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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 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 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.
Kao kompenzacijska mjera zbog izmjena u sustavu poreza na dohodak,u prvom
polugodištu 2017. godine, zaprimljene su mjesečne pomoći Ministarstva financija u
ukupnoj svoti 32.129,23 kuna.
U svibnju i lipnju održani su redovni izbori za izbor općinskog načelnika Općine Molve, a
prema konačnim rezultatima, izuzetna mi je čast što su mještani općine Molve prepoznali
moj rad i vođenje općine te sam ponovno izabran za istu dužnost. Puno projekata je
započeto, puno projekata je pred realizacijom koji su pripremani kroz prethodne četiri
godine mog mandata, a za iste nisu bili ranijih godina raspisani natječaji za povlačenje EU
sredstava. Troškovi provedbe lokalnih izbora iznose cca 109.000,00 kuna.
Održana je konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Molve, a prve prijedloge svojih
akata na donošenje općinskom vijeću općine Molve predočio sam u lipnju kada su
donesene sljedeće Odluke:o socijalnoj skrbi na području općine Molve, općinskim
porezima, najvišem iznosu potpore i pomoći te Zaključak o prodaji nekretnine u Novom
Vinodolskom i Selinama.

VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA NA RADU
Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 1,0% za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac za prvo polugodište iznose 5.756,26. Za redovito
poslovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava isplatio sam 14.500,00 kuna.

GOSPODARSTVO I TURIZAM
U prvom polugodištu 2017. godine, Općina je primila od INA-e naknade za pridobivenu
količinu energetskih mineralnih sirovina u iznosu od 2.590.005,47 (uplate se odnose na
razdoblje prosinac 2016. – svibanj 2017.godine) što je za cca 14,84 % manje u odnosu na
prvo polugodište 2016. godine kada je iznosila 3.041.319,80 kn, odnosno za cca 29,03%
manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015.godine.
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Počela je gradnja hale u poslovnoj zoni Zdelja, a vrijednost investicije je 2,5 milijuna kuna.
Nositelj projekta je Selsko komunalno društvo d.o.o. iz Molvi. U veljači je proveden
otvoreni postupak javne nabave za izgradnju poslovne građevine – uredski prostor i
spremišta, prva (I.) faza sukladno glavnom projektu koji je izradio projektant Vedran
Petrović, dipl.ing. građ., iz tvrtke Petgrad d.o.o. Koprivnica, br. TD: 155/2016.Procijenjena
vrijednost nabave iznosila je 320.000,00 kuna bez PDV-a . Zaprimljene su dvije ponude od
Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. i Građevinskog obrta Fides II, iz Molvi. Ugovor je
potpisan sa Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Ujedno je raspisan natječaj oko
partnerskih odnosa u samoj investiciji na koji se javila PO Drava Sava, zadruga koja
okuplja poljoprivredne proizvođače iz općine Molve i cijele Hrvatske. S njima je potpisan
ugovor o godišnjem najmu u iznosu od 437.000,00 kuna na period od 4 godine, što u
konačnici iznosi 1,75 milinuna kuna. Navedenu halu koristit će Selsko komunalno
poduzeće za svoje potrebe sjedišta firme kao i skladištenje strojeva i alata, a preostali dio
će koristiti PO Drava Sava za svoje potrebe.
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 realizacije u
prvom polugodištu 2017. u svoti 439.035,15 kuna. Subvencionirane su kamate obrtnicima
4.152,43 kn, regresirana kamata poljoprivrednicima 2.126,89kn, poljoprivrednicima za
umjetno osjemenjivanje i pregled mesa na trihinelozu 73.601,00 kn, poljoprivrednicima i
obrtnicima za kapitalna ulaganja 154.204,19kn, za osiguranje usjeva, nasada i stoke
1.406,52kn, lovačkim društvima (lovozakupnicima) za premije osiguranja lovišta 2.612,95
kn i za proljetnu sjetvu 200.931,17 kn.
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 482.938,49 kn.
Izrađen je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016. godine do 2021. godine od
tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke , za što sam zaprimio fakturu u svoti 15.000,00 kuna. Budući da
izrada navedenog dokumenta podliježe ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, donio sam odluku o pokretanju postupka ocjene radi ishođenja mišljenja.
U svibnju sam zaprimio idejno rješenje za modernizaciju postojećih raskrižja u Molvama (
Trg kralja Tomislava – Ključeci,, kčbr. 47/1, 429, 430, k.o. Molve; Ulica Petra Preradovića i
Ulica Mihovila Pavleka Miškine, kčbr 143, 366, k.o. Molve. Dokumentaciju je izradila tvrtka
Petgrad d.o.o. iz Koprivnice. Zatražio sam suglasnost za izvođenje predmetnih radova od
Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke
županije te dobio suglasnost o odobrenju radova.
Sukladno sklopljenom ugovoru iz ožujka 2015. i aneksa ugovora iz kolovoza
godine, izrađena je konačna verzija dokumenta Program ukupnog razvoja Općine
za razdoblje 2015. – 2020. tvrtke Koprivnički poduzetnik d.o.o. iz Koprivnice te
zaprimljen. Izrada predmetnog dokumenta prijavljena ja na natječaj Europskog
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Mjera 7.“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjera 7.1.1.
Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave za koji očekujem
100% povrat potpore.
Potpisao sam ugovor o izradi stupova javne rasvjete (vruće pocinčani stupovi za javnu
rasvjetu S7 s držačima lampe – 23 komada) sa tvrtkom Metal Konstrukt d.o.o., iz Bjelovara
u svrhu gradnje kabelske javne rasvjete u ulici Medvrti. Vrijednost ugovora iznosi
69.287,50 kuna. Usluga je u cijelosti izvršena, faktura je zaprimljena i djelomično
podmirena.
Potpisao za ugovor o malčiranju javnih površina na području općine Molve u trajanju od 2
godine i to za razdoblje 31.7.2017. do 31.7.2019. godine sa tvrtkom Brežana MM d.o.o., iz
Molve Greda.
U ožujku sam raspisao javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova na temelju
ugovora – zimska služba- strojno čišćenje snijega i posipavanje kolnika radi sprečavanja
poledice. Pravo sudjelovanja imale su sve pravne osobe koje su opremljene sa strojevima,
opremom i zaposlenicima osposobljenim za obavljanje predmetnih poslova. Ugovor sam
sklopio za razdoblje 15.11.2017. do 15.3.2018. godine sa obrtom Fides II, iz Molvi.
Također, raspisao sam natječaj za saniranje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na
području općine Molve u trajanju od 2 godine i to od 31.7.2017. do 31.7.2019. godine u
svrhu nabave, prijevoza i razgrtanja prirodnog šljunka te poravnavanje i skidanje srednjeg
sloja.Poslove će obavljati obrt Fides II, iz Molvi sukladno sklopljenom ugovoru u travnju
2017. godine.
TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT
Nastavno na javni poziv za predlaganje programa/projekta od interesa za opće dobro koje
provode udruge iz prosinca 2016. godine , a u svrhu obogaćivanja kulturno-umjetničkog i
sportskog života zajednice s udrugama sam potpisao ugovore, a nekima sam već isplatio
i sredstva kroz dane tekuće donacije: udrugama u kulturi u svoti 27.000,00 kuna i
športskim društvima u svoti 141.500,00 kuna.Za provođenje aktivnosti vezanih uz
poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature osigurano je Proračunom za 2017. godinu
30.000,00 kuna, a za prvo polugodište realizirano je 20.020,00 kuna.
Izdano je novo 49. izdanje molvarskog informativnog lista MIL-a.
Za potrebe prijave na mjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu,naručio sam izradu projektantskog troškovnika i vizualizacije
rješenja za unutarnje uređenje galerije koju je izradio projektant Vedran Petrović, dipl.ing.
građ., iz tvrtke Petgrad d.o.o. Koprivnica u svoti 1.500,00 kuna. Namjera je sukladno
projektu br. TD: 93/2016 izvršiti rekonstrukciju društvenog doma/kulturnog centra u
Molvama kako bih se stvorio ugodan prostor podoban za koncerte, događanja, skupove, te
različite radionice i seminare namijenjene udrugama različitih interesnih skupina i cijeloj
lokalnoj zajednici, a vrijednost investicije je 2.585.348,70 kuna ( građenje i opremanjenamještaj i digitalna oprema). Za potrebe natječaja, naručio sam preinaku projektne
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dokumentacije (glavni projekt adaptacije prostora kino sale u glavni projekt rekonstrukcije
društvenog doma – kulturnog centra). U svibnju sam ishodio očitovanje Upravnog odjela
za prostorno uređenje , gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode da za predmetne radove
nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, pripremio svu natječajnu dokumentaciju i
podnio zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju s očekivanim povratom ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja od 90% tj. iznos
potpore iz proračuna EU (85%) 2.018.910,51 kuna i iznos potpore iz proračuna RH (15%)
356.278,32 kuna.
Za društveni dom Repaš naručio sam kuhinjske stolice - 180 kom u vrijednosti 29.565,00
kune. Dobavljač TVIN d.o.o. iz Virovitice isporučio je robu i faktura je podmirena u svoti
20.000,00 kuna.
SOCIJALNA ZAŠTITA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA
Kao poticaj humanitarnog djelovanja isplatio sam donaciju OO UHDDR općine Molve u
svoti 4.000,00 kuna i participirao sam u troškovima općinskog društva Crvenog križa
Molve u svoti 3.504,04 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 3.030,00 kuna.
I nadalje Općina subvencionira legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području
općine Molve, a za prvo polugodište 2017. odobrio sam zaključkom pravo na isplatu
333.346,99 kuna na teret Proračuna općine Molve.
Uz navedeno, program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća pomoći za
novorođenče u svoti 261.000,00 kuna, sufinancirane troškove rada gerontodomaćica u
svoti 21.875,00 kuna 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 6.200,00 kuna, subvencije kamata za
podmirenje obveza prema državnom proračunu 760,34 kuna, isplaćene božićnice i
uskrsnice umirovljenicima 58.200,00 kuna, troškovi ogrjeva 1.000,00 kuna, pomoći
građanima socijalnog karaktera za podmirenje troškova stanovanja i prehrane 10.785,87
kuna i darivanje kućanstva poklon paketima 157.430,57 kuna.
PODRUČJE PREDŠKOLSKOG, ŠKOLSKOG, SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG
OBRAZOVANJA
U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja donesenu od ministra graditeljstva i prostornog uređenja, općina Molve je u
veljači sudjelovala u natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čime su
općini odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 375.760,14 kuna na obnovu fasade i
krovišta. Cjelokupna investicija iznosi 740.003,14 kuna, dok ukupno prihvatljivi troškovi od
strane Fonda priznati su u svoti 712.036,70 kuna.
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Isplaćene su tekuće pomoći OŠ Molve u svoti 31.500,00 kuna za redovan rad, prijevoz
učenika i za Projekt „Europska dimenzija u kurikulumu seoske škole“ . Sukladno zaključku
o potpori troškova prehrane učenika Osnovne škole Molve za šk.god. 2016./2017.O.Š.
Molve isplatio sam 45.412,50 kuna.
Učeničke i studentske pomoći, te nagrade za završen studij isplatio sam u svoti 33.650,00
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. odobrio sam 40.855,40 kuna.
U prvom polugodištu 2017. godine Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića “Pčelica” u
iznosu 484.162,14 kuna.

PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA
I.Izmjene i dopune Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je 31. ožujka 2017. godine, u
svoti planiranog proračuna za 2017. godinu od 25.847.802,75 kn.
Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine 87/08., 136/12. i 15/15.)
Općinsko vijeće Općine Molve na svojoj je 51 sjednici održanoj 31. ožujka 2017. usvojilo
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu. Sukladno navedenom, utvrđeni
manjak prihoda uključen je u rebalansirani proračun za 2017. godinu.
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. općinsko
vijeće usvojilo je na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine.
S obzirom na nepovoljnu financijsku situaciju u kojoj se općina našla, s posljedicom
enormnog smanjena rente, ostvareni rezultat poslovanja općine Molve ( bez proračunskog
korisnika dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve) za prvo polugodište 2017. je manjak prihoda u
svoti 947.315,93 kuna kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka 3.480.680,00 kuna i
rashoda i izdataka 4.427.995,93 kuna. Ostvareni rezultat poslovanja dječjeg vrtića
„Pčelica“ Molve za prvo polugodište 2017. je manjak prihoda u iznosu 7.874,06 kuna. kao
razlika ostvarenih prihoda poslovanja 561.268,94 kuna i rashoda poslovanja 569.143,00
kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE

_______________________
Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.

