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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 ( u daljnjem tekstu: vijeće) polugodišnji izvještaj o radu općinskog
načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. 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.
Kao kompenzacijska mjera zbog izmjena u sustavu poreza na dohodak,u drugom
polugodištu 2017. godine, zaprimljene su mjesečne pomoći Ministarstva financija u
ukupnoj svoti 26.420,05 kuna.
Nastavno na sklopljeni Aneks ugovora o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Molve sa Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke
županije iz travnja, u srpnju sam uputio javni poziv za sudjelovanju u izradi navedenih
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Molve.
Sukladno Zakonu o porezima i uvođenju poreza na nekretnine, uputio sam javni poziv
vlasnicima i korisnicima nekretnina da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o
nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog
utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, dostave podatke
o poreznim obveznicima i nekretnini.
U listopadu sam uputio poziv javnosti za dostavom svojih prijedloga, komentara i primjedbi
na predloženi Nacrt ( Prijedlog) Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda
komunalne naknade na području općine Molve.Prijedloge odluka usvojilo je vijeće na
8.sjednici.
Na temelju pravomoćne Presude Općinskog suda u Zadru i brisanjem zabilježbe spora,
općina Molve je konačno riješila pitanje vlasništva nad zemljištem u Selinama ( zk ul 541
k.o. Seline ).
VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU
Za redovito poslovanje Vatrogasne zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih
društava isplatio sam 53.000,00 kuna.
13. listopada 2017. sklopio sam ugovor o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite od
požara na području Općine Molve sa stručnim timom za izradu navedenih dokumenata.
Krajem prosinca zaprimio sam izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija te sam istu podnio na donošenje vijeću.
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GOSPODARSTVO I TURIZAM
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. U drugom polugodištu 2017.
odobreni iznos subvencije iznosi
172.847,71 kuna ( subvencionirane su kamate
poljoprivrednicima, obrtnicima i trgovačkim društvima, umjetno osjemenjivanje i pregled
mesa na trihinelozu, proljetna sjetva, te osiguranje usjeva i nasada). Sukladno Odluci
vijeća o najviše dopuštem iznosu potpora i pomoći Općine Molve u 2017. godini, u
listopadu su doneseni pojedinačni zaključci kojima su uskraćena prava na isplatu
subvencija u iznosu 216.226,56 kuna.
U kolovozu sam uputio obavijest da svi poljoprivrednici s područja općine Molve kojima su
oštećene poljoprivredne kulture od suše mogu podnijeti prijavu štete od suše,a u
studenom je Županijsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
utvrdilo štetu te donijelo konačno izvješće kojim je utvrđeno da općini Molve pripada iznos
od 6.972,668,41 kn. Krajem godine, u korist općine Molve, primljena su sredstva za
naknadu štete uzrokovane prirodnim katastrofama – suše u iznosu 384.279,00 kuna iz
državnog proračuna.Ista sam proslijedio i isplatio korisnicima u siječnju 2018. godine.
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“ broj 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/13) raspisao sam javni natječaj za opremljeni poslovni prostor pekare i trgovine u
vlasništvu Općine Molve, koji se nalazi na adresi Trg kralja Tomislava 4 u Molvama, u
prizemlju zgrade upisane u z.k. ul. br. 6446. k. o. Molve, ukupne površine cca. 215 m 2
(izuzev mljekare. Zakupodavac je Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. koje ima pravo
korištenja prostora koji se daje u zakup. U konačnici, predmetna nekretnina nije dana u
zakup.
Na temelju donesene Odluke o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2017. do 2022. godine( u
daljnjem tekstu: Plan), zatražena su i prikupljena mišljena i ocjene. U postupku je utvrđeno
da Plan neće imati značajan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš te da je prihvatljiv za ekološku mrežu. U listopadu je zaprimljen
Prijedlog Plana od tvrtke DLS d.o.o.iz Rijeke.Isti sam uputio na donošenje vijeću krajem
studenog 2017.godine.
Sukladno zaključku vijeća za prodaju nekretnina , objavio sam javni poziv za nabavu
usluga posredovanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Molve: zgrade u Novom
Vindolskom i zemljišta u Selinama.Ugovor sam potpisao sa Fontanom vl. Matija Fontana,
iz Zagreba uz ugovaranje posredničke naknade u visini od 82.500,00 kuna.
U drugom polugodištu 2017. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 2.393.749,35 (uplate se odnose na
razdoblje lipanj 2017. – studeni 2017.godine Za isto razdoblje prošle godine Ina je uplatila
u korist žiroračuna Općine Molve iznos 2.262.580,47 kuna, što je za 131.168,88 kuna tj.
cca 5,797% više, odnosno za cca 29,00% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje
2015.godine.
Posebno mi je drago istaknuti da sam temeljem podnesenog zahtjeva iz 2015. godine
upućene Hrvatskom telekomu d.d. Zagreb ( pod zastupanjem odvjetnika Vjekoslava
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Rimca),a po pitanju ostvarivanja prava na plaćanje godišnje naknade za elektroničku
komunikacijsku infrastrukturu postavljenu na nakretninama u vlaništvu općine Molve, uspio
ostvariti navedno pravo i da je u studeom zaprimljena naknada u visini 60.279,54 kune za
razdoblje 21.10.2015. – 21.10.2017. tj. 20.093,18 kuna po godini.
Selsko komunalno društvo d.o.o Molve je provelo postupak javne nabave građevinskoobrtničkih radova na izgradnji uredskog prostora i spremišta, druga (II.) faza sukladno
glavnom projektu koji je izradio projektant Vedran Petrović, dipl.ing. građ., iz tvrtke Petgrad
d.o.o. Koprivnica, br. TD: 155/2016. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za
nabavu radova, Selsko komunalno društvo je postupilo temeljem članka 198. stavka 3.
Zakona o javnoj nabavi i provelo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.
Na temelju potpora koji će dodijeljivati LAG „PODRAVINA“ tip operacije 7.4.1. „ Ulaganje
u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ prijavio sam
projekt
„Rekonstrukcija
društvenog/kulturnog
centra
Repaš
te
opremanje
društvenog/kulturnog centra Repaš“ čime općina ima namjeru povući sredstva u iznosu
120.000,00 kuna.
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 svoti 265.143,73 kn.
Od prethodno navedenog iznosa izdvojio bih sljedeće: naručio sam uslugu malčiranja za
što su primljene fakture u iznosu 36.562,50 kuna tvrtke Brežana MM d.o.o. iz Molvi
temeljem dvogodišnjeg Ugovora o malčiranju javnih površina, za izvanredno održavanje
cesta naručio sam sanaciju udarnih rupa – popravak lokalnih pojedinačnih oštećenja
kolnika od Cesta d.d. iz Bjelovara u iznosu 12.598,76 kuna, za popravak i zamjenu
rasvjetnih tijela javne rasvjete zaprimio sam račune u iznosu 19.348,72 kune 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: 34003/15-01/04, UR.BROJ: 2137/17-15-18 od 16.11.2015. godine i KLASA: 363-02/17-01/14,
UR.BROJ: 2137/17-17-6 od 29. studenog 2017), a za održavanje nerazvrstanih cesta i
poljskih puteva realizirano je 15.591,68 kuna.
Nabavio sam cijevi za odvodnju oborinskih voda u iznosu 12.068,40 kuna.
Vezano uz gradnju nogostupa u ulicama Mihovila Pavleka Miškine, Petra Preradovića i
Ključeci ( modernizacija postojećih raskržja u Molvama) izvršena je usluga dobave,
prijevoza prirodnog šljunka i granulata, te odvoz šute na deponij u iznosu 7.146,90 kuna
tvrtke Fides II obrt za građevinarstvo i trgovinu, iz Molvi. Nabavljen je materijal – rubnjaci i
opločnik za izradu nogostupa u iznosu 32.927,50 kuna od tvrtke KRKO d.o.o iz Virja.
Uslugu iskopa i planiranje terena u iznosu 3.000,00 kuna izvršio je obrt za pripremne
radove u građevinarstvu ISKOP-SAŠA vl. Saša Čubela, iz Molvi.
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Na temelju Odluke općinskog vijeća o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora – održavanje javne rasvjete na području
općine Molve za razdoblje od dvije godine, krajem studenog sklopio sam ugovor sa
tvrtkom Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. iz Đurđevca.
Primljena su sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
sukladno prijavi na Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) po provedbi
mjere 07 „ Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog
razvoja RH za razdoblje 2014.-2020“ za izradu Programa ukupnog razvoja (PUR-a)
Općine Molve za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Izrada programa sufinancirana je
100%.
Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopio sam Ugovor o nabavi LED javne
rasvjete – nabava LED svjetiljki s nosačem i s ugradnjom na stupove sa trvtkom ELDA
PROJECT j.d.o.o. iz Varaždina, ugovorene vrijednosti 246.227,50 kuna. Krajem godine,
isporučitelj je za izvršene radove izdao račun sukladno ugovoru.
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT
Nakon provedenog postupka javne nabave, u studenom sam sklopio ugovor o nabavi
tiskarskih usluga sa tvrtkom LDESIGN j.d.o.o. iz Koprivnice. Predmet ugovora je grafička
priprema i tisak časopisa MIL, izdanje službenog glasnika Općine molve, te grafička
priprema i tisak rokovnika Općine Molve, ukupne vrijednosti 59.044,00 kuna (bez PDV-a).
Obnovio sam ugovor za održavanje i ažuriranje internet stranice općine Molve i smještaj
(hosting) za razdoblje primjene 01.01.2018. do 31.12.2018.
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
45.500,00 kuna, vjerskim zajednicama u iznosu 20.000,00 kuna i športskim društvima
137.000,00 kuna.
Izdano je novo 50. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a.
Uspješno su provedene sve manifestacije iz Programa Dana općine Molve za 2017.
godinu, od čega bih izdvojio: tradicionalno natjecanje u lovačkoj sportskoj disciplini trap,
„Vulično prvenstvo“ u malom nogometu, javna vatrogasna vježba u Repašu pod
organizacijom DVD-a Repaš i Napredne domaćice Repaš, klupsko takmičenje u ribolovu
ŠRK-a “Bistra” Repaš, proslava 20. obljetnice postojanja Udruge umirovljenika Molve , u
organizaciji ŠRK „Šaran“ Molve tradicionalni dvadeset prvi po redu Kup “Velika Meša“,
proslava Bartolova, natjecanje udruga u kuhanju graha,norijada, komedija „Remetinec“ u
izvedbi s Vidom Balogom i Davorom Dretarom Dreleom, 2. „Spomenar dr. Ivana
Ivančana“, te koncert Lidije Bačić.
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SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA
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 18.270,00 kuna.
Kao poticaj humanitarnog djelovanja isplatio sam donaciju OO UHDDR općine Molve
2.000,00 kuna, UHBIDR Repaš 4.000,00 kuna, Gradskom društvu Crvenog križa
Đurđevac 3.500,00 kuna, općinskoj udruzi umirovljenika Molve 10.000,00 kuna i
participirao sam u troškovima općinskog društva Crvenog križa Molve u svoti 3.868,61
kuna povodom dana dobrovoljnog darivanja krvi.
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 1.170,00 kuna.
Uz navedeno, Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća sufinancirane troškove
rada gerontodomaćica u iznosu 52.500,00 kuna s glavnom zadaćom pružanja pomoći i
poboljšanja kvalitete života starijih osoba u suradnji sa našim Selskim komunalnim
poduzećem d.o.o.o., subvencije kamata za podmirenje obveza prema državnom
proračunu u iznosu 760,34 kuna, isplaćene božićnice u iznosu 56.800,00 kuna, pomoći
građanima socijalnog karaktera za podmirenje troškova stanovanja u iznosu 5.018,73
kuna, poklon pakete osobama slabijeg imovinskog stanja prigodom Božića u vrijednosti
16.299,90 kuna. Također, isplatio sam namjenska sredstva - primljene pomoći od
Županije korisnicima za troškove ogrjeva u iznosu 8.550,00 kuna.
PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG
OBRAZOVANJA
U znak dobrodošlice i uspješnog školovanja učenicima prvih razreda darovao sam
prigodne poklone ( prvačići OŠ Molve, PŠ Repaš i PŠ Medvedička).
Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike
Osnovne škole Molve za školsku godinu 2017./2018., KLASA: 602-01/17-01/5, UR.BROJ:
2137/17-17-1 iz kolovoza 2017. godine, u rujnu sam uputio javni poziv za podnošenje
zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave dijela udžbenika učenicima osnovne škole
Molve s područja općine Molve za šk.god. 2017./2018.
U rujnu sam donio Odluku o sufinanciranju troškove prehrane roditeljima u školskoj
kuhinji u iznosu od 40,00 kuna mjesečno, ali po isteku svakog polugodišta, temeljem
popisa koji će Općini dostaviti Osnovna škola Molve.
Nastavno na prijavljeni natječaj iz veljače 2017. „Energetska obnova zgrada i korištenje
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja donesenu od ministra graditeljstva i prostornog uređenja, te odobreni iznos
bespovratnih sredstva u iznosu od 375.760,14 kuna na obnovu fasade i krovišta dječjeg
vrtića „Pčelica“ Molve (podsjetno cjelokupna investicija iznosi 740.003,14 kuna, dok
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ukupno prihvatljivi troškovi od strane Fonda priznati su u svoti 712.036,70 kuna), u
listopadu sam potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za navedeni projekt.
Isplaćene su tekuće pomoći OŠ Molve u iznosu 18.600,00 kuna za redovan rad te
sukladno zaključku o potpori troškova prehrane učenika Osnovne škole Molve za šk.god.
2016./2017.u iznosu 5.000,00 kuna.
U drugom polugodištu 2017. godine Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića “Pčelica” u
iznosu 509.106,93 kuna.
PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA
Na 4. sjednici održanoj 25. kolovoza 2017. godine vijeće je prihvatilo moj prijedlog i
donijelo III. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. ( u daljnjem
tekstu: proračun i projekcije) u svoti planiranog proračuna od 30.978.434,61 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 13.016.544,61 kuna na 10. sjednici vijeća.
U poslovnoj godini 2017. ostvarili smo negativni rezultat u iznosu 801.374,12 kuna.Budući
da preneseni manjak prihoda i pimitaka iz prošle godine iznosi 1.849.048,35 kuna, konačni
rezultat poslovanja na dan 31.12.2017. je manjak prihoda i primitaka u svoti 2.650.422,47
kuna. Podsjetno, preneseni manjak prihoda i primitaka posljedica je izmjene zakonskih
propisa Vlade Republike Hrvatske donošenjem nove Uredbe o naknadi za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika u ožujku 2014. godine, a koja se neminovno odrazila na
ostvarenje prihoda Proračuna Općine Molve. Uspoređujući financijske podatke, konkretno
ostvaren prihod s osnove rudne rente za 2014. godinu i 2015. godinu, općina Molve našla
se u nepovoljnoj financijskoj situaciji s trendom enormnog smanjena rente od čak cca
39%. Unatoč takvoj situaciji, prioritet je bio da se u Proračunu općine Molve zadrži
postignuta razina standarda u području socijalne skrbi, odgoja i školstva, kulture, sporta
komunalne infrastrukture i gospodarstva.Napomenio bih kako je sa 1.siječnja 2018. stupio
na snagu potpuno novi model fiskalnog izravnanja, a kojemu je za cilj ujednačavanje
fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, što u konačnici
za općinu Molve znači povećanje prihoda za cca 2,5 mil kuna i otvara mogućnosti za lakše
prevladavanje financijske krize i podmirenje dospjelih nepodmirenih obveza uz nastavak
pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete.
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