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Službeni glasnik
Općine Brckovljani

God. XXVI

10. siječnja 2019.

Broj: 1

KAZALO
AKTI NAČELNIKA:
1. Plan prijma Plan u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2019. godinu
2. Odluka o uključivanje u provođenje mjera Aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
3. Plan prijma na Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni
upravni odjel Općine Brckovljani za 2019. godinu
4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3
5. Zaključak o provedbi ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3
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Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) i članka 39. Statuta Općine Brckovljani ("Službeni glasnik Općine Brckovljani", broj
01/18) Općinski načelnik Općine Brckovljani donosi:
I. 1.

Plan prijma u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani
za 2019. godinu

Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Brckovljani (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani (dalje u tekstu: Upravni odjel) u 2019. godini.
Članak 2.
Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu,
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2019.g.,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2019. g.,
- potreban broj pripadnika nacionalnih manjina.
Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme za 2019.g. i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2019. g. utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi i privitku i čini
sastavni dio ovog Plana prijma.
Članak 4.
Ovaj Plan objavljuje se u "Službenom glasniku Općine Brckovljani", a stupa na snagu osam dana od dana objave.
Klasa:100-01/19-01/01
Urbroj: 238/04-19-1
Dugo Selo, 09.01.2019.
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Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o tržištu rada
(„Narodne novine br. 118/2018) i članka 93. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br.86/08 i 61/11) i članka 48. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine''
broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 39. Statuta Općine Brckovljani
(Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 01/18) Općinski načelnik
Općine Brckovljani donosi:
I.2.

ODLUKU
o uključivanju u provođenje mjera
Aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Stručnog osposobljavanja
za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
Općina Brckovljani uključit će se u provođenje mjera Aktivne politike
zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
i to mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa.
Članak 2.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
je mjera aktivne politike zapošljavanja radi jačanja zapošljivosti i
stjecanja znanja i vještina potrebnih za rad.
Članak 3.
U svrhu provedbe Mjere iz članka 1. izvršit će se sve potrebne
radnje uključujući izrada Programa za stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa, te dostavljanja istog Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje, sa ostalom potrebnom dokumentacijom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit
će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani.
KLASA: 112-03/19-01/02
URBROJ: 238/04-19-1
Dugo Selo, 09.01.2019.
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Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11 i 04/18.) članka
39.Statua Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani
br. 01/18) Općinski načelnik Općine Brckovljani, donosi:
I. 3.

Članak 3.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje.
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova
stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe
za zapošljavanje.
Članak 4.
Ovaj Plan objavljuje se u "Službenom glasniku Općine Brckovljani",
a stupa na snagu osam dana od dana objave.
KLASA: 100-01/19-01/03
URBROJ: 238/04-19-1
Dugo Selo, 09.01.2019.
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Na temelju članka 95. stavak 2. i članka 104. Zakona
o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13,
65/17, 114/18) i članka 39. Statuta Općine Brckovljani ("Službeni
glasnik Općine Brckovljani" broj 01/18), Općinski načelnik Općine
Brckovljani donosi:
I. 4.

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana
uređenja gospodarske zone
Stančić 1, 2 i 3
Članak 1.
Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske
zone Stančić 1, 2 i 3 izrađenog po tvrtki ARHEO d.o.o., za
projektiranje i prostorno planiranje, Tomislavova 11, 10 000 Zagreb.
Članak 2.
Prijedlog Urbanističkog plana iz članka 1. ovog Zaključka utvrđuje
se za ponovnu javnu raspravu koja će se održati prema posebnom
Zaključku Općinskog načelnika Općine Brckovljani.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na web stranici
Općine Brckovljani.
Klasa: 350-03/16-01/71
Ur.broj: 238/04-19-73
Dugo Selo, 09.01.2019.
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PLAN PRIJMA
na Stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani
za 2019. godinu

Na temelju članka 96. stavak 3. i 4., članka 97.,
članka 98. stavak 1. i 3., te članka 99. stavak 1. i članka
104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18) i članka 39. Statuta Općine Brckovljani („Službeni
glasnik Općine Brckovljani“ broj 01/18 ), Općinski načelnik Općine
Brckovljani donosi:

Članak 1.
Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje u Općini
Brckovljani u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje
se prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani.

Z A K LJ U Č A K
o provedbi ponovne javne rasprave o Prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone
Stančić 1, 2 i 3

Članak 2.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira
se u 2019. godini prijam jedne osobe (1) u Jedinstveni upravni odjel
Općine Brckovljani u Odjeljku za razvoj, gospodarstvo, prostornokomunalne poslove i zaštitu okoliša:
- Viši referent za razvoj, gospodarstvo, prostorno-komunalne
djelatnosti i zaštitu okoliš, sa stečenom višom stručnom spremom.

Članak 1.
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić
1, 2 i 3 upućuje se na ponovnu javnu raspravu.
Ponovljena javna rasprava trajat će 8 dana, od 21.01.2019. godine
do 28.01. 2019. godine.
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave izložit će se na uvid
elaborat „Prijedloga Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone
Stančić 1, 2 i 3“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani

I. 5.

3

u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, svaki radni dan od 08.00 do 15.00
sati.
Članak 2.
U tijeku ponovne javne rasprave održati će se javni uvid
„Prijedloga“ dana 21.01.2019. godine (ponedjeljak) u 12.00 sati u
vijećnici Grada Dugog Sela u Dugom Selu, Josipa Zorića 1.
Članak 3.
Prijedloge i primjedbe o "Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3" zainteresirane osobe i sudionici
ponovne javne rasprave mogu dati na mjestu uvida ili dostaviti
pismeno u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani u Dugom
Selu, Josipa Zorića 1, do zadnjeg dana završetka javne rasprave, tj.
do 28.01.2019. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko
napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj
raspravi.
Članak 4.
Ovaj Zaključak objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim
stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike
Hrvatske i Općine Brckovljani.
Posebne pisane obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi treba
dostaviti javnopravnim tijelima koja su dala ili trebala dati zahtjeve
za izradu Plana iz članka 89. stavak 1. točka 8. Zakona i mjesnim
odborima.
Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom
glasniku Općine Brckovljani".
KLASA: 350-03/16-01/71
URBROJ:238/04-19-74
Dugo Selo, 09.01. 2019.
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