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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) podnosim Općinskom vijeću Općine
Molve polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2015.
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.
11. siječnja proveden je drugi krug predjedničkih izbora. Ukupni troškovi iznosili su
51.520,00 kuna za što su primljena sredstva iz Državnog proračuna i ista su namjenski
iskorištena sukladno Odluci Državnog izbornog povjerenstva o visini naknade.
U veljači je donesena Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Molve za 2015. godinu.
24. svibnja 2015. Održani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Molve. Realizacija troškova iznosila je 46.643,14 kuna koji su financirani iz prihoda od
nefinancijske imovine.
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 1,3% za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac za prvih 6 mjeseci iznose 7.926,22 kuna. Za redovito
poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava za
prvih 6 mjeseci isplaćeno je 17.500,00 kuna.
GOSPODARSTVO I TURIZAM
U prvih 6.mjeseci 2015. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 3.649.722,38 kuna, što je za cca
16,89% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Primljene uplate
odnose se na razdoblje prosinac 2014. – svibanj 2015.godine.
U veljači je pokrenut postupak bagatelne nabave za izradu Programa ukupnog razvoja
(PUR-a) Općine Molve za razdoblje od 2015. do 2020. godine te izrada potrebne
dokumentacije za prijavu na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) čija
bespovratna sredstva bi bila izvor financiranja. Ugovor je sklopljen sa Koprivničkim
poduzetnikom te ukupna cijena usluge izrade dokumentacije za prijavu na EU fond i sama
izrada PUR-a iznosi 48.750,00 kn.
Odlukom Općinskog vijeća Općine Molve odobren je prijenos prava vlasništva nad
trafostanicom u Ulici braće Novakovića na HEP Elektru Koprivnica, u svrhu povećanja
snage na proizvodnoj hali Poler u Molvama.
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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. Na moj prijedlog, općinsko vijeće
donijelo je sljedeće odluke,raspisani su javni pozivi za njihovo podnošenje, a neke su već i
realizirane u navedenim iznosima:





Odluka o subvenciji za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Odluka o subvenciji umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregled mesa na trihinelozu
– isplaćeno 158.494,00 kn
Odluka o subvenciji proljetne sjetve – isplaćeno 177.743,18 kn
Odluka o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja toplinske zaštite
vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve – isplaćeno
29.260,00 kn



Odluku o subvencioniranju troškova izobrazbe za poljoprivrednike-profesionalne
korisnike




Odluka o subvenciji ispitivanja plodnosti tla
Odluka o subvenciji premije osiguranja usjeva, nasada i stoke – isplaćeno 4.564,85
kuna,
Odluka o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad



I nadalje Općina subvencionira pčelare, podizanje novih nasada povrća, cvijeća te
aromatičnog i ljekovitog bilja, osnivanje gospodarskih subjekata, redovne kamate i
troškove obrade stambenih kredita za mlade, redovne kamate i troškova obrade kredita
podignutih za podmirenje obveza prema državnom proračunu ili proračunu 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%.
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, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: nerazvrstanih
cesta, javne rasvjete, zatim sanacija divljih deponija, te održavanje ostalih javnih površina,
zimska služba i itd) realizirane u iznosu 512.114,35 kn za ovo polugodišnje obračunsko
razdoblje.
Na temelju sklopljenog Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na
području općine Molve iz srpnja 2013.godine sa Građevinskim obrtom „Fides II“, iz Molvi,
naručena je usluga dopreme i razgrtanja šljunka u iznosu 30.562,50 kuna. Vrijednost
naručenog šljunka iznosi 30.537,39 kuna.
Usluga strojnog održavanja prohodnosti cesta na području općine Molve, na temelju
Ugovora o zimskoj službi sa Građevinskoim obrtom „Fides II“ realizirana je u iznosu
51.175,00 kuna.
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Usluge održavanja javne rasvjete za prvo polugodište 2015. realizirane su u iznosu
30.732,88 kuna.
05.02.2015. sklopio sam Ugovor o opskrbi električnom energijom sa RWE Energijom
d.o.o. iz Zagreba kojim su osigurane značajnije uštede sredstava kako na mjesečnoj, tako
i na godišnjoj bazi. Od 1.3.2015. – 30.06.2015. ostvarene su uštede na mjesečnoj razini u
prosjeku 9.700,00kn u odnosu na isto vremensko razdoblje 2014. godine.
S ciljem uređenja mjesta naručeno je drveće i bilje, krenula je sadnja drveća na groblju
Molve te cvijeća u parku u Molvama, ispred Općine, ispred društvenog doma te na
crkvenom brijegu. Želja mi je jedoobrazno urediti cijelu općinu, odnosno ozeleniti sve ulice.
Osigurana su sredstva za snimanje i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u iznosu
500.000,00 kuna.
Pokrenut je postupak bagatelne nabave za izgradnju sekundarne kanalizacije na Trgu
Braće Radića u Molvama za čiju je realizaciju osigurano 100.000,00 kn u proračunu
Općine Molve.
Izvršena je nabava i montaža cijevi i žabljih zaklopki na području Molvi. Za radove je
utrošeno 29.775,00, a dobavljač je Metal Konstrukt d.o.o. iz Bjelovara.
Proveden je postupak za legalizaciju Hale Poler, za što je utrošeno ukupno 60.393,83 kn.
Za projektnu dokumentaciju utrošeno je 11.250,00 kn, a za naknadu za legalizaciju
utrošeno je 49.143,83 kn. Također, u postupku je legalizacija građevinskog objekta u
Novom Vinodolskom.
Na dječjim igralištima Konačka i Molve Gredepostavljene su ograde za dječja igrališta, u
izvedbi Metal Konstrukta d.o.o. iz Bjelovara za što je utrošeno 66.087,50 kn.
Proveden je postupak bagatelne nabave za izradu energetskog pregleda građevina i
energetskog certificiranja zgrada u vlasništvu Općine Molve. Za provedbu projekta
odabrana je ''Konfic – Elektrotehnika Trade d.o.o.'' iz Đurđevca.
Proveo sam postupak bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije modernizacije
nerazvrstanih cesta na području Općine Molve. Jedina pristigla ponuda na natječaj je
tvrtke Petgrad d.o.o. , koja je ujedno i prihvatljiva te ispunjava sve ostale uvjete iz Poziva
za dostavu ponuda. Općina Molve i Petgrad d.o.o. sklopili su u svibnju Ugovor o izradi
projektne dokumentacije modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Molve te
je ukupna vrijednost usluge prema ponudi davatelja usluge 172.500,00 kn što je i
osigurano proračunom Općine Molve.
U 2014. godini javio sam se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
za financiranje izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta u
100% iznosu, te smo dobili odgovor od Fonda da će financijrati izradu projektne
dokumentacije u 100%-tnom iznosu.
REKONSTRUKCIJA I GRADNJA JAVNE RASVJETE
Vezano uz kapitalni projekt energetski pregled javne rasvjete Fondu za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost poslana je zamolba za sufinanciranje energetskog pregleda javne
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rasvjete u 2015. godini. Odobrena su sredstva pomoći u visini od 40% opravdanih
troškova investicije, te je pokrenut postupak bagatelne nabave i sklopljen ugovor sa
''Lunes Adria d.o.o.'' iz Jastrebarskog. Ukupna cijena usluge je 38.937,50 kn za koju su
osigurana sredstva iz proračuna Općine Molve.
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
92.000,00 kuna, vjerskim zajednicama u svoti 15.000,00 kuna i športskim društvima
261.000,00 kuna.
Izdano je novo, 43. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a.
U svrhu poticanja umjetničkog stvaralaštva ,pod pokroviteljstvom Općine Molve održane
su dvije izložbe za što je utrošeno 5.000,00 kuna. Cilj je bio promovirati i prezentirati
Podravinu kao turističku destinaciju s prekrasnim krajolicima i bogatom narodnom
baštinom iz našeg područja.
SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA
Na temelju Odluke Općinskog vijeća iz listopada 2013. godine ( Klasa: 363-03/13-02/2),
sufinancirani su troškovi ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 28.814,31
kuna.
Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća isplaćene pomoći za novorođenče u
iznosu 105.500,00 kuna, sufinancirane troškove rada gerontodomaćica u iznosu
20.000,00 kuna s glavnom zadaćom pružanja pomoći i poboljšanja kvalitete života starijih
osoba, dane pomoći obiteljima i kućanstvima za podmirenje troškova stanovanja, prehrane
i ostale tekuće donacije u novcu i naravi iznose 148.940,26 kn. U ostale tekuće donacije u
novcu i naravi ubrajaju se uskrsnice i božićnice građanima koje su isplaćene u iznosu od
54.900,00kn te pomoć Mirku Matekovu u naravi u iznosu 36.4073,23kn za sanaciju kuće
izgorjele u požaru.
Kao poticaj humanitarnog djelovanja isplaćene su tekuće donacije udrugama 3.500,00
kuna, Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac 3.241,80 kuna i općinskoj udruzi
umirovljenika 5.000,00 kuna.
Odlukom o sufinanciranju redovne kamate i troškova obrade kredita podignutih za
podmirenje obveza prema državnom proračunu sufinancirano je 3.545,82 kuna.
Temeljem Odluke o subvenciji usluga cijepljenja pasa protiv bjesnoće u 2015. godini
sklopio sam ugovor sa Veterinarskom stanicom NOVA, iz Koprivnice i sa Veterinarskom
stanicom Đurđevac. Izvršene su usluge cijepljenja pasa u iznosu 33.110,00 kuna.
Sklopio sam ugovor o poslovnoj suradnji pri provođenju larvicidnih mjera dezinsekcije
komaraca na području općine Molve sa Sanitacijom d.o.o. Provedena je dezinsekcija
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komaraca u naselju Repaš, jezeru Čingi Lingi, Gornjoj Šumi, Molve Ledinama,kanalu
Bistra, Đurđevačkoj ulici u Molvama i Molve Gredama.
Provedene su mjere sustavne deratizacije te je deratizirano 856 objekata (nastanjena i
nenastanjena domaćinstva) i pročistač otpadnih voda. Nadzor nad provođenjem proveo je
Zavod za javno zdravstvo. Ukupan trošak iznosi 39.091,81 kuna.
Plaćena je usluga hvatanja pasa Veterinarskoj stanici Koprivnica u iznosu 1.903,28 kuna.
PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG
OBRAZOVANJA
Isplaćene su tekuće pomoći OŠ Molve za redovan rad, prijevoz učenika i prehranu u
iznosu 83.390,00 kuna.
Isplaćene su učeničke i studenstske pomoći u iznosu od 290.000,00 kuna.
U prvom polugodištu 2015. godine Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića “Pčelica” u
iznosu 587.996,38 kuna, od čega: sufinancirana je usluga tečaja engleskog jezika za
predškolce, polaznike dječjeg vrtića“Pčelica“ Molve u pedagoškoj godini 2014/2015.
sukladno zaključku upravnog vijeća vrtića i Zaključku o suglasnosti na isti općinskog vijeća
u iznosu 19.375,00 kuna, te je sufinancirana Mala sportska škola u iznosu 1.533,34 kuna.

PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA
I.Izmjene i dopune Proračuna Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je 31 ožujka 2015.
godine, u svoti planiranog proračuna od 22.551,31 kuna.
Na 29. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je
II. Izmjene i dopune Proračuna u svoti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
22.326.125,00 kuna.
Općina Molve je u prvom polugodištu 2015. godine ostvarila negativan rezultat poslovanja
u iznosu 801.807,05kuna kao razlika ostvarenih ukupnih prihoda i primitka u iznosu
4.705.149,37 kuna i ukupnih rashoda i izdatka u iznosu 5.506.956,42 kuna.
Budući da preneseni manjak prihoda i pimitaka iz prošle godine iznosi 807.646,36 kuna,
konačni rezultat poslovanja na dan 30.06.2015. je manjak prihoda i primitaka u svoti
1.609.453,41 kuna.
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