
 Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj: 5/13), 
Općinski načelnik Općine Molve donosi 
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječ aja - 

 

podnos enje prijava za najbolju poduzetnič ku ideju 
na područ ju opč ine Molve u 2014. god. 

 
 
 

1. PREDMET NATJEČAJA 

 

Raspisuje se javni natječaj za podnošenje prijava za najbolju poduzetničku ideju na području općine 

Molve. Poduzetnička ideja označava zamisao o ponudi konkretnih proizvoda ili usluga radi stvaranja 

nove vrijednosti. 

 

Za najbolje poduzetničke ideje dodijeliti će se 3 novčane nagrade i to: 

- 1. nagrada u iznosu od 15.000,00 kn 

- 2. nagrada u iznosu od 10.000,00 kn 

- 3. nagrada u iznosu od 5.000,00 kn 

 

Potencijalne poduzetničke ideje koje će se i realizirati nagraditi će se sa dodatnih 30.000,00 kn, a u 

slučaju osnivanja novog gospodarskog subjekta (d.o.o., j.d.o.o., obrt, zadruga, OPG u sustavu PDV-a), 

Općina Molve daje subvenciju u iznosu od 20.000,00 kn. 

 

Poduzetničke ideje mogu se odnositi na proizvodnju, preradu, uslugu potencijalnih proizvoda, ali neće 

se razmatrati ideje vezane uz trgovinu i ugostiteljstvo. 

 

 

2. UVJETI ZA PRIJAVU 

 

Pravo prijave na natječaj imaju: 

- fizičke osobe koje imaju najmanje godinu dana prebivališta na području općine Molve. 

  

 

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Sudionici na natječaju podnose sljedeću dokumentaciju: 

 

a) PRIJAVA (prilog br. 1) 

b) PLAN RAZRADE poduzetničke ideje  i 

c) preslika osobne iskaznice 

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

PRIJAVA se podnosi prema obrascu (prilog br. 1) i obrazlaže se po uputi za izradu PLANA RAZRADE 

poduzetničke ideje (prilog br. 2). Svaki sudionik na natječaj može prijaviti najviše 3 poduzetničke ideje. 

 

 

 



4. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA NAGRAĐENIH SUDIONIKA NATJEČAJA 

 

Povjerenstvo za odabir najboljih poduzetničkih ideja u sastavu Mirko Paša, Darko Cuzek, Zlatko 

Senjan, Damir Vincek i Mirko Mihaljić, razmatra i ocjenjuje podnesene prijave prema kriterijima:  

- dugoročna isplativost investicije, 

- utjecaj na poboljšanje standarda stanovnika općine Molve,  

- mogućnost zapošljavanja,  

- utjecaj na okoliš 

- mogućnost i brzina realizacije 

- mogućnost privlačenja vanjskog kapitala 

 

Povjerenstvo će obavijestiti sudionike natječaja o rezultatima na web stranicama Općine Molve 

(www.molve.hr). 

 

5. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE 

 

Potpune prijave dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu: 

 

 
 

Rok za podnošenje potpunih prijava je 30. 04. 2014. do 12:00 sati, te će se tada provesti javno 

otvaranje prijava. 

 

Potpuna prijava može se predati i izravno u prostorijama Općine Molve. 

 

Obrazac PRIJAVE (prilog br. 1) i upute za izradu PLANA RAZRADE poduzetničke ideje (prilog br. 2) 

za natječaj mogu se preuzeti osobno u Općini Molve ili se mogu preuzeti sa web stranice 

www.molve.hr te se isti predaju u Općinu Molve, Trg kralja Tomislava 32, 48327 Molve do 30. 04. 

2014. do 12:00 sati. 

Sve ostale informacije mogu se dobiti na tel: 048/892-024. 

 

6. ODLUKA O ODABIRU 

 

Odluka o odabiru naboljih poduzetničkih ideja donijet će se u roku 30 dana od dana otvaranja potpunih 

prijava te će se objaviti na web stranicama Općine Molve. Općina Molve zadržava pravo neprihvaćanja 

niti jedne od dospjelih prijava. 

 

KLASA: 061-01/14-01/01 

URBROJ: 2137/17-14-1 

 

Molve, 20. veljača 2014. 

 

 

Općinski načelnik Općine Molve 

Zdravko Ivančan, mag.ing.agr. 
 
 

         _________________ 
 

OPĆINA MOLVE 

Trg kralja Tomislava 32 

48327 Molve 

 

NE OTVARAJ !!! - PONUDA ZA NATJEČAJ - 

"za najbolju poduzetničku ideju na području općine Molve u 

2014. god." 

http://www.molve.hr/


Prilog br. 1: 
 

 

PRIJAVA ZA NATJEČAJ 
"NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE U 2014." 

 
 
 
 

1. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE  
 

 

1.1. 

 

PREZIME I IME 

 

 

1.2. 

 

OIB 

 

 

1.3. 

 

ADRESA 

 

 

1.4. 

 

KONTAKT TELEFON 

 

 

1.5. 

 

IBAN 

 

 

1.6. 

 

e-mail 

 

 
 
 
 
 
 
 
U Molvama, _________________ godine      
 
 
 
 
 
          Podnositelj prijave: 
 
 
          _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prilog br. 2: 
 

 

Uputa za izradu 
PLANA RAZRADE PODUZETNIČKE IDEJE 

 

 

Elementi plana minimalni broj 

stranica u 

planu 

Sažetak 1 stranica 

Vještine i znanja podnositelja prijave 

Koje su vaše vještine i znanja?  

Dosadašnje poslovno iskustvo, formalna i neformalna naobrazba. 

 

1 stranica 

Opis proizvoda/usluge 

Koje su glavne karakteristike proizvoda odnosno usluge? 

Koju će potrebu ispuniti proizvod odnosno usluga?  

Što će proizvod odnosno usluga značiti potrošačima? 

 

2 stranice 

Po čemu se proizvod/usluga razlikuje od već postojećih na tržištu 

Što je jedinstveno proizvodu odnosno usluzi?  

Po čemu se zna da je jedinstveno?  

Što proizvodi odnosno usluga nudi, a konkurentski proizvod odnosno usluga ne nudi? 

 

 

1 stranica 

Tržište nabave - tko su dobavljači? 

Dostupnost i uvjeti nabave potrebnih sirovina, energije, rada, znanja i  

informacija 

 

1 stranica 

Tržište prodaje - tko su kupci? 

Tko su kupci proizvoda odnosno usluge? Gdje su?  

U kojim količinama će kupovati proizvod odnosno uslugu? 

 

2 stranice 

Konkurencija 

Tko su konkurenti? Gdje su? Koliko su jaki?  

Koliki je ukupni potencijal tržišta? Je li u porastu? 

 

1 stranica 

Marketinški plan 

Aktivnosti usmjerene na što bolju promociju i prodaju proizvoda odnosno usluga. Kako 

stvoriti svoje kupce? Uz koju cijenu? Mjesta prodaje proizvoda odnosno usluge. 

Vrsta oglašavanja i prodajne promidžbe. 

 

1 stranica 

Plan upravljanja poduzećem 

Kako organizirati i raspodijeliti posao? Kakvo osoblje je potrebno? 

 

1 stranica 

Procjena prihoda 

Vrijednost ukupne prodaje proizvoda odnosno usluga (u kunama) 

 

1 stranica 

Procjena troškova 

Materijalni troškovi, bruto plaće zaposlenika, amortizacija (u kunama) 

 

1 stranica 

Procjena profita  

Prihodi - troškovi (u kunama), potrebno vrijeme isplativosti 

 

1 stranica 

Opis mogućih rizika 

Rizične situacije koje mogu ugroziti poduzetnički poduhvat i posljedice  

takvih situacija na poduhvat. Alternativni smjer razvoja. 

 

2 stranice 

Značaj proizvoda/usluge za područje općine Molve 

Opišite što će vaš budući proizvod/usluga značiti za razvoj mjesta Molve. Mogu li se 

očekivati i u kojem broju nova radna mjesta? 

 

1 stranica 

 
 


