Temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne
novine" broj 147/14.), članka 12. stavak 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada
partnerskih vijeća ("Narodne novine" broj 103/15.) i članka 55a. stavak 2. točke 15. i 17. 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.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 2. ožujka 2016. godine

RJEŠENJE
o osnivanju Partnerskog vijeća
Osječko-baranjske županije i
imenovanju njegovih članova
I.
Ovim Rješenjem osniva se Partnersko vijeće Osječko-baranjske županije (u nastavku:
Županijsko partnersko vijeće), kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na
razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja
drugih poslova u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Uredbom o
osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

II.
Županijsko partnersko vijeće će biti uključeno u pripremu Županijske razvojne strategije
Osječko-baranjske županije (u nastavku: Županijska razvojna strategija) i to prilikom analize i
identifikacije potreba razvoja, određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva,
dodjeljivanja sredstava, utvrđivanja pokazatelja ostvarenja Županijske razvojne strategije i provedbe
horizontalnih načela.

III.
Županijsko partnersko vijeće se u svom radu rukovodi načelima utvrđenim Zakonom o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske i posebno propisanim načelima iz Uredbe o osnivanju,
sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

IV.
U Županijsko partnersko vijeće imenuju se predstavnici Osječko-baranjske županije, jedinica
lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije i to velikih gradova te manjih gradova i
općina, predstavnici visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te
istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva s područja
Osječko-baranjske županije, kako slijedi:
a)
1.
2.

Osječko-baranjska županija:
dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, za člana,
dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik župana, za njegovog zamjenika,
Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, za člana,
Gordana Stojanović, voditeljica projekata - koordinatorica iz Regionalne razvojne agencije
Slavonije i Baranje d.o.o., za njegovu zamjenicu,

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, za člana,
Biljana Đanković, voditeljica projekata - koordinatorica iz Regionalne razvojne agencije
Slavonije i Baranje d.o.o., za njegovu zamjenicu,
Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije, za člana,
dr.sc. Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine, za njegovog zamjenika,
Ivana Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj
Osječko-baranjske županije, za članicu,
Sandra Filipović, pomoćnica pročelnika, za njezinu zamjenicu,
Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječkobaranjske županije, za članicu,
Josip Lovković, pomoćnik pročelnice, za njezinog zamjenika,
mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša
i prirode Osječko-baranjske županije, za članicu,
Milan Kamenko, pomoćnik pročelnice, za njezinog zamjenika,
Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Osječko-baranjske županije, za članicu,
Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnice, za njezinu zamjenicu,
Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske
županije, za članicu,
Martina Pejić, savjetnica za zdravstvo i socijalnu skrb, za njezinu zamjenicu;

b)
10.

Regionalni koordinator
dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje
d.o.o., za člana,
Zvonimir Klobučar, član Uprave, za njegovog zamjenika;

c)
11.

Jedinice lokalne samouprave
Vladimir Ham, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka, za člana,
Kornelija Mlinarević, pročelnica Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i
gospodarstvo, za njegovu zamjenicu,
Krešimir Žagar, gradonačelnik Grada Našica, za člana,
Tomislava Kuricek, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, za njegovu
zamjenicu,
Ivan Doboš, gradonačelnik Grada Belog Manastira, za člana,
Marko Bogatić, zamjenik gradonačelnika, za njegovog zamjenika,
Dinko Burić, gradonačelnik Grada Belišća, za člana,
Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika, za njegovu zamjenicu,
Ivan Išasegi, zamjenik gradonačelnika Grada Đakova, za člana,
Emerik Pišl, pročelnik Ureda gradonačelnika, za njegovog zamjenika,
Leon Žulj, gradonačelnik Grada Valpova, za člana,
Đuro Glavaš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, za njegovog
zamjenika,
Zoran Kovač, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca, za člana,
Darko Mihić, zamjenik gradonačelnika, za njegovog zamjenika,
Ivan Vrbanić, voditelj LAG-a Karašica, za člana,
Ivan Keglević, za njegovog zamjenika,
Iva Tokić, predstavnica LAG-a Vuka-Dunav, za članicu,
Marjan Tomas, za njezinog zamjenika,
Lidija Dabić, voditeljica LAG-a Baranja, za članicu,
Zoran Kontak, za njezinog zamjenika;

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
d)
21.

Visokoškolske ustanove, pružatelji obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživački
centri
dr.sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta J.J.
Strossmayera, Osijek, za člana,
dr.sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose, za njegovog zamjenika,
2

22.
23.
24.
e)
25.
26.

27.
28.
29.
30.
f)
31.
32.
33.

dr.sc. Zvonimir Zdunić, ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek, za člana,
dr.sc. Aleksandra Sudarić, predstojnica Odjela, za njegovu zamjenicu,
Darija Krstić, voditeljica Centra za poduzetništvo Osijek, za članicu,
Tomislav Barbarić, voditelj projekata, za njezinog zamjenika,
Lidija Žaper, ravnateljica Ekonomske i upravne škole Osijek, za članicu,
Maja Akšamović-Andrić, pedagoginja, za njezinu zamjenicu;
Gospodarski i socijalni partneri
Snježana Babić, iz Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek, za članicu,
Kornela Miling, za njezinu zamjenicu,
Ivan Sarić iz Hrvatske udruge poslodavaca, za člana,
Marija Koški, iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Osijek, za njegovu
zamjenicu,
Darko Knežević, iz Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, za člana,
Blaženka Bogdan, za njegovu zamjenicu,
Silvija Sitar, iz Hrvatskih voda, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek, za članicu,
Silvio Brezak, za njezinog zamjenika,
Danijel Ilić, iz HEP Elektroslavonije Osijek, za člana,
Anđa Nađ, za njegovu zamjenicu,
Boris Ljubojević, iz Hrvatskih šuma, UŠP Osijek, za člana,
Krunoslav Filipović, za njegovog zamjenika;
Organizacije civilnog društva
Sonja Vuković, iz Udruge Slap, Osijek, za članicu,
Marijana Skoko, za njezinu zamjenicu,
Mira Anić, iz Udruge Zvono, Belišće, za članicu,
Maja Kučera za njezinu zamjenicu,
Jasmin Sadiković, iz udruge Zeleni Osijek, za člana,
Dinko Pešić, za njegovog zamjenika.
V.

Partnersko vijeće će na osnivačkoj sjednici donijeti poslovnik o radu kojim će urediti način
izbora predsjednika i zamjenika predsjednika partnerskog vijeća, način rada partnerskog vijeća i druga
pitanja bitna za rad partnerskog vijeća.
VI.
Administrativne i stručne poslove za potrebe rada partnerskog vijeća za područje Županije
obavljat će Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek.
VII.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".
Klasa: 302-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-02-16-3
Osijek, 2. ožujka 2016.
Župan
dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r.

3

