
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 13. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), u svezi s 
člankom 13. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14.), 
Župan Osječko-baranjske županije donio je 18. ožujka 2016. godine 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Radne skupine za 
pripremu Županijske razvojne strategije 

Osječko-baranjske županije 
i imenovanju njezinih članova 

 
 

I. 
 

Osniva se Radna skupina za pripremu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske 
županije (nastavno: Radna skupina). 
 

II. 
 
 Radna skupina provodi postupak pripreme nacrta Županijske razvojne strategije (nastavno: 
Strategija) u sadržaju utvrđenom Zakonom i drugim propisima. 
 
 Metodologiju pripreme Strategije Radna skupina prilagodit će zahtjevu osiguranja kvalitete 
utvrđivanja ciljeva i prioriteta razvoja te načelu partnerstva i suradnje u njezinom oblikovanju. 
 
 Radi osiguranja provedbe ciljeva utvrđenih stavkom 2. ove točke, Radna skupina utvrdit će 
primjerenu metodologiju pripreme koja uključuje organizaciju radionica i stručnih skupova te 
formiranje radnih podskupina za određena tematska područja. 
 
 U radne podskupine Radna skupina će, pored svojih članova, uključiti i predstavnike stručnih 
organizacija i pojedince koji svojim znanjem i iskustvom mogu pridonijeti izvršenju zadaća Radne 
skupine. 
 

III. 
 
 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., kao regionalni koordinator obavlja 
stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Radne skupine, a osobito poslove vezane uz: 
- prikupljanje podataka od jedinica lokalne samouprave i drugih nositelja aktivnosti neophodnih 

za izradu Strategije, 
- pripremu nacrta analize stanja temeljem praćenja provedbe Strategije u prethodnom razdoblju,  
- oblikovanje teksta nacrta dokumenata temeljem rezultata radnji koje u pripremi Strategije 

provede Radna skupina i 
- provedbu postupka savjetovanja s javnošću. 
 
 

IV. 
 

U Radnu skupinu se imenuju: 
1. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, za voditelja, 
2. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Osječko-baranjske županije, 
3. Tihomir Glavaš, ravnatelj Županijske uprave za ceste, 



4. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 
5. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske 

županije, 
6. Ivana Katavić-Milardović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni 

razvoj Osječko-baranjske županije, 
7. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša 

i prirode, 
8. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Osječko-baranjske županije, 
9. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-

baranjske županije, 
10. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije Osječko-baranjske županije, 
11. dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik  Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje 

d.o.o, 
12. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 
13. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 

Osječko-baranjske županije, 
14. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku, 
15. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-

baranjske županije, za članove. 
 

V. 
 
 Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 302-01/16-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-02-16-6 
 
Osijek, 18. ožujka 2016. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 


