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I Z V J E Š T A J  O  R A D U

Općinskog načelnika Općine Molve

od 01.01.2014. - 30.06.2014.

KLASA: 022-05/14-01/08
URBROJ: 2137/17-14-1

Molve, 01. rujna 2014.

 

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, 
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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 2014. 
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 cilju razvoja obrtništva i poduzetništva na području općine Molve, u veljači  sam donio 
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za najbolju poduzetničku 
ideju. Drago mi je istaknuti da je u natječajnom roku zaprimljeno 10 poduzetničkih ideja, a 
3  najbolje  poduzetničke  ideje  javno  su  proglašene u  sklopu Dana općine.  Iste  će  biti  
novčano nagrađene s ciljem daljnjeg animiranja mladih školovanih ljudi da sami pokrenu 
neku djelatnost i time pridonesu ukupnom razvitku općine.
25. svibnja provedeni su izbori za članove u Europski parlament. Ukupni troškovi iznosili 
su 43.224,86 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 2014. godinu.
Zatražio  sam  od  župana  Koprivničko  –križevačke  županije  proglašenje  elementarne 
nepogode  za  područje  općine  Molve,  komisija  je  izašla  na  teret  i  napravila  popis  i  
procjenu. Elementarna nepogoda je proglašena.

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Isplaćena sredstva ustupljenog dijela poreza na dohodak od 1,3% za financiranje Javne 
vatrogasne postrojbe  Đurđevac iznose 6.148,80 kuna. Za redovito poslovanje Vatrogasne 
zajednice općine Molve i dobrovoljnih vatrogasnih društava isplaćeno je 55.712,50 kuna, 
Također,  financirana  je  nabava  mlaznice  za  gašenje  požara  DVD-u   Molve  u  iznosu 
9.712,50 kuna.

GOSPODARSTVO I TURIZAM

U  prvih  6.mjeseci  2014.  godine,  Općina  je  primila  od  INA-e  naknade  za  pridobivenu 
količinu energetskih  mineralnih  sirovina u iznosu od 4.391.722,33 kuna,  što  je  za cca 
44,7% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Primljene uplate 
odnose se na razdoblje prosinac 2013. –ožujak 2014.godine. 
Tražio sam očitovanje od Ministarstva gospodarstva, INA-e i Agencije za ugljikovodike da 
nam pojasne obračun naknade za eksploataciju ugljikovodika („rente“) jer nam je prema 
simulaciji  Ministarstva  gospodarstva  –  Uprave  za  energetiku  i  rudarstvo  enormno 
smanjena renta ( do 50%). U svom očitovanju pozvali se se na novu Uredbu  Vlade koja je  
stupila na snagu 19. ožujka 2014. te prema njoj izvršena je nova preraspodjela rente sa 
eksploastacijskog polja Molve.
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U  svrhu  osnivanja  prava  služnosti  i  naknade  po  toj  osnovi  pokrenute  su  radnje  na 
grutovnici i DORH-u da se javno dobro ( društveno vlasništvo, općenarodna imovina i sl. ) 
prepiše  na  općinu  Molve  kako  bi  se  pristupilo  potpisivanju   ugovora  o  služnosti  s  
isporučiteljima usluga i započne sa naplatom te vrste prihoda( HT d.d., INA, Komunalije 
Đurđevac).

U postupku oduzimanja prava vlasništva ribičkog doma u Sekulinama i okolnog zemljišta 
od  strane  Ministarstva  poljoprivrede,  Općina  Molve  u  žalbenom  postupku  uspijela  je 
poništiti donesena rješenja i vratiti vlasništvo.

Temeljem sklopljenog ugovora sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet,  Zagreb 
naručena je izrada „Strategije razvitka poljoprivrede općine Molve 2014. – 2024. godine“.  
Obveza za izvršene rezultate istraživanja na navedenoj strategiji iznosi 150.000,00 kuna,a 
podmirena obveza iz ugovora iznosi 75.000,00 kuna.

Naručena je usluga procjene nekretnine u Novom Vinodolskom. Nekretnina je procjenjena 
na vrijednost oko 4,3 milijuna kuna kada bi bila legalna.

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 195.054,30 kuna
• Odluka o subvenciji proljetne sjetve – isplaćeno 270.791,31 kuna,
• Odluka o  subvenciji  izgradnje zaštićenog prostora za  poljoprivrednu proizvodnju 

povrća, cvijeća, jagoda te ljekovitog i aromatičnog bilja 
• Odluka o subvenciji ispitivanja plodnosti tla
• Odluka  o  subvenciji  podizanja  novih  nasada  povrća,  cvijeća  te  aromatičnog  i 

ljekovitog bilja – isplaćeno 32.500,00 kuna
• Odluka o subvencvioniranju pčelara – isplaćeno 4.800,00 kuna,
• Odluka o subvencioniranju sredstava za sufinanciranje sabirališta mlijeka,
• Odluka  o  odobravanju  sredstava  za  sufinanciranje  kamate  obiteljskim 

poljoprivrednim  gospodarstvima  uključenim  u  Operativne  programe  razvitka 
govedarske i svinjogojske proizvodnje po kreditu HBOR-a i poduzetnicima

• Odluka o subvenciji premije osiguranja usjeva, nasada i stoke – isplaćeno 4.564,85 
kuna,

• Odluka o subvenciji doprinosa na plaću i vrijednosnih kupona u sezonskom radu
• Odluka o subvenciji za osnivanje gospodarskih subjekata
• Odluka o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad
• Odluka  o  sufinanciranju  redovne  kamate  i  troškova  obrade  namjenskih  kredita 

fizičkim i pravnim osobama – isplaćeno 88.882,76 kuna
• Odluka o sufinanciranju redovne kamate i  troškova obrade stambenih kredita za 

mlade
• Odluka o sufinanciranju redovne kamate i  troškova obrade kredita podignutih za 

podmirenje obveza prema državnom proračunu ili proračunu općine Molve
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• Odluka o  uvjetima i  mjerilima za dodjelu  subvencija  povećanja toplinske zaštite 
ovojnice stambenih objekata 

• Odluka o subvenciji boravka štićenika u udomiteljstvima i domovima

I  nadalje  Općina  subvencionira  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%.

Nastavno na aktivnost  iz  2013.godine,  općina je  sufinancirala  stručno osposobljavanje 
stanovnika s područja Općine Molve  za rukovatelja poljoprivrednim traktorom s priključnim 
sredstvima  za  rad  koje  je  organizirala  Seljačka  udruga  Molve  Grede   za  što  su  u 
Proračunu za 2014.osigurana sredstva u iznosu 140.000,00 kuna. Zaključno sa 30.6.2014 
isplaćeno je na račun organizatora 100.000,00 kuna.Općina je sudjelovala u programu 
osposobljavanja za pčelara za što je utrošeno 22.000,00 kuna i stručno osposobljavanje 
zanimanja za  vozača u iznosu 4.125,00 kuna.
U svibnju je donesena odluka o Ciljanim III. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Molve s ciljem uvrštanja u prostorni Plan pastoralnog 
centra koji bi se nalazio kraj crkve u Molvama.

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 606.271,29 kuna 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 49.220,12  kuna.  Vrijednost 
naručenog šljunka iznosi 41.424,05 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 
34.500,00 kuna.

Usluge  održavanja  javne  rasvjete  za  prvo  polugodište  2014.  realizirane  su  u  iznosu 
23.145,34 kuna.

Zatražio sam sastanak sa Županom i Hrvatskim vodama u svezi rješavanja neodržavanja 
kanala drugog i trećeg reda na području općine Molve.Hrvatske vode su se očitovale da će 
do kraja godine obaviti pregled kanala Zdelja te će sukladno svojim mogućnostima izvršiti  
građevinske radove.

S  ciljem uređenja  mjesta   naručeno  je  drveće  i  bilje,te  betonski  cvjetnjaci,  krenula  je 
sadnja drveća po svim ulicama; Marijanska, Đurđevačka, M.P.Miškine, Trg Braće Radića, 
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Konačka, Ključeci,P. Preradovića i po naseljima u centru Repaš, Molve Grede i Gornja 
šuma. Želja mi je jedoobrazno urediti cijelu općinu, odnsno ozeleniti sve ulice.

Osigurana su sredstva za snimanje kanalizacijske mreže i sanaciju u iznosu 100.000,00 
kuna.
Tražio  sam  od  Osnovne  škole  Molve  suglasnost  vezano  uz  izgradnju  sekundarne 
kanalizacije u centru Molva.

S ciljem uređenja dječjih igrališta i to u Molvama kod vrtića, u Konačkoj, Repašu i Molve  
Gredama  zatražene su ponude za nabavu dječjih sprava,  a sredstva za održavanje i  
opremanje  osigurana su  u  proračunu u iznosu 280.000,00 kuna.
Jedan o važnih projekata na kojem radim je i riješiti pitanje sanacije pročistača tj. sanacija 
puknuća lagune i sanacija motora, te vratiti prepumpne stanice u rad. 
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, za što 
još nisam dobio odgovor.
Nakon zatraženih ponuda,  javio sam se  na još jedan natječaj Fonda za zaštitu okoliša i  
energetsku učinkovitost vezano za nabavu komunalne opreme – nabava kanti za otpad za 
domaćinstva zapremnine 120 litara. 

REKONSTRUKCIJA I GRADNJA JAVNE RASVJETE

Vezano uz gradnju kabelske javne rasvjete u ulici Medvrti u Molvama, ishođeni su posebni 
uvjeti  građenja,  geodetski  elaborat  i  terensko  iskoličenje  te  je  pokrenuta  projektna 
dokumentacija za podzemnu električnu mrežu za kućne priključke i javnu rasvjetu.

TURIZAM, KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT

Pokrenuta je inicijativa za osnivanje Turističke zajednice područja Općina Drnje,  Gola, 
Hlebine, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Virje te sam uz suglasnost općinskog vijeća 
Molve sklopio Sporazum o suradnji na osnivanju. Povezivanje znamenitosti i posebnosti 
sa drugim općinama značilo bi veću dohodovnost od turizma, podijelu troškova i krajnju 
korist za poljoprivrednike i gospodarstenike za mogućnost širenja tržišta.

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  
41.000,00  kuna,  vjerskim  zajednicama u  svoti  40.000,00  kuna   i  športskim društvima 
267.569,96 kuna.

U svrhu poticanja umjetničkog stvaralaštva ,pod pokroviteljstvom Općine Molve održana je 
izložba fotografija nagrađivane mlade umjetnice Ive Lulić, za što je utrošeno 27.144,83 
kuna. Cilj je bio promovirati i prezentirati Podravinu kao turističku destinaciju s prekrasnim 
krajolicima i bogatom narodnom baštinom iz našeg područja.  

SOCIJALNA ZAŠTITIA , HUMANITARNA SKRB I OSTALE NAKNADE OBITELJIMA I 
KUĆANSTVIMA



Općinski načelnik Općine Molve
Zdravko Ivančan
Izvještaj o radu

str. 6/7 Molve, 01 
rujan 2014.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća iz listopada 2013. godine ( Klasa: 363-03/13-02/2),  
sufinancirani  su  troškovi  ozakonjenja  nezakonito  izgrađenih  zgrada  u  iznosu  6.775,89 
kuna.

Program socijalne skrbi i novčane pomoći obuhvaća isplaćene pomoći za novorođenče u 
iznosu  100.000,00  kuna,  sufinancirane  troškove  rada  gerontodomaćica  u  iznosu 
27.782,83 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 59.295,63 kuna. Kao poticaj humanitarnog 
djelovanja  isplaćene  su  tekuće  donacije  udrugama  4.000,00  kuna,  Gradskom društvu 
Crvenog  križa  Đurđevac   5.000,00  kuna  za  ublažavanje  posljedica  od  elementarne 
nepogode 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 4.252,25 kuna.

Temeljem Odluke  o  subvenciji  usluga  cijepljenja  pasa  protiv  bjesnoće  u  2014.  godini  
sklopio sam ugovor sa Veterinarskom stanicom NOVA, iz Koprivnice i sa Veterinarskom 
stanicom Đurđevac. Izvršene su usluge cijepljenja pasa u iznosu 52.950,00 kuna.

Sklopio  sam ugovor  o  poslovnoj  suradnji  pri  provođenju  larvicidnih  mjera  dezinsekcije 
komaraca na području općine Molve sa Sanitacijom d.o.o. i  Koprivničko-  križevačkom 
županijom.  Županija  se  obvezuje  plaćati  33%  cijene  za  svaki  provedeni  tretman,  a 
preostali iznos općina Molve.

Provedene su mjere sustavne deratizacije te je deratizirano  840 objekata. Nadzor nad 
provođenjem proveo je Zavod za javno zdravstvo. Ukupan trošak iznosi 27.890,63 kuna.
 
Plaćena je usluga hvatanja pasa Veterinarskoj stanici Koprivnica u iznosu 2.250,00 kuna.

PODRUČJE  PREDŠKOLSKOG,  ŠKOLSKOG,  SREDNJOŠKOLSKOG  I  VISOKOG 
OBRAZOVANJA

Isplaćene su tekuće pomoći  OŠ Molve za redovan rad,  prijevoz učenika i  prehranu u 
iznosu 102.410,00 kuna. 

Sukladno Ugovoru o darovanju,  Selskom komunalnom poduzeću d.o.o. darovana su dva 
blagavaonička stola u svrhu posluživanja toplih obroka učenicima Područne škole Repaš i 
Medvedička u vrijednosti 4.000,00 kuna.
Pomireni  su  troškovi  prehrane  učenika  za  razdoblje  siječanj  –  svibanj  u  područnim 
školama Repaš i Medvedička u iznosu 33.480,02 kuna.

Isplaćene  su  naknade  u  svrhu  sufinanciranja  prijevoza  učenika  i  studenata  u  iznosu 
242.540,00 kuna.

Sredstva kapitalne pomoći  ustupljena su O.Š.  Grgura Karlovčana,  Đurđevac  u iznosu 
4.347,75 kuna u svrhu kupnje laptopa djeci s posebnim potrebama.
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U prvom polugodištu 2014. godine Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića “Pčelica” u 
iznosu  649.959,88  kuna,  od  čega:  9.068,50  kuna  su  sredstva  utrošena  u  opremanje 
dječjeg vrtića, sufinancirana je  usluga tečaja engleskog jezika za predškolce, polaznike 
dječjeg  vrtića“Pčelica“  Molve  u  pedagoškoj  godini  2013/2014.  sukladno  zaključku 
upravnog  vijeća  vrtića  i  Zaključku  o  suglasnosti  na  isti   općinskog  vijeća  u  iznosu 
13.600,00 kuna, te je sufinancirana Mala sportska škola u iznosu 6.806,70 kuna.

Zatražene  su  ponude  za  nadogradnju  vrtića  za  izradu  projektne  dokumentacije, 
rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića u Molvama). Pristigle su tri ponude.

PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI, REZULTAT POSLOVANJA

I.Izmjene i dopune Proračuna Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je 31 ožujka 2014. 
godine, u svoti planiranog proračuna od 23.040.242,00 kuna.

Na 15. sjednici održanoj 30. lipnja 2014. godine Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je  
II. Izmjene i dopune Proračuna u svoti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 
22.555.054,74 kuna.

Općina Molve je u prvom polugodištu 2014. godine ostvarila pozitivan rezultat poslovanja 
u  iznosu  481.155,38  kuna  kao  razlika  ostvarenih  ukupnih  prihoda  i  primitka  u  iznosu 
5.834.408,06 kuna i  ukupnih  rashoda i izdatka u iznosu 5.353.252,68 kuna.
Budući da preneseni manjak prihoda i pimitaka iz prošle godine iznosi 711.787,51 kuna, 
konačni  rezultat  poslovanja  na  dan  30.06.2014.  je  manjak  prihoda  i  primitaka  u  svoti  
230.632,13 kuna.

Općinski načelnik Općine Molve
Zdravko Ivančan, mag.ing.agr.
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