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UVODNI DIO  

 

Sukladno članku 50. Statuta Općine Molve, a vezano uz članak 35.b, stavak 1. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 98/19.) podnosim 
Općinskom vijeću Općine Molve (u daljnjem tekstu: vijeće) polugodišnji izvještaj o radu 
općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. 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.  

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i sklopljenom Ugovoru o plaćanju 
materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim 
pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda sa 
Hrvatskim vodama iz Zagreba prefakturirani su nastali materijalni troškovi ( tisak 
obrazaca – uplatnice, poštarina za slanje rješenja plus zajednička uplatnica te slanje 
uplatnica zasebno od rješenja) u vrijednosti 1.697,98 kn. Za prvo polugodište 2020. 
godine prihodi od naknade u visini od 10% iznosa naknade za uređenje voda naplaćeni 
su u iznosu 4.099,21 kn. 

U sklopu programa “WiFi4EU” – promicanje internetske povezivosti općina Molve  osvojila 
je bespovratna sredstva u obliku jednokratnog iznosa „Vaučera“ u vrijednosti 15.000,00 
EUR, a Europska komisija će isplatiti vrijednost vaučera izvršitelju radova/dobavljaču 
opreme. Postavljena je najmodernija Wi-Fi oprema tj. postavljeno je 11 pristupnih točaka 
na 5 lokacija za besplatan pristup Internetu. Na svaku od pristupnih točaka može se 
istovremeno prijaviti 50 krajnjih korisnika bez pada kvalitete usluge, a brzina pristupa 
Internetu je minimalno 50 Mbit/s. Opremu je uspješno implementirao Pro-Ping Telekom.  
 

Na 35. sjednici održanoj 15. travnja 2020. godine vijeće je podržalo moj prijedlog za 
dopunu Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve kojom se u potpunosti 
oslobađaju plaćanja komunalne naknade pravne osobe i obrtnici koji zapošljavaju do 
uključivo 20 osoba za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju 
poslovne djelatnosti za razdoblje 1. svibnja 2020. do 31.prosinca 2020. godine. 
 
U siječnju su završeni izbori za predsjednika Republike Hrvatske (II. krug). Isplaćena je 
naknada za izborno općinsko povjerenstvo općine Molve i članove biračkog odbora, te 
stručni tim sukladno Odluci Državnog izbornog povjerenstva o utvrđivanju visine naknade 
za rad izbornih povjerenstava na predsjedničkim izborima u visini 48.922,44 kn. 
  
Proglašena je elementarna nepogoda – mraz za područje Općine Molve te slijedom 
navedenog obavjestio sam sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štete 
nastale zbog izrazito niskih temperatura koje su u razdoblju od 23.03.2020. do 07.04.2020. 
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godine pogodile područje Općine Molve te uzrokovale štete na trajnim nasadima, 
voćarskim i povrtlarskim kulturama te ratarskim kulturama– uljana repica. Zaprimljeno je 7 
prijava temeljem kojih ukupno procijeneni iznos štete (šteta na obrtnim sredstvima u 
iznosu 1.035.860,07 kn i dugogodišnjim nasadima u iznosu 375.000,00 kn) iznosi 
1.410.860,07 kn. 

Na moj prijedlog vijeće je donijelo odluku kojom će Općina u stopostotnom iznosu 
obrtnicima i poduzetnicima financirati najam poslovnog prostora i to od mjeseca travnja pa 
sve do prestanka epidemije uzrokovane koronavirusom. 

Sredinom ožujka Sanitacija d.o.o. Koprivnica izvršila je  tretman sustavne deratizacije na 
području Općine Molve. Mjere sustavne deratizacije tretirane su antikoagulantnim 
rodenticidom na bazi aktivne tvari bromadiolon (antikoagulant II. generacije) za koji je 
antidot vitamin K 1. Navedena usluga iznosila je 13.747,50 kn.  

Potpisao sam ugovore o dodjeli financijskih sredstava za 2020. godinu sa predsjednicima 
udruga sa područja općine Molve, a koje su se javile na javne pozive za financiranje i 
ugovaranje programa/projekata od interesa za opće dobro raspisane u studenom 2019. 
godine. 

 

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU 

 

Za poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava 
isplaćeno je  50.000,00 kn. Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 
1,0% za financiranje Javne vatrogasne postrojbe  Đurđevac iznose 10.020,17 kn. Općina 
je kao potpisnik sporazuma i obveznik financiranja redovne djelatnosti HGSS u okviru 
sredstava predviđenih Proračunom za 2020. godinu isplatila  4.000,00 kn.  

Stožer civilne zaštite Općine Molve na 1. sjednici održanoj 19. ožujka 2020. donio je 
Zaključak o aktiviranju operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Molve kojim su se 
aktivirale operativne snage sustava civilne zaštite Općine.Operativne snage sustava 
civilne zaštite aktivno su djelovale, davale upute i vršile kontrolu za pridržavanje 
epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH za spriječavanje zaraze 
bolešću COVID-19. U sklopu djelovanja sustava civilne zaštite nabavljene su zaštitne 
maske za lice u iznosu 7.750,00 kn. 

 
GOSPODARSTVO  
 
U prvom polugodištu 2020. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu 
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 1.924.832,00 (primljene uplate za 
razdoblje prosinac 2019.- svibanj 2020. )što je za  cca 22,28 % manje u odnosu na 2019. 
godinu kada je iznosila 2.476.645,88 kn. 
 
U veljači je održana izobrazba o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike u novom 
Društvenom domu u Molvama. 

Održana je izložba mladih vina pod organizacijom Udruge vinogradara i voćara Molve 15. 
veljače 2020. godine  u prostorijama novog  Društvenog doma u Molvama. 

12. veljače 2020. godine raspisao sam javni natječaj za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Molve bivše hale "POLER" u Molvama, Braće Novakovića 
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12. Zakupodavac je Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. koje ima pravo korištenja 
prostora koji se daje u zakup. 

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 1.284.614,38 kn  što je u konačnici smanjenje za 12% u 
odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne 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 2018. U prvom polugodištu 2020. 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 640.000,00 kn. 
 
Na temelju Zaključka vijeća o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi, raspisao sam  
krajem siječnja natječaj za prodaju dvije zgrade, 3 garaže i dvorište  površine 1.762 m2 i to 
početne cijene od 5.165.522,48 kn. U dostavnom roku nije zaprimljena ni jedna zamolba. 
 
Ugovorom o djelu sa Draženom Kolarićem ugvorena je usluga vaganja na vagi u Repašu 
uz fiksnu mjesečnu naknadu od 600,00 neto. 

 
GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 

Potpisao sam ugovor o pružanju usluga čišćenja, odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada 
s groblja i zelenih otoka sa Drava Kom d.o.o. iz Koprivnice na određeno vrijeme do 31. 
prosinca 2020. godine. 
 
Općina Molve je u suradnji sa Selskim komunalnim društvom Molve d.o.o. u centru Molvi 
zamijenila postojeće dotrajale drvene klupe novim pocinčanim željeznim klupama. 
Nove klupe postavljene su na betonirane temelje ispred doma zdravlja te u parku ispred 
crkve. 
 

Od materijalnih rashoda, najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu 1.143.220,49 
kn.Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja realizirane u iznosu 621.928,13 kn što je za 21,77 % 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, te održavanje ostalih javnih 
površina, zimska služba, uređenje plaže Čingi -lingi i itd). 
 
Od prethodno navedenog iznosa izdvojio bih sljedeće:izvršena je usluga  malčiranja u 
iznosu 36.900,00 kn tvrtke Brežana MM d.o.o. iz Molvi temeljem Ugovora o malčiranju 
javnih površina; za saniranje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva u svrhu nabave, 
prijevoza i razgrtanja prirodnog šljunka naručio sam uslugu u iznosu 21.600,00 kn 
temeljem ugovora sa obrtom Fides II iz Molvi;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  301.821,81 kn; za zbrinjavanje zelenih otoka (pražnjenje i prijevoz) 
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zaprimio sam račune ukupne vrijednosti 24.758,39 kn tvrtke Drava Kom d.o.o iz 
Koprivnice. 
 
Sukladno potpisanom Sporazumu i Aneksima Sporazuma o financiranju Rekonstrukcije 
sustava odovodnje i proširenja istog, te stavljanje u funkciju UPOV-a naselja Molve sa 
Komunalija d.o.o. iz Đurđevca kao nositelja realizacije investicije zaprimljeni su Zahtjevi za 
doznaku sredstva u ukupnom iznosu 131.400,69 kn.  
 
Temeljem sklopljenog ugovora o zakupu zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje građevnog 
otpada sa obrtom FIDES II vl. Josip Lončar iz Molvi uplaćeni je godišnji iznos zakupnine 
za 2020. godinu od 1.500,00 kn u korist proračuna općine Molve. Podsjetno, ovim 
ugovorom fizičke i pravne osobe s područja Općine Molve mogu besplatno odlagati 
građevinski otpad, a zakupnik preuzima obvezu da se građevinski otpad sakuplja i 
zbrinjava sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i ostalim propisima 
donesenim na temelju Zakona.  

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", a sukladno Odluci o isplati Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju uplaćena su sredstva u iznosu od 372.215,10 kn. 

Za projekt „Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve“ zaprimljena su 
sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 167.499,30 
kn temeljem ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta (uplaćeno je  70% ugovorenih 
bespovratnih sredstava) te su primljena sredstva pomoći temeljem podnesenih zahtjeva za 
nadoknadom sredstava ( ZNS br.8 i br.9)  u ukupnom iznosu 1.319.384,57 kn. 
U ožujku sam potpisao Aneks ugovora o koncesiji za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje 
komunalnog otpada na području Općine Molve sa tvrtkom Komunalac d.o.o. iz Koprivnice 
kojim sam dao na upravljanje Reciklažno dvorište. Ugovorena naknada za upravljanje 
Reciklažnim dvorištem iznosi 4.850,00 kn uvećano za pripadajući PDV te stvarne troškove 
gospodarenja otpadom ( prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i druga obrada otpada)koja se 
prefakturira davatelju koncesije u trenutku nastanka troška.S obzirom na suglasnost 
Općine Molve i Komunalca d.o.o. da radnici na Reciklažnom dvorištu budu radnici Selskog 
komunalnog društva Molve d.o.o. potpisao sam Sporazum o međusobnim pravima i 
obvezama u upravljanju reciklažnim dvorištem Općine Molve sa Komunalcem d.o.o. i 
Selskim komunalnim društvom Molve d.o.o. 
Početkom travnja Komunalac d.o.o. podnio je zahtjev za upis reciklažnog dvorišta u 
Molvama u očevidnik reciklažnih dvorišta nakon čega je isto i evidentirano u Očevidnik pod 
oznakom REC-29-G-5 na adresi Ulice braće Novakovića 12, 48327 Molve. 
 

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti potpisao sam 
Ugovor za izvođenje radova rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine Molve 
– Molve jug, Repaš, Molve Grede I. i Molve Grede II. sa PZC Varaždin d.d. Ugovorena 
vrijednost radova iznosi 2.688.812,49 kn s PDV-om. Potpisivanju ugovora pristupio sam u 
svibnju. Nadzor nad izgradnjom radova povjeren je tvrtki Petgrad d.o.o. iz Koprivnice uz 
ugovorenu cijenu usluge od 59.875,00 kn i uz rok od 5. mjeseci. 
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Potpisom ugovora o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 
bez naknade sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, općina Molve stekla 
je pravo vlasništva nad 2 metalna spremnika za papir i karton  volumena 1100 litara i 2 
metalna spremnika za plastiku volumena 1100 litara. 
 
 
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I SPORT 
 
 

Podsjetno, Koprivničko-križevačka županija kao partner sudjeluje u projektu „Amazon of 
Europe Bike Trail“ vrijedan 3.176.000,00 eura, traje 3 godine, te u njemu sudjeluje 15 
partnera.U planu je postavljanje biciklističke signalizacije, odmorišta i informacijskih ploča. 
Budući da je Općina Molve nadležna za lokalne ceste na kojima se planira postaviti 
signalizacija sukladno Prometnom elaboratu,zatražena je suglasnost na isti. Kao zastupnik 
općine Molve Koprivničko-križevačkoj županiji dostavio sam traženu suglasnost. 

Dao sam suglasnost Koprivničko-križevačkoj županiji da sukladno mjeri VIII. Operativnog 
plana razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja za period 2017. – 2020. , a prema 
objavljenom Javnom pozivu P/2781443 Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 
2020. godini od strane Ministarstva turizma, postavi cikloturističko odmorište (širina 2m, 
dužine 3 m i visine 2,5 m, zatvorenog sa tri strane s pripadajućim stalkom za odlaganje 
bicikla) na cikloturističkoj ruti Molve u mjestu Molve Grede, na čestici: kčbr. 7314/2 k.o. 
Molve na međunarodnoj biciklističkoj ruti Euro velo 13.  Ovim će se projektom  unaprijediti 
infrastruktura potrebna za kvalitetan boravak cikloturista te se povećati broj posjetitelja 
Općini Molve, čime se otvara put za privlačenje naše ciljane skupine turista koji će 
navedenim rutama posjetiti i uživati u kulturnoj, etno i etnogastro ponudi Središnje 
Podravine. 

Objavio sam javni poziv za podnošenje prijedloga za dodijelu javnih priznanja Općine 
Molve za 2020. godinu. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno s 23. lipnja 
2020. godine. 

Temeljem potpisanog Ugovora o subvencioniranju članarine korisnicima knjižnice sa 
područja Općine Molve sa Knjižnicom i čitaonicom „Fran Galović“ iz Koprivnice i Ugovora 
o suradnji  pružene su knjižne usluge dolaskom bibliobusa na stajalište korisnika –Općine 
Molve dva puta mjesečno i omogućeno je korištenje knjižne građe refundacijom iznosa 
članarine u iznosu 600,00 kn.  

Preko javnog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije Agronet nakon prikupljenih ponuda izabrano 
je poduzeće BELPOD d.o.o. iz Kutine kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova na 
Rekonstrukciji društvenog doma u naselju Repaš.Radi se o projektu koji u suradnji s 
LAG-om „Podravina“ provodimo unutar Mjere 7.4.1., tip operacije 3.1.1.1."Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", podmjera 
19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“. Ugovor JN-1/20 o radovima 
rekonstrukcije društvenog doma u naselju Repaš potpisao sam početkom svibnja, a 
ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 139.026,00 kn. U veljači sam nakon 
zaprimljene pozitivne Odluke o rezultatu administrativne kontrole prvog dijela zahtjeva za 
potporu, potpisao Ugovor o financiranju sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju.Početkom svibnja poslaosam 2. dio Zahtjeva za 
potporu.Usluga stručnog nadzora nad rekostrukcijom društvenog doma povjerena je tvrtki 
Petgrad d.o.o. iz Koprivnice. 
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Općina Molve kao jedan od partnera prošla je na natječaju Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije zajedno sa Samostanom Uznesenja Blažene Djevice i 
Koprivničko-križevačkom županijom sa projektom „Punina života“ za financiranje 
izgradnje doma za starije u Molvama.Projekt je vrijedan 10,2 milijuna i u potpunosti se 
financira iz fondova Europske unije iz poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje 
socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza. 
Specifični cilj je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz 
poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u 
zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.Projektom je predviđena izgradnja 
doma za starije osobe s dnevnim boravkom na zemljištu uz molvarsku crkvu i budući 
pastoralni centar. 

 
Nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove na rekonstrukciji 
društvenog doma/kulturnog centra procijenjene vrijednosti nabave 2.209.000,00 kn (bez 
PDV-a) zaprimio sam Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kojim mi se predlaže donošenje 
odluke o odabiru  ponuditelja GT Jura d.o.o. iz Virja kao ekonomski najprihavtljivijeg 
ponuditelja. Projektom je predviđena obnova krovišta, fasade, stolarije, kompletno 
uređenje unutrašnjosti i novog sanitarnog čvora te samog prilaza zgradi.Za ovo izvještajo 
razdoblje nisam pristupio još potpisivanju ugovora.Nastavno uz spomenuti projekt, 
sredinom lipnja donio sam Odluku o početku postupka jednostavne nabave JN-2/20 za 
nadzor nad izgradnjom radova rekonstrukcije društvenog doma /kulturnog centra 
procijenjene vrijednosti nabave 44.000,00 kn (bez PDV-a).Rok za dostavu ponude je 1. 
srpnja 2020. godine. 
 
 
 
SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I 
KUĆANSTVIMA 
 
 
Kao poticaj humanitarnog djelovanja participirao sam u  troškovima  općinskog društva 
Crvenog križa Molve u svoti 3.061,00 kn povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi. 
 
Donio sam Zaključak o dodjeli Uskrsnica u iznosu od 150,00 kn osobama koje 
zadovoljavaju uvjete o stjecanju prava na isplatu  i dodjelu poklon paketa  svakom 
kućanstvu prehrambenim proizvodima.  
 
Sukladno Odluci o sufinanciranju plaćenih troškova skupljanja i odvoza otpada obiteljima i 
samcima na području Općine Molve za vrijeme važenja koncesije koncesionara, 
Komunalca d.o.o. iz Koprivnice ( zaključno do 30. rujna 2021. godine) isplaćeno je 
podnositeljima zahtjeva 5.251,20 kn. 
 
Na temelju Odluke o odobravanju pomoći za troškove prehrane učenika Osnovne škole 
Molve za školsku godinu 2018./2019., subvencionirani su troškovi u iznosu 21.855,00 kn. 
 

Na temelju nove Odluke o novčanoj pomoći za novozaposlene izdao sam zaključke kojim 
sam  odobrio  pravu na isplatu ukupne vrijednosti  3.000,00 kn. 

Isplatio sam sredstva za sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica za učenike 

Osnovne škole Molve u školskoj godini 2019./2020 u iznosu 34.710,10 kn. 



 

 

Općinski načelnik Općine Molve 

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

str. 8/9 
 

Molve, kolovoz 

2020. 
 

 
 

 

Kao osnovni cilj i prioritet budućeg razvoja Općine nameće se zadržavanje postojećih i 
privlačenje novih stanovnika. I ove godine predložio sam vijeću donošenje Programa 
mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve kojim će 
se kroz sufinanciranje poreza na nekretnine u 100%-tnom iznosu, kamata na kredite 
podignute radi kupnje nekretnine do 6%, sufinanciranja dijela troškova za priključak na 
vodu i plin te troškova vezanih uz kupnju građevinskog materijala potrebnog za adaptaciju 
kupljene nekretnine (cement, laminat, crijep, cigla, boje, lakovi i slično), a sve do 
maksimalnog iznosa potpore po tom programu do 25.000,00 kn ublažiti negativne 
demografske tenedencije i osigurati ravnomjerni razmještaj stanovništva te poboljšati 
standard življenja na području općine Molve. Prihvaćanjem prijedloga od strane 
općinskog vijeća raspisao sam javni poziv za podnošenje zahtjeva. 

 

Projekt Zaželi - “Brižne žene Podravske” nastavlja sa svojim radom. Tri gerontodomaćice 
zaposlene  na projektu u Općini Molve 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. Žene 
zaposlene na projektu pohađale su edukaciju u svibnju ove godine te su im u lipnju 
podijeljena Uvjerenja o obavljenim edukacijama za gerontodomaćice. Uvjerenja je uručio 
ravnatelj Učilišta Podravina iz Đurđevca Danijel Dugina.Na ovaj način novostečeno 
zanimanje gerontodomaćica upisano je u radne knjižice žena i time im je osigurana 
konkurentnost ne tržištu rada i povećana razina znanja i vještina. 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 91.746,99 kn u prvom 
polugodištu ove godine. 

 
Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove 
rada gerontodomaćica u iznosu 58.187,50 kn s  glavnom zadaćom pružanja pomoći i 
poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa našim Selskim komunalnim 
poduzećem d.o.o.o.,  pomoći obiteljima i kućanstvima socijalnog karaktera 6.895,11 kn, 
darivanje kućanstva poklon paketima 62.458,00 kn,pomoći za novorođeno dijete 
22.500,00 kn, sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu 2.000,00 kn. 
 

 
PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG 
OBRAZOVANJA 
 

Sufinanciran je rad OŠ Molve isplatom tekuće pomoći u iznosu 10.000,00 kn. 
 
Odlukom o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja općine 
Molve za školsku godinu 2018./2019.,uplaćena je polovina iznosa podnositeljima zahtjeva. 
 

Sa mjesecom travnjom 2019. dovršeni su radovi na  Energetskoj obnovi vrtića "Pčelica" 
Molve. Primljena su bespovratna sredstva u visini 73.995,82 kn,a  u skladu s podnesenim 
5. zahtjevom za nadoknadom sredstava. 

 

U prvom polugodištu 2020. godine Općina je sufinancirala rad Dječjeg vrtića “Pčelica” 
Molve u iznosu 594.906,02 kn. 
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PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA 
 
I.Izmjene i dopune vijeće je donijelo 20. svibnja  2020. godine, u svoti planiranog 
proračuna od 31.927.953,40 kn. 
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08., 136/12. i 15/15.) 
vijeće je na svojoj 37 sjednici održanoj 19. lipnja 2020. usvojilo Godišnji izvještaj o 
izvršenju proračuna za 2019. godinu.  
Na istoj sjednici vijeće je donijelo II. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. u svoti 
planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 34.525.882,00 kn.  
 
Ostvareni rezultat poslovanja općine Molve ( bez proračunskog korisnika dječjeg vrtića 
„Pčelica“ Molve)  za prvo polugodište 2020. je višak prihoda i primitaka u svoti 
1.016.947,08 kn kn kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu 6.493.422,28 kn i 
rashoda i izdataka u iznosu 5.476.475,20 kn. 
Ostvareni rezultat poslovanja dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve  za prvo polugodište 2020. je 
manjak prihoda i primitaka u iznosu 55.891,42 kn. 
 
U skladu sa navedenim, izvršenje Proračuna za prvo polugodište 2020. 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 961.055,66 kn. 
 
Ispred općine Molve, kao općinski načelnik,drago mi je istaknuti da je godina započela sa 
dva velika projekta“Rekonstrukcija društvenog doma/kulturnog centra“ i „Rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta na području Općine Molve – Molve jug, Repaš, Molve Grede I. i Molve 
Grede II.“  Provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i provedeni 
otvoreni postupci javne nabave male vrijednosti, a sredstva za podmirenje radova iz 
ugovora osigurana su temeljem ishođenog dugoročnog kredita. 
 
I dalje mi je prioritet zadržati transparentnost i biti otvoren prema javnosti te kroz niz mjera 
i aktivnosti težiti k ostvarenju nastavaka pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete 
te nastaviti sa projektima i investicijama  s ciljem podizanja razine standarda u području 
socijalne skrbi, odgoja i školstva, kulture, sporta, komunalne infrastrukture i gospodarstva, 
a kako bi općina Molve dosegla europsku razinu i najviše zadovoljstvo mještana. 
 
 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 

         
                    _______________________ 

 

 

                                                                                        Zdravko Ivančan, mag.ing.agr. 




