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1. UVOD 

Općina Molve izrađuje Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 

2022. godinu (u daljnjem tekst kao Polugodišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. 

godine. 

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Molve kao jedinica 

lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava 

strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine 

zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje. 

Polugodišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 

24. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17), kojim se propisuje da Jedinica područne 

(regionalne) samouprave izvješćuje polugodišnje i godišnje putem regionalnog 

koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa. Navedenim 

člankom utvrđuju se tri međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni 

program Općine, Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine i 

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine. 

Općinski načelnik Općine Molve je dana 31.08.2022. godine donio Provedbeni 

program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u 

skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.) te Uredbe o smjernicama za 

izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18.). 

Provedbeni programi Općine Molve je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s 

višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana 

stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i 

aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog 

planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Molve. Provedbeni program 

čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom 

pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva 

dodijeljena s više razine upravljanja. 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Molve je izvješće 

o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz 

kratkoročnih akata strateškog planiranja. Polugodišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 

01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine. 

Načelnik Općine Molve informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o 

provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom 

koordinatoru.  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html


3 
 

2.  PREGLED STANJA U OPĆINI MOLVE 

Općina Molve nalazi se u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Prostor 

Općine dio je prirodno geografske cjeline Bilogorske Podravine. Uključuje prostor nizine 

Drave, koji je koritom rijeke podijeljen na pridravski jugozapadni dio i prekodravski na 

sjeveroistoku. Unutar općine smještana su naselja: Molve, Repaš, Molve Grede, Molve 

Ledine; zaseok Gornja Šuma i vikend naselje Čingi – Lingi. Općina odiše prirodnim 

bogatstvima, netaknutom prirodom i bogatim kulturnim naslijeđem. Općina Molve 

rasprostire se na 46,53 km2. 

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Molve se vodi svojom Vizijom i Misijom 

 

 

 

 

 

Misija 

 

 

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz 

Nacionalnih i EU fondova. 

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose 

razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini. 

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u 

programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju 

primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, 

znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i 

komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge 

projekte. 

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili 

perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije 

najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na 

raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama. 

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi 

sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni 

razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu 

tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih 

VIZIJA: 

Vizija Općine Molve je uz pomoć 

razvijenog gospodarstva, očuvanog 

okoliša, razvijenog poljoprivrednog 

sektora I turističke ponude (s 

posebnim naglaskom na vjerski 

turizam, lov i ribolov) postati 

razvojno mjesto visokog životnog 

standarda. 

MISIJA: 

Misija Općine Molve je neprestano 

podizati razinu životnog standarda 

svojih mještana kroz racionalno 

korištenje proračunskih sredstava i 

razvojnih poljoprivrednih i 

turističkih resursa s ciljem 

unaprjeđenja obrazovanja, zaštite 

okoliša i ostvarenja održivog 

gospodarstva. 
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pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i 

Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. 

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj 

moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija 

bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih 

analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Molve izradila je 

Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog 

razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje od 

četiri godine.  

U Provedbenom programu Općine Molve detaljno je opisala razvojne mjere 

definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog 

održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju 

ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te 

održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje. 

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, 

suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri 

čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline. 

Općina Molve je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, 

te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima 

razvoja. Upravo je navedeno polazišna osnova za svaki projekt i ulaganje koje se planira 

realizirati u mandatnom razdoblju. 

 Tijekom izvještajnog razdoblja općina je ulagala u projekte kako bi svojim 

stanovnicima omogućili što aktivniji i kvalitetniji život. Većina planiranih projekata za 

ovo razdoblje je započeta ili su u fazi pripreme. Projekti kao što su održavanje 

komunalne infrastrukture, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, ulica i groblja 

provodi se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja. 

 Ulažemo i dalje u projekte i želimo sve realizirati u mandatnom razdoblju za koji su 

predviđeni. 
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3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA  

Općina Molve je prepoznala potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i 

ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 

2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta: 

1. Kontinuirani razvoj Općinske uprave, 

2. Konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura, 

3. Poboljšanje kvalitete života i obrazovanja. 

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno 

djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne 

okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.  

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom 

razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, 

vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u 

razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za 

suočavanje s nepredvidivim okolnostima. 

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i 

Općine Molve je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za 

realizaciju provedbenih mjera  te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore 

i regije unutar Republike Hrvatske. 
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3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 

Provedbenim programom je utvrđen financijski okvir kojim se omogućuje uvid u 

financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju 

Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima 

u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za 

provedbu 9 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 8.260.502,11 kuna. 

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

R.br. Naziv mjere 

Procijenjeni 
trošak 

provedbene 
mjere 

Planirani 
iznos za 2022. 

godinu  

Iznos do sada 
utrošenih 

sredstava u 
razdoblju od 1.1.-

30.6.2022 
1. Osiguranje rada predstavničkih i 

izvršnih tijela 
4.837.945,00 982.070,00 346.712,99 

2. Kompetentna, dostupna i učinkovita 
javna uprava 

26.614.880,00 5.433.459,00 1.756.720,64 

3. Gospodarski razvoj 32.578.000,00 19.623.000,00 205.968,25 
4. Komunalno gospodarstvo 37.156.716,00 15.355.700,00 1.311.269,63 
5. Protupožarna i civilna zaštita 3.551.270,00 1.127.630,00 182.204,91 
6. Kultura, tjelesna kultura i sport 16.769.650,00 6.097.875,00 2.716.871,09 
7. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita 13.907.413,00 5.219.587,00 467.864,60 
8. Odgoj i obrazovanje 2.766.722,00 710.222,00 481.400,00 
9. Briga o djeci 14.139.907,00 7.012.078,00 791.490,00 

3.2. Analiza statusa provedbene mjere 

Općina Molve je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 9 mjera tijekom 

izvještajnog razdoblja provedba je započela za svih 9 mjera koje se provode uz određena 

odstupanja od predviđene dinamike provedbe. 

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere 
R.br. Naziv mjere Status provedbe 

1. Osiguranje rada predstavničkih i izvršnih tijela U tijeku 
2. Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava U tijeku 
3. Gospodarski razvoj U tijeku 
4. Komunalno gospodarstvo U tijeku 
5. Protupožarna i civilna zaštita U tijeku 
6. Kultura, tjelesna kultura i sport U tijeku 
7. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita U tijeku 
8. Odgoj i obrazovanje U tijeku 
9. Briga o djeci U tijeku 

  



7 
 

3.3. Opis statusa provedbene mjere 

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći 

ciljevi razvoja Općine Molve, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga 

je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja 

temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika 

te regulacije depopulacijskih trendova.  

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim 

provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom 

budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti 

i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. 

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera 
1. Osiguranje rada predstavničkih i izvršnih tijela 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.837.945,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 982.070,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

346.712,99 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Uključivanje lokalne zajednice u rad lokalne samouprave 
kroz rad općinskog Vijeća i informiranje građana. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Tijekom izvještajnog 
razdoblja Općina je provodila aktivnosti vezane za redovnu 
djelatnost izvršnog tijela i predstavničkog tijela. 

2. Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 26.614.880,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 5.433.459,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

1.756.720,64 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Ova mjera odnosi se na redovne tekuće općinske poslove 
poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije 
zaposlenika, organizacije rada Uprave i općinskih tijela, 
odnosno na osiguranje njihovog neometanog djelovanja te 
ulaganja u nekretnine u vlasništvu Općine. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Jedinstveni upravni odjel 
redovito izvršava zadatke kako bi se zadovoljio opći cilj. 

3. Gospodarski razvoj 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 32.578.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 19.623.000,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

205.968,25 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Svrha mjere je  povećanje ekonomske aktivnosti kroz 
unaprjeđenje poljoprivrede i gospodarstva na području 
Općine te programi za povećanje konkurentnosti i održivog 
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razvoja turizma. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Općina sufinancira rad 
poljoprivrednog redara, isplaćena je tekuća donacija za 
redovan rad Udruzi vinogradara i voćara Molve. 

4. Komunalno gospodarstvo 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 37.156.716,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 15.355.700,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

1.311.269,63 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha provedbe mjere je poboljšati komunalnu 
infrastrukturu na području Općine kroz tekuće aktivnosti 
poput održavanja javne rasvjete, groblja, javnih površina i 
cestovne infrastrukture. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Kroz aktivnosti su se provela 
tekuća i investicijska održavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine. 

5. Protupožarna i civilna zaštita 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.551.270,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 1.127.630,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

182.204,91 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je pravovremeno pripremanje i organizacija 
sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i 
velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja 
operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i 
posljedica katastrofa. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Vatrogasnoj zajednici Općine 
Molve i dobrovoljnom vatrogasnom društava isplaćuju se 
sredstva za poslovanje, te se ulaže u unaprijeđenije zaštite 
od požara na području Općine Molve. 

6. Kultura, tjelesna kultura i sport 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 16.769.650,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 6.097.875,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

2.716.871,09 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog i sportskog 
aspekta Općine, kroz održavanje i sanaciju kulturnih i 
sportskih objekata te proširenje ponude društvenih sadržaja 
i poticanje stanovnika Općine na aktivnost i društvenu 
uključenost. 
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Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Isplaćivane su tekuće 
donacije udrugama u kulture, sufinancirana sredstva za 
organizaciju Festivala žena, te prva manifestacija povodom 
Dana Općine.  

7. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 13.907.413,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 5.219.587,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

467.864,60 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete 
života socijalno ugroženih stanovnika i pružanje adekvatne 
zdravstvene skrbi. Cilj je stvoriti uvjete za dostojansveniji, 
kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s 
invaliditetom te kvalitetan život novoosnovanih mladih 
obitelji. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Tijekom izvještajnog 
razdoblja kontinuirano su se isplaćivala sredstva u sklopu 
demografskih i socijalnih mjera. 

8. Odgoj i obrazovanje 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.766.722,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 710.222,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

481.400,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je osigurati financijsku potporu u dijelu 
materijalnih troškova radnih materija, prehrane  i opreme 
za školu. Ova mjera usmjerena je na olakšavanje života 
mladih obitelji na području Općine. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Općina je isplaćivala tekuće 
pomoći Osnovnoj školi Molve za redovno poslovanje, 
isplaćivane su i bespovratne pomoći učenicima i studentima. 

9. Briga o djeci 
Nositelj provedbe mjere: Općina Molve 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 14.139.907,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 7.012.078,00 
Iznos do sada utrošenih sredstava u 
razdoblju od 1.1.-30.6.2022.: 

791.490,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Svrha mjere je osigurati financijsku potporu u dijelu 
materijalnih troškova s ciljem smanjenja roditeljskog udjela 
u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića, te nabava opreme i 
gradnja novog vrtića za bolje uvjete predškolskog odgoja. 

Opis statusa provedbe: 

Mjera se provodi u skladu s predviđenom dinamikom 
provedbe, sve pripadajuće ključne točke ostvarenja su 
postignute u planiranom roku. Tijekom izvještajnog 
razdoblja sufinancirao se rad Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 
troškovi predškolskog odgoja. Smještaja djece sa područja 
Općine u drugim vrtićima.  
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Status provedbe 

Provedeno U tijeku Kašnjenje

Nije pokrenuto Odustaje se
Proračunska sredstva 

Planirana sredstva Iskorištena sredstva

3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) pokazatelji rezultata 

definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, 

izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. 

Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata 

također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s 

krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s 

njom povezani očekivani rezultati. 

Općina Molve je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u 

provedbi mjera navedenih u Provedbenom programu, uz niz specifičnih otegotnih 

okolnosti koje su utjecale na rad upravnih tijela, Općina je nastojala ispunjavati svoje 

ciljeve i viziju kako bi ostvarila kontinuirano unaprjeđenje kvalitete života svojih 

stanovnika. 

Može se zaključiti kako je tijekom izvještajnog razdoblja provedba mjera kao planirana u 

Provedbenom programu uvelike ostvaruju prema planiranom te su sve mjere sa 

statusom „U tijeku“ i provode se prema planiranom dinamikom provedbe uz veliku 

većinu ostvarenih utvrđenih rokova.  

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe 
Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u 

provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja 

 

Općina Molve u narednom razdoblju namjerava poduzeti potrebne radnje nužne za 

otklanjanje prepreka. Također je potrebno napomenuti da je većina mjera u provedbi 

kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem 

razdoblju, niti će zabilježena kašnjenja u provedbi značajno utjecati na prekoračenje u 

utvrđenom roku za provedbu mjere. 
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4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA  

Općina Molve provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 

ciljeva Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.: 

 Posebni cilj 2. Socijalno osjetljiva Županija, 

 Posebni cilj 3. Pametna i zelena Županija. 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine 

Molve tijekom izvještajnog razdoblja: 

POSEBNI CILJ 2. SOCIJALNO OSJETLJIVA ŽUPANIJA 

 Mjera 1. Osiguranje rada predstavničkih i izvršnih tijela, 

 Mjera 2. Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava, 

 Mjera 6. Kultura, tjelesna kultura i sport, 

 Mjera 7. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, 

 Mjera 8. Odgoj i obrazovanje, 

 Mjera 9. Briga o djeci. 

POSEBNI CILJ 3. PAMETNA I ZELENA ŽUPANIJA. 

 Mjera 3. Gospodarski razvoj, 

 Mjera 4. Komunalno gospodarstvo, 

 Mjera 5. Protupožarna i civilna zaštita. 

POSEBNI CILJ 2. SOCIJALNO OSJETLJIVA ŽUPANIJA 

 Koprivničko-križevačka županija u Planu razvoja odredila je posebne ciljeve od 

kojih je jedan socijalno osjetljiva županija koji obuhvaća unaprjeđenje zdravlja i 

sigurnosti stanovništva, aktivnu populacijsku politiku poticanjem demografske obnove i 

zadržavanja postojećeg stanovništva, upravljanje znanjem do učinkovitih ljudskih 

potencijala, razvoj socijalnih usluga, razvoj civilnog društva i poticanje kulturnog 

stanovništva. 

Mjera 1. Osiguranje rada predstavničkih i izvršnih tijela 

 Rad predstavničkog tijela i radnih tijela – aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 118.973,93 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Predsjednički izbori – aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju; 

 Izbori za članove u Europski  parlament iz RH  – aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju; 

 Nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine – aktivnost 

se nije provodila u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Izbori za zastupnika u Hrvatski Sabor – aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju; 
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 Nabava opreme za rad predstavničkog tijela i radnih tijela – kapitalni projekt se 

nije provodila u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Osnovne funkcije stranaka - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, 

utrošeno je 21.600,00 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Izvršno tijelo - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno je 

206.139,06 kuna za provedbu aktivnosti. 

Mjera 2. Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava 

 Administrativno, stručno i tehničko osoblje - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 1.011.315,74 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Tekuće donacije i naknade šteta - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Tekuća zaliha proračuna - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te 

nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Elementarna nepogoda i naknada štete - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Održavanje objekata u vlasništvu Općine - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 293.658,15 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu Općine Molve – kapitalni projekt se 

provodio tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno je 45.577,50 kuna za provedbu 

projekta; 

 Opremanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve - kapitalni projekt se nije 

provodio u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Nabava dugotrajne imovine – kapitalni projekt se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 147.014,02 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Energetsko certificiranje zgrada - kapitalni projekt se nije provodio u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Trošak obrade i otplata dugoročnog kredita – tekući projekt se provodio u 

izvještajnom razdoblju, utrošeno je 251.433,19 za realizaciju projekta što čini 

39,76% cjelokupnog predviđenog iznosa; 

 Povrat okvirnog kredita - tekući projekt se provodio u izvještajnom razdoblju, 

utrošeno je 7.722,04 za realizaciju projekta što čini 39,76% cjelokupnog 

predviđenog iznosa; 

 Manjak prihoda iz 2021. godine - aktivnost se tijekom izvještajnog razdoblja nije 

provodila. 

Mjera 6. Kultura, tjelesna kultura i sport 

 Proslava Dana Općine - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, 

utrošeno je 46.296,09 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 17,09% cjelokupnog 

predviđenog iznosa; 
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 Udruge u kulturi - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno 

je 73.125,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 42,73% cjelokupnog 

predviđenog iznos; 

 Tiskanje knjige o Molvama - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te 

nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature - aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Pokretna knjižnica bibliobus - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 4.450,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 52,98% 

cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Organizacija kulturnih događanja - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Rekonstrukcija društvenog Doma u naselju Repaš – kapitalni projekt  se nije 

provodio u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Rekonstrukcija društvenog Doma u Gornjoj Šumi – kapitalni projekt  se nije 

provodio u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Rekonstrukcija društvenog doma u Molve Gredama – kapitalni projekt  se nije 

provodio u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Uređenje galerije/etno zbirke – kapitalni projekt  se nije provodio u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Pomoć župama- aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno je 

20.000,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 20,00% cjelokupnog predviđenog 

iznos; 

 Obnova sakralne baštine - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te 

nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Pastoralni centar – za realizaciju kapitalnog projekta i izgradnju Pastoralnog 

centra „Oaza Bezgrešne“ tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 2.200.000,00 

kuna što čini 91,67% cjelokupnog predviđenog iznosa; 

 Udruge u sportu - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno 

je 365.000,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 71,15% cjelokupnog 

predviđenog iznos; 

 Poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti - aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Nagrade za sportska postignuća - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 8.000,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 16,00% 

cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Ribički dom na jezeru u Sekulini - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Investicije u sportske građevine - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva. 
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Mjera 7. Socijalna skrb i zdravstvena zaštita  

 Zapošljavanje lokalnog stanovništva u javnim radovima - aktivnost se provodila 

tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno je 3.078,96 kuna za provedbu aktivnosti; 

što čini 4,05% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Pomoć pojedincima i obiteljima - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 174.556,25 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 46,21% 

cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima - aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Provođenje natalitetnih mjera - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 22.000,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 27,50% 

cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 34.242,50 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 

23,98% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Pomoć udomiteljima – sredstva na ovu aktivnost još uvijek nisu utrošena; 

 Poklon paketi - Sv. Nikola - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te 

nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Darivanje kućanstva poklon paketima - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 4.560,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 22,80% 

cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Sufinanciranje odvoza otpada mještanima - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 94.970,84 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 

54,27% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Sufinanciranje nabave  radnih bilježnica i/ili udžbenika - aktivnost se provodila 

tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno je 263,00 kuna za provedbu aktivnosti; što 

čini 0,53% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Sufinanciranje prehrane učenika - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Sufinanciranje tima 2 hitne pomoći - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Novčana pomoć za novozaposlene - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Sufinanciranje putovanja učenika "Škola u prirodi" i za maturalno putovanje  - 

aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena 

sredstva; 

 Sufinanciranje usluge plaćanja računa - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 1.419,79 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 20,28% 

cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Sufinanciranje priključaka - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te 

nisu utrošena predviđena sredstva; 
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 Program za mlade - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te nisu 

utrošena predviđena sredstva; 

 Sufinanciranje asfaltiranja kolnih prilaza - aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Sufinanciranje rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata - aktivnost se nije 

provodila u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Sufinanciranje obnove pročelja objekata - aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Sufinanciranje energetske obnove - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije - aktivnost se nije 

provodila u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Prenamjena zgrade u Novom Vinodolskom u starački dom – kapitalni projekt se 

nije provodio u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Zaželi -program zapošljavanja žena – tekući projekt se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 99.139,40 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 

48,22% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Projekt "Punina života" – tekući projekt se nije provodio u izvještajnom razdoblju 

te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Humanitarne u druge - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, 

utrošeno je 20.500,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 70,69% cjelokupnog 

predviđenog iznos; 

 Humanitarna djelatnost crvenog križa - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 13.133,86 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 97,29% 

cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Ostale udruge - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te nisu 

utrošena predviđena sredstva. 

Mjera 8. Odgoj i obrazovanje 

 Redovna djelatnost Osnovne škole Molve - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 23.000,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 

14,09% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 37.500,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 

50,00% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Akcija "Sigurno u prometu" - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, 

utrošeno je 900,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini45,00% cjelokupnog 

predviđenog iznos; 

 Nagrade uspješnim učiteljima i učenicima - aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 
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 Pomoći za obrazovanje - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, 

utrošeno je 420.000,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 97,67% cjelokupnog 

predviđenog iznos; 

Mjera 9. Briga o djeci 

 Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 776.901,10 kuna za provedbu aktivnosti; što 

čini 42,46% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Mala sportska škola - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju te nisu 

utrošena predviđena sredstva; 

 Smještaj djece u vrtićima drugih JL(R)S - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 8.208,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 

49,75% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Opremanje dječjeg vrtića "Pčelica" Molve - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 6.380,90 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 

24,08% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Gradnja zgrade vrtićko-predškolskog odgoja - aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva. 

POSEBNI CILJ 3. PAMETNA I ZELENA ŽUPANIJA 

Poseban cilj Pametna i zelena županija odnosi se na inovativnu gospodarsku 

preobrazbu, razvoj vodno-komunalne infrastrukture, održavanje razvoja ruralnog i 

urbanog područja i pametno planiranje prostora, razvoj prepoznatljive turističke 

ponude, očuvanje okoliša i promicanje učinkovitosti resursa, očuvanje općekorisnih 

funkcija prirode i razvoj sustava zaštite i spašavanja. 

Mjera 3. Gospodarski razvoj 

 Poticanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije - aktivnost se 

nije provodila u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Poticaj djelovanja turističke zajednice - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 15.000,00 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Sufinanciranje rada poljoprivrednog redara - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 12.000,00 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Suradnja sa znanstvenim institucijama - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Etno kuća – kapitalni projekt se nije provodio u izvještajnom razdoblju te nisu 

utrošena predviđena sredstva; 

 Stjecanje nefinancijske imovine – kapitalni projekt se nije provodio u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Izgradnja šetnice i pristaništa na Dravi – kapitalni projekt se nije provodio u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 
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 Gradnja klaonice i mini sirane - kapitalni projekt se nije provodio u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Strategija razvoja turizma - kapitalni projekt se nije provodio u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Izgradnja benzinske postaje – od kapitalnog projekta se odustalo; 

 Izgradnja vodenice - kapitalni projekt se nije provodio u izvještajnom razdoblju te 

nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Građevinski objekti - kapitalni projekt se nije provodio u izvještajnom razdoblju te 

nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Subvencioniranje kamata za kredite - tekući projekt se nije provodio u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Subvencije u stočarstvu - tekući projekt se provodio u izvještajnom razdoblju, 

utrošeno je 173.968,25 kuna, što čini 43,49% predviđenih sredstava; 

 Sufinanciranje naukovanja u obrtničkim zanimanjima - tekući projekt se nije 

provodio u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta - aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Subvencije za kapitalna ulaganja - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Poticanje osiguranja u poljoprivredi - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu - aktivnost se nije 

provodila u izvještajnom razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Subvencije za proljetnu sjetvu - aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Subvencije kamata za kredite - aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju 

te nisu utrošena predviđena sredstva. 

Mjera 4. Komunalno gospodarstvo 

 Održavanje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture - aktivnost se provodila 

tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno je 13.810,13 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Održavanje cesta i kanala oborinske odvodnje - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 179.560,81 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Javna rasvjeta - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno je 

230.405,81 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Održavanje javnih površina i groblja - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 451.548,81 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Prigodno ukrašavanje - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, 

utrošeno je 7.825,00 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Iznošenje i odvoz smeća - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, 

utrošeno je 52.151,56 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Katastarsko -geodetska izmjera na području Općine – aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 
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 Strateški plan gospodarenja otpadom – aktivnost se nije provodila u izvještajnom 

razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Rekonstrukcija/modernizacija javne rasvjete – aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Gospodarenje reciklažnim dvorištem - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog 

razdoblja, utrošeno je 100.843,63 kuna za provedbu aktivnosti; 

 Nabava opreme - prometna signalizacija – kapitalni projekt nije proveden u 

izvještajnom razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Opremanje i uređenje igrališta - kapitalni projekt nije proveden u izvještajnom 

razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Nabava kanti za smeće za domaćinstva - tekući projekt se provodio u izvještajnom 

razdoblju, utrošeno je 18.361,57 kuna, što čini 61,21% predviđenih sredstava; 

 Sanacija divljih deponija - tekući projekt nije proveden u izvještajnom razdoblju, te 

nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Uređenje naselja Čingi Lingi - tekući projekt nije proveden u izvještajnom 

razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Projekt aglomeracije Molve - tekući projekt nije proveden u izvještajnom 

razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Produžetak mreže - tekući projekt nije proveden u izvještajnom razdoblju, te nisu 

utrošena predviđena sredstva; 

 Kolnici, kolni prilazi i pješačke staza na području Općine Molve – kapitalni projekt 

se provodio u izvještajnom razdoblju,za realizaciju projekta utrošeno je 

142.530,41 kuna, što čini 3,22% ukupnog planiranog iznosa 

 Projektiranje komunalne infrastrukture – kapitalni projekt nije proveden u 

izvještajnom razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture - kapitalni projekt se provodio u 

izvještajnom razdoblju,za realizaciju projekta utrošeno je 22.469,40 kuna, što čini 

11,23% ukupnog planiranog iznosa; 

 Izgradnja kabelske javne rasvjete - kapitalni projekt se provodio u izvještajnom 

razdoblju,za realizaciju projekta utrošeno je 91.762,50 kuna, što čini 12,48% 

ukupnog planiranog iznosa; 

 Stanica za punjenje električnih vozila - kapitalni projekt nije proveden u 

izvještajnom razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Proširenje mosta "Komarnica" - kapitalni projekt nije proveden u izvještajnom 

razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Gradnja grobnice na groblju - kapitalni projekt nije proveden u izvještajnom 

razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva. 

Mjera 5. Protupožarna i civilna zaštita 

 Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi - aktivnost se provodila tijekom 

izvještajnog razdoblja, utrošeno je 176.865,91 kuna za provedbu aktivnosti; što 

čini 35,44% cjelokupnog predviđenog iznos; 

 Zaštita na radu – aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju, te nisu 

utrošena predviđena sredstva; 
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 Civilna zaštita - aktivnost se provodila tijekom izvještajnog razdoblja, utrošeno je 

5.339,00 kuna za provedbu aktivnosti; što čini 5,89% cjelokupnog predviđenog 

iznos; 

 Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara – aktivnost se nije provodila u 

izvještajnom razdoblju, te nisu utrošena predviđena sredstva; 

 Procjena rizika od velikih nesreća – aktivnost se nije provela u izvještajnom 

razdoblju; 

 Nabava opreme– aktivnost se nije provodila u izvještajnom razdoblju, te nisu 

utrošena predviđena sredstva. 


