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UVODNI DIO
Sukladno članku 52. Statuta Općine Molve, a vezano uz članak 35.b, stavak 1.
Zakona 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) podnosim Općinskom
vijeću Općine Molve polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj–
prosinac 2016. 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 Općinsko vijeće, davao mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači,
izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog 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.
U rujnu su održani redovni izbori za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.
Prema Odluci o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
općinskom vijeću Općine Molve za 2016. godinu, isplatio sam političkim strankama
13.050,00 kuna.
Na temelju Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u
studenom sam s Zavodom sklopio ugovore o stručnom osposobljavanju za rad bez
zasnivanja radnog odnosa za troje polaznika u trajanju od 12 mjeseci.
U prosincu sam naručio izradu projekta legalizacije društvenog doma u naselju Molve
Grede i vatrogasnog spremišta uz dom - arhitektonski snimak izvedenog stanja, usluga je
izvršena i zaprimio sam fakturu izvoditelja usluge Petgrad d.o.o. za građenje, projektiranje
i nadzor iz Koprivnice.
U svezi s člankom 18. i 19. Pravilnika o provedbi mjere 07 „ Temeljene usluge i obnova
sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., u
studenom sam raspisao javni natječaj za podnošenje prijava udruga s područja Općine
Molve u svrhu davanja u zakup na 12 godina društvenog doma u Molve Gredama i
društvenog doma u Repašu. Za dom u Repašu na natječaj se javio DVD Repaš, a za dom
u Molve Gredama DVD Molve Grede. Ugovore sam sklopio pod uvjetom da se spomenuta
društva javljaju na natječaje EU-Fondova mjere 7.4. – uređenje zgrada.Nadalje, u prosincu
sam sklopio trostrane ugovore sa spomenutim društvima i Komunalijama d.o.o iz
Đurđevca i Komunalijama-Plin d.o.o. iz Đurđevca, čime sam naknadu za isporuku vode i
isporuku plina za zakupljene prostore prenio na zakupnika-dužnika.
U prosincu je pokrenut postupak dobivanja dugoročnog kredita za gradnju hale u
poslovnoj zoni zdelja. Halu bi početkom 2017. godine trebalo graditi Selsko komunalno
društvo, a iznos sredstava za gradnju hale i kupnju trafostanice je 2,5 milijuna kuna. Hala
će biti veličine oko 500m2 i koristit će ga Selsko komunalno društvo, a preostali dio hale će
se iznajmiti najpovoljnijem obrtu ili firmi koja će se javiti na natječaj. Najmom hale nadamo
se da će se pokrenuti nova proizvodnja na području Općine Molve i time omogućiti nova
zapošljavanja.
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U rujnu su uređeni imovinsko pravni odnosi s Osnovnom školom Molve koja je prenijela u
vlasništvo staru zgradu škole – dom Gornja šuma na općinu Molve. Izvršio sam
unutrašnju adaptaciju navedene nekretnine kako bih ista bila na raspolaganju na korištenje
udrugama te mještanima Općine Molve za prigodne proslave. Također, sam sklopio
ugovor o darovanju nekretnine – galerija i dvorište u mjestu površine 88 čhv čime je
Osnovna škola Molve prenijela u vlasništvo općine navedene nekretnine.
VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU
Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 1,0% za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac za drugo polugodište iznose 5.335,01 kuna. Za redovito
poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava isplatio
sam 109.400,00 kuna. U svrhu opremanja vozila, isplatio sam 20.000,00 kuna vatrogasnoj
zajednici.
U kolovozu, za naručenu uslugu osposobljavanja djelatnika iz zaštite na radu i zaštite od
požara, primio sam fakturu tvrtke MOL INSPECT d.o.o iz Molvi.
GOSPODARSTVO I TURIZAM
U drugom polugodištu 2016. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 2.407.140,47 (uplate se odnose na
razdoblje za 6.mjesec do 11. mjesec 2016. godine). Za isto razdoblje prošle godine Ina je
uplatila u korist žiroračuna Općine Molve iznos 3.501.471,20 kuna, što je za 1.094.330,73
kuna tj. cca 31,25% manje. Zajedno s 16 načelnika susjednih općina i gradonačelnikom
Grada Đurđevca, potpisao sam zaključak o naknadi za eksploataciju energetskih sirovina,
a koji je poslan Vladi,uz prijedlog određenih mjera za rješavanje problematike rudne rente i
povećanje priljeva naknade u korist općinskog proračuna.Vjerujem da će Vlada povećati
rentu za općine s 10 na 12%.
Subvencijama se 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 što pokazuje i podatak isplate u
drugom polugodištu 2016. u iznosu 169.326,52 kuna.
I nadalje Općina subvencionira legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području
općine Molve, subvenciju umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregled mesa na trihinelozu,
troškove izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za poljoprivrednike-profesionalne korisnike
s područja općine Molve, redovne kamate i troškova obrade namjenskih kredita fizičkim i
pravnim osobama, kamatu korisnicima kredita u suradnji s Ministarstvom gospodarstva,
rada i poduzetništva za poticanje razvoja malog gospodarstva – program „Poduzetnik“
gdje Općina subvencionira razliku kamate iznad 5%, rukovodeći se odlukom općinskog
vijeća o najvišem dopuštenom iznosu subvencija iz ožujka 2016.godine.
GRADNJA, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Najznačajniji utrošak rashoda za usluge odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog
održavanja (održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve, postrojenja i opreme,
službenih vozila, uređenje okoliša u naselju Čingi Lingi, održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, zimska služba, usluge malčiranja,
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održavanje javne rasvjete, zatim sanacija divljih deponija, te održavanje ostalih javnih
površina, groblja itd) realizirane u iznosu 1.011.997,38 kn za ovo izvještajno razdoblje.
Od prethodno navedenog iznosa, 21.832,50 kuna uložio sam u uslugu demontaže i
montaža poda na vagi u Molve Gredama i zamjena daski na šahti hidrofora kod male vage
u Molvama, vađenje pumpi iz prepumpnih stanica odvodnje (Medvrti i Konačka), čišćenje,
kontrola ispravnosti, ugradnja inox lanca na pumpe te servis pumpi u ovlaštenom servisu.
Materijal i dijelovi kao i usluga održavanja javne rasvjete za drugo polugodište 2016.
realizirane su u iznosu 22.806,90 kuna.
Na temelju provedenog postupka davanja koncesije i Odluke općinskog vijeća Općine
Molve o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog
otpada s područja općine Molve( KLASA: 363-02/15-01/16, URBROJ: 2137/17-16-18 od 4.
kolovoza 2016. ) sklopio sam ugovor s koncesionarom Komunalac d.o.o., iz Koprivnice na
rok od 5 (pet) godina.
U studenom sam sklopio ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja
dimnjačarskih poslova s tvrtkom Diveks j.d.o.o. iz Kalinovca na rok od 5 (pet) godina , a
temeljem Odluke Općinskog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za davanje koncesije
(KLASA. 363-02/16-01/1, URBROJ: 2137/17-16-15 od rujna 2016.)
Raspisao sam javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova – strojno održavanje
prohodnosti cesta i posipavanje kolnika radi sprečavanja poledice te sklopio ugovor o
zimskoj službi s obrtom Fides II, iz Molvi na razdoblje od 15.11.2016. do 15.3.2017.
godine. Za uslugu dovoza agregata i posipavanje soli zaprimo sam fakturu u vrijednosti
3.300,00 kuna navedenog obrtnika. Od tvrtke Kaming d.d., iz Ljubeščice nabavio sam
vap.agregat 4-8 mm u vrijednosti 813,40 kuna.
Podnio sam dokumentaciju na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnome razvoju mjere natječaja 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih
vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu
energije“, podmjera natječaja 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, čime će se
pokušati dobiti sredstva u visini 100% vrijednosti ulaganja u svrhu asfaltiranja
nerazvrstanih cesta na području Općine Molve. Građevinska dozvola zaprimio sam od
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava
Đurđevac, a ista je izvršna sa danom 7.prosinca 2016. godine.
U listopadu,a sukladno sklopljenom ugovoru iz 2015. godine o izradi geodetskog elaborata
izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području općine Molve zaprimio sam fakturu
ugovorene vrijednosti 44.800,00 kuna od davatelja usluge „Ured ovlaštenog inženjera
geodezije Kovačević Marija“ iz Koprivnice.
Prvu radnu verziju Programa ukupnog razvoja Općine Molve za razdoblje od 2015. do
2020. godine ( u daljnjem tekstu: PUR) zaprimio sam u kolovozu. U rujnu sam donio
Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene PUR-a nakon čega su
zatražena i pribavljenja mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima. Utvrđeno je
da postupak strateške procjene nije potreban te je Plan ukupnog razvoja Općine Molve
usvojen. Uslugu izrade PUR-a izvršio je Koprivnički poduzetnik d.o.o. iz Koprivnice
sukladno sklopljenom ugovoru iz ožujka 2015 .godine.
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Vezano na projekt izgradnje reciklažnog dvorišta vrijedan 2.272.000,00 kuna zatražio sam
izdavanje potvrde na glavni projekt čime je utvrđeno da zadovoljava uvjete i da se može
pristupiti građenju. Također, zaprimio sam građevinsku dozvolu za početak gradnje koja je
postala pravomoćna s 29.3.2016. godine.
Krajem 2016. godine podnio sam upit za natječaj, te su primljene smjernice Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o raspisivanju natječaja za sufinanciranje građenja
reciklažnog dvorišta početkom 2017. godine. Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost sudjelovat će u sufinanciranju gradnje reciklažnog dvorišta s iznosom od 80%
ukupne investicije tj. 1.817.600,00 kuna. Mjesto izgradnje će biti pokraj sadašnje hale
Poler.
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT
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 svoti
65.000,00 kuna, vjerskim zajednicama u svoti 51.500,00 kuna i športskim društvima
263.800,00 kuna.
Izdano je novo 48. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a.
Uspješno su provedene sve manifestacije iz Programa Dana općine Molve za 2016.
godinu, od čega bih izdvojio: izložba slika i skulptura „Velika Meša“, koncert Ansambla
LADO, Marijafest, trodnevna manifestacija „Spomenar dr. Ivana Ivančana“, festival žena iz
ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije, koncert TS Begini, koncert Cura iz
Centra, vulično prvenstvo, norijada, memorijalni turnir u malom nogometu „Josip Bencek“,
proslava 125 godina DVD-a Molve, Ribički kup „Velika Meša“ – ŠRK „Šaran“ Molve,
prvenstvo u gađanju glinenih golubova – LD „Fazan“ Molve, vulično prvenstvo u malom
nogometu, a za što je ukupno utrošeno 173.120,639 kuna. Temeljem javnog poziva za
davanje u zakup javnih površina Općine Molve u sklopu Dana na blagdan Velike Gospe i
za vrijeme održavanja Ivančanovih dana za postavljanje šatora naplaćeno je 41.212,00
kuna.
SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA
U studenome, uputio sam javni poziv mještanima Općine Molve koji žive sami u kućanstvu
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje dijela plaćenih troškova skupljanja i odvoza
otpada za vrijeme važenja koncesije koncesionara, Komunalca d.o.o. iz Koprivnice.
I ove godine osigurao sam prigodne poklone za svu djecu Općine Molve od navršene
jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu ,a ukupni trošak iznosio je 17.200,00
kuna.
Uz navedeno, program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća odobrene pomoći za
novorođenče u iznosu 103.500,00kuna, odobrene pomoći obiteljima i kućanstvima za
podmirenje troškova stanovanja i prehrane u iznosu 27.636,62 kuna, te isplatu božićnica
umirovljenicima, primateljima mirovine, osobama koje imaju druga primanja socijalnog
karaktera, te osobama koje nemaju nikakva stalna novčana primanju,a sve u skladu s
Odlukom o dodjeli Božićnice u vrijednosti 53.400,00 kuna. Također, osigurao sam podjelu
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prigodnih darova – paketa svim kućanstvima te posebno onima socijalnog karaktera
povodom božićno-novogodišnjih blagdana.
Kao poticaj humanitarnog djelovanja isplatio sam tekuće donacije udrugama u iznosu
12.500,00 kuna, Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac 7.000,00 kuna, općinskoj
udruzi umirovljenika 15.000,00 kuna i participirao u troškovima općinskog društva
Crvenog križa u iznosu 4.155,48 kuna. Također, isplatio sam primljene pomoći od
Županije korisnicima za troškove ogrjeva u iznosu 8.550,00 kuna.
PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG
OBRAZOVANJA
5. rujna 2016. godine započela je nova školska godina, te sam u znak dobrodošlice i
uspješnog školovanja učenicima prvih razreda darovao prigodne poklone ( prvačići OŠ
Molve, PŠ Repaš i PŠ Medvedička).
Isplaćene su tekuće pomoći OŠ Molve u iznosu 80.130,11 kuna u sljedeće svrhe: redovan
rad, školsko sportski klub, prijevoz učenika, obogaćivanje knjižnog fonda, za mjuzikl, za
Projekt „Europska dimenzija u kurikulumu seoske škole“ i opremanje kabineta). Za
prehranu učenika u O.Š. Molve za 6. i 9. mjesec isplatio sam 13.935,00 kuna. U rujnu sam
donio zaključak o potpori troškova prehrane učenika Osnovne škole Molve za šk.god.
2016./2017.
Učeničke i studentske pomoći, te nagrade za završen studij isplatio sam u iznosu
121.875,00 kn.
U drugom polugodištu 2016. godine Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića “Pčelica” u
iznosu 496.939,00 kuna.
Na temelju Odluke općinskog vijeća iz srpnja 2016. godine o sufinanciranju troškova
nabave radnih bilježnica i dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u
šk.g.2016./2017. raspisao sam javni poziv za podnošenje zahtjeva temeljem kojeg je
zapimljeno 97 zahtjeva.
U srpnju sam donio zaključke za isplatu sredstava – nagrade učenicima i učiteljima za
posebno zalaganje u školi, postignute rezultate na natjecanjima i promociju Općine Molve
u 2016. godini ukupne vrijednosti 24.500,00 kuna.
Na temelju sklopljenog ugovora sa Dječjim vrtićem „Maslačak“ iz Đurđevca, kojim se djeci
sa prebivalištem u Molvama participira plaćanje troškova za udomljavanje u iznosu
525,00 kuna mjesečno po djetetu, zaprimljeni su računi za sufinanciranje usluge u
vrijednosti 6.300,00 kn ( razdoblje travanj- prosinac 2016.godine).

PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA
Na 45. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine Općinsko vijeće Općine Molve prihvatilo
je moj prijedlog i donijelo II. Izmjene i dopune Proračuna u svoti planiranog proračuna od
22.299.868,00 kuna.
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S obzirom na nepovoljnu financijsku situaciju u kojoj se općina našla, s posljedicom
enormnog smanjena rente, u poslovnoj godini 2016. ostvarili smo negativni rezultat u
iznosu 148.859,59 kuna.Budući da preneseni manjak prihoda i pimitaka iz prošle godine
iznosi 1.857.787,23 kuna, konačni rezultat poslovanja na dan 31.12.2016. je manjak
prihoda i primitaka u svoti 2.006.646,82 kuna. U narednoj godini očekuje se povećanje
rudne rente za 20% prema novom prostornom planu jer su se i za 20% povećala
eksploatacijska polja,a što će nam otvoriti mogućnosti za prebroditi nepovoljnu financijsku
situaciju, podmiriti preostale obveze iz prethodnih godina i okrenuti se daljnjem poticanju
razvoja gospodarstva.
Općinski načelnik Općine Molve
Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.
_______________

