Životopis

OSOBNE INFORMACIJE

HRANIĆ BRUNO
Krkanec, Baltazara Patačića 33, 42205 Vidovec
(Hrvatska)

+385993169250

nacelnik@vidovec.hr
Datum rođenja 23/05/1968

RADNO ISKUSTVO
2021–danas Općinski načelnik
Općina Vidovec, Vidovec (Hrvatska)
2017–2021 Općinski načelnik
Općina Vidovec, Vidovec (Hrvatska)
2013–2017 Općinski načelnik
Općina Vidovec, Vidovec (Hrvatska)
2009–2013 Općinski načelnik
Općina Vidovec (Hrvatska)
2007–2009 Općinski načelnik
Općina Vidovec (Hrvatska)
2004–2007 Voditelj komercijale i regionalnog uredaVaraždin
Telefonbuchverlag Hans Muller GmbH & Co., Nurnberg (Njemačka)
2002–2004 Direktor poduzeća
Vap-tel d.o.o., Energy d.o.o., Hermes d.o.o., Varaždin (Hrvatska)
1997–2001 Općinski načelnik
Općina Vidovec (Hrvatska)
1996–1997 Pomoćnik glavnog tajnika mladeži HDZ-a
Glavno tajništvo HDZ-a, Zagreb (Hrvatska)
1996–1997 Direktor poduzeća
Studentska panorama d.o.o., Zagreb (Hrvatska)
1996–1996 Referent za dječji doplatak
Zavod za mirovinsko osiguranje-Ispostava Varaždin, Varaždin (Hrvatska)
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OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2004–2007 Stručni pristupnik ekonomije - ekonomist(VŠS)
Ekonomski fakultet Osijek
1985–
1987

Prva gimnazija Varaždin

1983–
1985

Medicinska škola Varaždin

1975–
1983

Osnovna škola Vidovec

OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik hrvatski

Strani jezici

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

engleski

Čitanje

GOVOR

Govorna interakcija

PISANJE

Govorna produkcija

A2
A2
A2
Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik C1 i C2: Iskusni korisnik

A2

A2

Komunikacijske vještine - uspješno verbalno i neverbalno izražavanje te sporazumijevanje izuzetno važno u
poslovnom svijetu.
Komunikacijske vještine stečene su pohađajući seminare u organizaciji Hrvatske
gospodarske komore i Gospodarske komore Štajerske te Zaklade hrvatskog državnog
zavjeta, vodeći privatna poduzeća i poslovnice stranih poduzeća, obavljajući poslove
općinskog načelnika te kroz sudjelovanje u radu Europskog Odbora regija i vođenju
sjednica ENVE povjerenstva, koordinacijske sastanke EPP grupe te predstavljanje
Europskog odbora regija kao izaslanik na ministarskim sastancima članica EU.

Organizacijske /
rukovoditeljske
vještine
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- rukovođenje

-izvrsne organizacijske sposobnosti
- izvrsne prezentacijske , pregovaračke i govorne vještine
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Poslovne vještine – timski rad
- odgovornost
- protokol
- usmjerenost na ciljeve

Digitalne vještine

SAMOPROCJENA
Obrada
informacija

Komunikacija

Stvaran
je
sadržaj
a

Samostalni
Samostalni
Samostalni
korisnik
korisnik
korisnik
Digitalne vještine - Tablica za samoprocjenu

Sigurnost

Samostalni
korisnik

Rješava
nje
problem
a
Samostalni
korisnik

-vješto baratanje Micorsoft Office alatima
-vješto upravljanje internetskim tražilicama
- daktilografske vještine

Ostale vještine -sviranje gitare
vožnja biciklom

-

- čitanje knjiga

Vozačka dozvola B
DODATNE INFORMACIJE
Bračni status oženjen, otac 2 djece
Odlikovanja -Red hrvatskog pletera za osobite zasluge u stvaranju hrvatske države i promicanju
njezinog ugleda u domovini i inozemstvu ( Odlikovan odlukom Predsjednika Republike
Hrvatske dr. Franje Tuđmana)
-Brončana vatrogasna plamenica- za hrabrost i požrtvovnost u obavljanju vatrogasne
dužnosti
-Brončana vatrogasna medalja- za doprinos zaštiti od požara i vatrogastvu
Politički angažman Europski odbor regija
2020.-danas
- član Predsjedništva
- član ENVE i ECON povjerenstva
- zamjenski član Zajedničkog savjetodavnog odbora za Sjevernu Makedoniju

2013.-2020.
- član Predsjedništva
- član ENVE i ECON povjerenstva
- politički koordinator Europske pučke stranke u ENVE povjerenstvu
- član Jadransko-Jonske međuregionalne skupine
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Angažman na nacionalnoj razini
- Član Međuresorne radne skupine Ministarstva pravosuđa i uprave u projektu “Optimizacija
sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“
- Član Tematske radne skupine za energiju i održivi okoliš ( Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova EU)
- Član Odbora za praćenje Provedbe programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

-Član Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
-Član Foruma za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode
-Član skupštine NALAS-mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Europe
- Član Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina
-2014.-2017. god. Glavni tajnik Udruge općina Republike Hrvatske
-Član Radne skupine za izradu Revizije sustava socijalnih naknada u Republici
Hrvatskoj ( Ministarstvo socijalne politike i mladih)
-Član Savjeta za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije
-2007.-2018.-Predsjednik Općinske organizacije HDZ-a Općine Vidovec
-Pomoćnik glavnog tajnika mladeži HDZ (organizacijski tajnik)
-Član Inicijativnog odbora za osnivanje HDZ-a na području bivše Općine Varaždin
1990.
Društveni angažman -član DVD-a Vidovec od 1978. godine - vatrogasni časnik
-član Udruge branitelja i veterana Domovinskog rata Općine Vidovec
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