvo poljoprivrede 
je temeljem iznesenog osnovalo Povjerenstvo za provedbu ispitnog postupka pregleda 
elaborata koje se sastalo i dana 4. listopada 2018. godine obavilo pregled u uredu i na 
terenu te dalo svoje mišljenje u dijelu Zaključka koji je sastavni dio Zapisnika. Krajem 
listopada primio sam suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program zaštite divljači 
kojim se propisuje zaštita i lov divljači u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. 
godine. 
 

U studenom 2018. godine usvojena je  Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Molve za razdoblje od 2018. do 2025. u skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. Strategija je  donesena za razdoblje od sedam godina u 
kojoj su određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir 
gospodarske i razvojne interese Općine Molve i Republike Hrvatske.  

Također, usvojen je Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve za 
2019. godinu kojeg je Općina Molve bila u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj 52/18.). Godišnjim planom 
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upravljanja imovinom određuju se:kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom 
Općine, provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,detaljna analiza stanja 
upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine,godišnji planovi upravljanja 
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine. 
 
Stategija i Godišnji plan upravljanja imovinom izrađen je ne samo u skladu s Zakonom o 
upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj 52/18.) već i  preporukama 
navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije. 
 
Krajem srpnja primio sam zadnji dio dokumentacije potrebne  za provođenje procedure za 
donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, konkretno Uvjerenje 
Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 
okoliša i zaštitu prirode, Ispostave u Đurđevcu da se prema važećem prostornom planu 
uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja s potrebnom 
oznakom ukoliko se radi o osobito vrijednom (P1) i vrijednom (P2)poljoprivrednom 
zemljištu. Sredinom studenom zaprimio sam finalnu verziju Prijedloga programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem od tvrtke Euroconsulting d.o.o., iz Varaždina , a 
20. prosinca objavio sam javni poziv na uvid u prijedlog Programa s popratnom 
dokumentacijom. Otvoreno savjetovanje završilo je 4. siječnja 2019. godine. Program 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem proslijeđen je Koprivničko-križevačkoj županiji 
koja će ga postupajući sukladno zakonskim propisima, donijeti za Općinu Molve. 
 
 

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU 

Za redovito poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih 
društava isplatio sam 30.000,00 kuna.  

Isplatio sam 1.000,00 kuna Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – stanica Koprivnica 
temeljem potpisanog Sporazuma  o zajedničkoj suradnji u lipnju 2018. godine, 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.  

Procjena rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i procjene rizika od velikih 
nesreća za područja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave polazni su 
dokumenti za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenje 
zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15. i 
118/18.), a izrađuju se i donose za područje Republike Hrvatske, županija, Grada 
Zagreba, gradova i općina.Nakon što sam u lipnju zaprimio Nacrt prijedloga Procjene 
rizika od velikih nesreća za Općinu Molve od strane  Ustanove za obrazovanje odraslih 
DEFENSOR,  otvoreno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću do 21. srpnja 
2018. godine. U kolovozu sam uputio prijedlog vijeću na donošenje Procjene rizika, a ista 
je i usvojena. 

Također, sukladno Zakonu o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) izrađen je  
Plan zaštite od požara za Općinu Molve,a isti je usvojen na sjednici vijeća kada i Procjena 
rizika.  



 

 

Općinski načelnik Općine Molve 
Zdravko Ivančan,mag.ing.agr.  
Izvještaj o radu 

str. 6/11 
 

Molve, ožujak 
2019. 
 
 
 

 

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Molve, a 
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s 
ciljem civilne zaštite ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi, stožera civilne zaštite, udruga 
građana od značaja za civilnu zaštitu) donešen je  Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Molve za 2018. godinu. 

 
GOSPODARSTVO I TURIZAM 
 
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. U drugom polugodištu 
2018. odobreni iznos subvencije iznosi  155.120,46 kuna ( subvencionirane su kamate 
poljoprivrednicima i obrtnicima, uzgoj povrtlarsko-ratarskih kultura, umjetno osjemenjivanje 
i pregled mesa na trihinelozu,premija osiguranja lovišta, te osiguranje usjeva i nasada). 
 
U listopadu sam na temelju Zaključka općinskog vijeća o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 
k.o. Novi raspisao natječaj za prodaju dvije zgrade, 3 garaže i dvorište  površine 1.762 m2 

početne cijene 6.500.000,00 kuna. U dostavnom roku nije zaprimljena ni jedna zamolba. 
 
U drugom polugodištu 2018. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu 
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 2.546.474,07 (uplate se odnose na 
razdoblje lipanj 2018. – studeni 2018.godine). Za isto razdoblje prošle godine INA je 
uplatila u korist žiroračuna Općine Molve iznos 2.393.749,35 kuna, što za cca 6,38% više 
u odnosu na  isto izvještajno razdoblje 2017.godine. 
 
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. U drugom polugodištu općina je u svrhu pomoći za navedenu 
investiciju isplatila Selskom komunalnom društvu d.o.o. 202.000,00 kuna. 
 
 
GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 
Rashodi za usluge realizirani su u iznosu 1.239.557,70 kuna, od čega usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja iznose 643.098,04 kune (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, itd). 
 
Od prethodno navedenog iznosa izdvojio bih sljedeće: naručio sam uslugu malčiranja za 
što je primljena faktura u iznosu 64.650,00 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 račune u iznosu 30.778,48 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), usluga strojnog čišćenje 
snijega i posipavanja kolnika radi sprečavanja poledice u zimiskim uvjetima realizirana je u 
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iznosu 8.750,00 kuna temeljem ugovora sa obrtom Fides II iz Molvi, izvanredno 
održavanje cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa – popravak lokalnih pojedinačnih 
oštećenja kolnika izvršen od strane Cesta d.d. iz Bjelovara u iznosu 7.227,85 kuna 
temeljem narudžbenice broj 34/2018, izvršena je usluga čišćenja kanala Molve Grede od 
strane ISKOP-SAŠA vl.Saše Čubela u iznosu 7.600,00 kuna temeljem narudžbenice broj 
46/2018, za održavanje čistoće i uređenje prometnih i zelenih površina  na području 
općine Molve   (košnja travnjaka, skupljanje otkosa, održavanje oko groblja, obrezivanje 
granja, sadnja sadnica, čišćenje ulica sa odvozom otpada) realizirano je 366.430,19 kuna. 
 
Naručio sam dobavu, izradu i montažu vruće poncinčanih klupa (5 kom) koje su 
postavljene kod kapelice na groblju. Za izvršenu uslugu primio sam račun  tvrtke Metal 
Konstrukt d.o.o. iz Bjelovara u iznosu 19.062,50 kuna. 
 

U studenom sam potpisao Sporazum 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. Ukupna vrijednost investicije iznosi 329.000,00 kn bez PDV-a, od čega 
Hrvatske vode  financiraju iznos od 150.000,00 kn,a Općina Molve preostali iznos uz 
povećanje od 3% od ukupne vrijednosti investicije za vođenje investicije. Do kraja prosinca 
Zahtjevi za doznaku sredstva sukladno Sporazumu iznosili su 34.340,00 kuna sukladno 
izvedenim radovima. 
 
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%). 
 
Nakon što sam u lipnju ove godine Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
podnio zahtjev i dokumentaciju za sudjelovanje u Javnom pozivu za nabavu spremnika za 
odvojeno prikupljanje otpada( 1203 spremnika, od čega 498 kanti za papir i  2 kontejnera, 
500 kanti za plastiku i 2 kontejnera, 200 kanti za biootpad i 1 kontejner za tekstil), u srpnju 
sam zaprimio dopis Fonda na potpisivanje ugovora. U kolovozu sam uz prethodnu 
suglasnost općinskog vijeća Općine Molve na potpisivanje Ugovora br. 2018/0013311 o 
nabavi spremnika za odovojeno prikupljanje otpada i izdavanje potpisane i ovjerene 
bjanko zadužnice u vidu instrumenta osiguranja na iznos od 100.000,00 kuna, potpisao 
navedeni ugovor. U listopadu sam prihvatio izmjenu Odluke o nabavi spremnika za 
odvojeno prikupljanje  otpada kojim je Općini Molve dodijeljeno ukupno 1202 spremnika 
(isključen je 1 kontejner za tekstil).  
 
Vezano uz Projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Molve“ 
Odlukom sam imenovao stručno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave, te je 
isto u kolovozu 2018. godine provelo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti 
procijenjenog iznosa 659.820,00 kuna bez PDV-a uz prethodno savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću. U postupku nabave pristigla je jedna ponuda od strane 
PODUZEĆA ZA CESTE d.o.o.iz Bjelovara s kojom sa u listopadu potpisao Ugovor ukupne 
vrijednosti 822.891,25 kuna s PDV-om .Dokumentacija o nabavi proslijeđena je na 
kontrolu APPRRR.U prosincu sam zaprimio Odluku o dodjeli sredstava kojom se Općini 
Molve dodjeljuje potpora u iznosu od 886.049,55 kuna, a temeljem iste podnio sam 
Zahtjev za isplatu predujma kojom je odobrena isplata u iznosu od 443.024,77 kuna. 
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Početkom listopada raspisan je otvoreni postupak javne nabave sukladno zakonskim 
propisima za radove izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Općine Molve 
(E-MV 3/18) procijenjene vrijednosti 1.719.500,00 kuna bez PDV-a. Prethodno je 
provedeno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u periodu od 
16.9.2018. do 03.10.2018. godine. U postupku nabave zaprimljeno je sedam ponuda,a 
temeljem pristigle dokumentacije, tijekom studenog i prosinca, upućeni su Zahtjevi za 
upotpunjavanje ponuda i prihvat ispravka računske pogreške. Zapisnik o pregledu i ocjeni 
ponuda sastavljen je u siječnju 2019. godine.Tijekom drugog polugodišta 2018. godine, 
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnio sam ukupno dva zahtjeva za 
nadoknadom sredstava kojim nisu potraživana sredstva za isplatu budući da nije bilo ni 
troškova. 
 
Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopio sam Ugovor JN-6/1/2018 o nabavi 
LED javne rasvjete s nosačem za javnu rasvjetu s ugradnjom na iznos 247.380,00 kuna. 
Krajem godine, isporučitelj je za izvršene radove izdao račun sukladno ugovoru te dao 
jamstvo na ispravnost i ugradnju svjetiljki u trajanju od pet godina. 
 
Na sjednici vijeća održanoj 13. rujna 2018. godine, donešena je Odluka o davanju u zakup 
zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje građevnog otpada.Javni natječaj raspisan je u 
siječnju 2019. godine. 
 
Sukladno  Zakonu o održivom gospodarenju otpadom izmijenjena je Odluka o načinu 
pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Molve. Dao sam suglasnost na izmjenu cjenika komunalnih 
usluga sakupljanja i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s područja 
Općine Molve od GPK Komunalac, uz prethodnu zatraženu suglasnost vijeća na 
predložene izmjene cjenika. Novi cjenik se primjenjuje od 1. studenog 2018. godine. Kako 
je člankom 6. stavkom 2. Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja i odvoza 
komunalnog otpada s područja Općine Molve i Komunalca d.o.o. iz 2016. godine 
propisano da će se u slučaju izmjene cijene usluge, cijena utvrditi aneksom ugovora o 
koncesiji, potpisao sam Aneks ugovora u listopadu 2018. godine. 
 
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT 
 
Nakon provedenog postupka javne nabave, u studenom sam sklopio ugovor o nabavi 
tiskarskih usluga sa tvrtkom LDESIGN j.d.o.o. iz Koprivnice (JN-5/2018). 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 69.340,00 
kuna (bez PDV-a). 
 
Aktivno su provedeni poslovi i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja javnih potreba u 
kulturi, religiji i športu kroz dane tekuće i kapitalne donacije: udrugama u kulturi u iznosu 
32.000,00 kuna ( od navedenog iznosa 1.000,00 kuna sam isplatio u svrhu organizacije 
Festivala žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije), vjerskim zajednicama 
u iznosu 32.000,00 kuna  i športskim društvima 191.096,24 kuna.  
 
Izdano je novo 52. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a. 
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Uspješno su provedene sve manifestacije iz Programa Dana općine Molve za 2018. 
godinu, od čega bih izdvojio: međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova, 
takmičenje u ribolovu, klupsko takmičenje u ribolovu ŠRK-a “Bistra” Repaš,  u organizaciji 
ŠRK „Šaran“ Molve tradicionalni Kup “Velika Meša“ „Vulično prvenstvo“ u malom 
nogometu,  proslava 60. godišnjice NK Mladost Molve, javna vatrogasna vježba u Repašu 
i druženje pod organizacijom DVD-a Repaš,DVD-a Molve, DVD-a Gornja Šuma  i 
Napredne domaćice Repaš,  Memorijal Davor Bukovčan, Memorijalni turnir Josip Bencek, 
otvorenje galerije , Velika Meša izložba slika i skulptura, 3. „Spomenar dr. Ivana Ivančana“, 
natjecanje u kuhanju graha te koncert Begini. 

Sufinancirao sam rad Turističke zajednice područja „Središnja Podravina“ u iznosu 
21.600,00 kuna. 

U svrhu poticanja tiskanja i izdavanja stručne literature isplatio sam 22.000,00 kuna. 

U sklopu Programa razvoja cikloturizma na kontinentu provedbe Operativnog plana 
razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja u Koprivničko-križevačkoj županiji od 2017. – 
2020. godine,te sklopljenog Sporazuma u listopadu 2017. godine i moje suglasnosti 
postavljena je  servisna stanica za bicikle kraj Društvenog doma u Molvama. Ovaj 
Program ima sve važniju ulogu u razvoju kontinentalnog turizma što pridonosi 
ravnomjernijem turističkom razvoju, stvaranju dodatnih sadržaja i jačanju aktivnosti 
turizma. 

 

SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I 
KUĆANSTVIMA 
 
Kao poticaj humanitarnog djelovanja isplatio sam donaciju OO UHDDR općine Molve 
7.000,00 kuna,  UHBIDR Repaš 4.000,00 kuna, Turističkoj zajednici grada Đurđevca 
1.000,00 kn za sufinanciranje proslave obilježavanja 27. obljetnice ratnih postrojbi, 
Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac  4.500,00 kuna, Općinskoj udruzi umirovljenika 
Molve 10.000,00 kuna i participirao sam u  troškovima  općinskog društva Crvenog križa 
Molve u svoti 3.673.66 kuna povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi. 
 
U prosincu sam donio Zaključak o dodjeli božićnica mještanima u iznosu od 100,00 kuna 
osobama koje zadovoljavaju uvjete o stecanju prava na isplatu  i Zaključak o odobravanju 
sredstava za poklon pakete osobama slabijeg imovinskog stanja prigodom Božića u 
iznosu 150,00 kuna. Pravo na isplatu božićnica ostvarilo je 505 korisnika, dok je ukupna 
vrijednost podijeljenih paketa iznosila 5.774,09 kune. 
 
Sukladno Odluci o sufinanciranju dijela plaćenih troškova skupljanja i odvoza otpada za 
vrijeme važenja koncesije koncesionara, Komunalca d.o.o. iz Koprivnice isplaćeno je 
podnositeljima zahtjeva 4.725,00 kuna. 
 
Na temelju Odluke vijeća o subvencioniranju troškova prehrane učenika Osnovne škole 
Molve za školsku godinu 2017./2018., KLASA: 602-01/17-01/4, URBROJ: 2137/17-17-1 od 
1. rujna 2017. godine, te u ožujku objavljenog javnog poziva za podnošenje zahtjeva 
isplatio sam preostali dio od 17.040,00 kune ( subvencionirani su troškovi prehrane za 
razdoblje ožujak 2018. godine do lipnja 2018.godine). 
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Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike 
Osnovne škole Molve za školsku godinu 2018./2019., KLASA: 602-01/18-01/7, URBROJ: 
2137/17-01-18-1 od 13. rujna 2018. godine, u rujnu 2018. godine sam uputio javni poziv 
za podnošenje zahtjeva, a sredstva su isplaćena u tu svrhu u studenom 2018. godine u 
iznosu od 12.143,00 kuna. 

Na temelju Odluke o novčanoj pomoći za novozaposlene izdao sam zaključke kojim sam   
odobrio  pravu na isplatu s te osnove 5 korisnika ukupne vrijednosti  14.000,00 kuna. 

Donošenjem predloženog 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 ublažiti negativne demografske 
tenedencije i osigurati ravnomjerni razmještaj stanovništva te poboljšati standard življenja 
na području općine Molve, odobrio sam pravo na isplatu 5 korisnika u iznosu od 
51.943,33 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  19.000,00 kuna. 
 
Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove 
rada gerontodomaćica u iznosu 56.250,00 kuna s glavnom zadaćom pružanja pomoći i 
poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa našim Selskim komunalnim 
poduzećem d.o.o.o., pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 1.000,00kuna 
(2 korisnika ),pomoći građanima socijalnog karaktera za podmirenje troškova stanovanja  
u iznosu 5.771,52 ( 2 korisnika ), pomoći za novorođeno dijete u iznosu 195.000,00 kuna.  
 
Isplatio  sam namjenska sredstva - primljene  pomoći od Županije korisnicima za troškove 
ogrjeva u iznosu 8.550,00 kuna. 
 
Kao i za Uskrs, podijeljeni su prigodni paketi kućanstvima prigodom božićnih i 
novogodišnjih blagdana (kalendar, MIL, upaljač, kemijska olovka). 

U rujnu 2018. godine potpisan je Ugovor o financiranju pod nazivom „Brižne žene 
Podravske“ koji su potpisali ministar rada i mirovinskog sustava, ravnatelj Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje i načelnik Općine Kalinovac. Podsjetno,Projekt će trajati 30 
mjeseci od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine, njegova ukupna vrijednost iznosi 
3.083.630,35 kuna, financiran je u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda, a za 
Općinu Molve kao partnera vrijednost projekta iznosi 484.445,92 kuna. Dana 29. studenog 
2018. godine potpisao sam Sporazum o suradnji na provedbi projekta zajedno sa još 4 
Općine. U studenom 2018. godine raspisao sam  natječaj za zapošljavanje u radni odnos 
radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama u svrhu provedbe projekta, a 
odluku o odabiru donio sam 3. prosinca 2018. godine. Ugovore o radu na određeno 
vrijeme potpisao sam 20. prosinca 2018. godine.Svaka zaposlena žena dužna je pružati 
podršku i potporu za osam krajnjih korisnika.Vezano uz korisnike, objavio sam prethodno 
javni poziv za prijavu korisnika programa pružanja usluge.  

PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA 
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Po provedenom postupku javne nabave za izvođenje radova energetske obnove zgrade 
vrtića „Pčelica“ Molve, u kolovozu sam  sklopio ugovor za predmetne radove sa tvrtkom 
KOMFORT d.o.o. iz Zagreba.Vrijednost radova iz Ugovora iznosi 739.578,79 kuna. S 
obzirom da je prilikom izvođenja radova došlo do zakašnjenja zbog promijenjenih okolnosti 
nastalih bez krivnje ugovaratelja i to iz razloga poremećaja na tržišću, krajem godine 
sklopio sam Aneks ugovora kojim se rok izvršenja radova produžuje na 30. travnja 2019. 
godine. Prvu privremenu situaciju za izveden radove primio sam u prosincu ukupne 
vrijednosti 214.677,63 kuna. Usluge stručnog nadzora kod izvođenja radova izvršio je 
PETGRAD d.o.o. iz Koprivnice u vrijednosti 5.691,25 kuna. 
U drugom polugodištu 2018. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve u iznosu 554.208,93 kuna. 
U znak dobrodošlice i uspješnog školovanja učenicima prvih razreda darovao sam 
prigodne poklone (prvačići OŠ Molve, PŠ Repaš i PŠ Medvedička). 
Isplaćene su tekuće i kapitalne pomoći OŠ Molve u iznosu 35.618,75 kuna, od čega za 
redovan rad 7.118,75 kuna, prijevoz učenika po HNOS-u 2.000,00 kuna, za obogađivanje 
knjižnog fonda 5.000,00 kuna,  školsko sportski klub 2.000,00 kuna, opremanje kabineta 
4.500,00 kuna i ERASMUS+ projekt 15.000,00 kuna.U prosincu sam ugostio učitelje i 
učenike iz zemlje partnera u sklopu ERASMUS+ projekta te uručio prigodne darove kao 
znak dobrodošlice svakom od predstavnika. 
 
PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 
 
Na 18. sjednici održanoj 12. listopada  2018. godine vijeće je  prihvatilo moj prijedlog i 
donijelo III. Izmjene i dopune Proračuna za 2018.  i projekcija za 2019. i 2020. ( u daljnjem 
tekstu: proračun i projekcije) u svoti planiranog proračuna od 31.322.255,77 kuna. U 
studenom je vijeće usvojilo po redu  IV. proračun i projekcije  koje nisu utjecale na 
promjenu ukupno planiranog iznosa Proračuna i projekcija. 
Zadnji rebalas proračuna izglasan je u iznosu 19.250.192,95 kuna na 22. sjednici vijeća. 
Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve (bez proračunskog korisnika dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve)  za prvo polugodište 2018. bio je višak  prihoda u svoti 193.233,28 kuna 
Drago mi je istaknuti da je Općina Molve,  uz podmirenje dospjelih nepodmirenih obveza iz 
prethodne/ih godina i  nastavak pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete,nastavila 
sa prevladavanjem financijske krize i praćenjem pozitivnog trenda poslovanja  i u drugom 
polugodištu, što je rezultiralo u konačnici sa pozitivnim rezultatom poslovanja općine 
Molve za 2018. godinu u iznosu 724.224,36 kuna. Sukladno navedenom,smanjen je  
preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine ( 2.741.722,32 kuna), konačni 
rezultat poslovanja općine Molve na dan 31.12.2018. godine iznosi manjak od 
2.017.497,96 kuna (tj. manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećom razdoblju). 
Kao zastupnik Općine Molve i dalje ću raditi savjesno i odgovorno s ciljem da se ostvare 
projekti i investicije predviđeni Proračunom i projekcijama  te  postigne najviša razina 
kvalitete života u području socijalne skrbi, odgoja i školstva, kulture, sporta, turizma, 
komunalne infrastrukture i gospodarstva na području Općine Molve. 
 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 

         
            _______________________ 
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