
Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj: 

82/15.) i članka 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine" broj 37/16. i 

47/16.) te članka 55a. stavak 2. točka 16. 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 20. srpnja 2016. godine 
 

 

 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Stožera 

civilne zaštite Osječko-baranjske županije 
 

 

I. 
 

U Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije imenuju se: 
 

1. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, za načelnika 

2. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnice Službe za zajedničke poslove Osječko-

baranjske županije za poslove obrane, civilne zaštite, zaštite od požara i zaštite na radu, za 

zamjenicu načelnika, 

3. Marko Bagarić, dipl.ing.građ., direktor Cesting d.o.o., za člana, 

Nikola Ercegovac, ing.građ., pomoćnik direktora, Cesting d.o.o., za zamjenika, 

4. Nikola Kraljik, dr.med.spec.javn.zdrav., zamjenik ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo 

Osječko-baranjske županije, za člana, 

Zlatko Pandžić, dipl.oec., ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, za 

zamjenika, 

5. Valerija Pašalić, dr.med.vet., voditeljica odjela veterinarskog ureda u Osijeku, Uprava za 

veterinarstvo i sigurnost hrane-veterinarska inspekcija, za člana, 

Vice Čuljak, dr.med.vet., viši veterinarski inspektor, odjela veterinarskog ureda u Osijeku, 

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane-veterinarska inspekcija, za zamjenika, 

6. mr.sc. Alen Prnjat, direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu sa sjedištem u 

Osijeku, Hrvatske vode, za člana, 

Silvio Brezak, zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu sa 

sjedištem u Osijeku, za zamjenika, 

7. mr.sc. Ivan Jukić, direktor Vodovoda Osijek d.o.o., za člana, 

Jasna Zima, rukovoditelj PJ Vodoopskrbe, Vodovoda Osijek d.o.o., za zamjenika, 

8. Marijan Rečić, zapovjednik operativnog tima za sustav veze postrojbi civilne zaštite 

specijalističke namjene Osječko-baranjske županije, za člana, 

Željko Vajda, zapovjednik tima za logistiku civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-

baranjske županije, za zamjenika, 

9. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša 

i prirode Osječko-baranjske županije, za člana, 

Milan Kamenko, pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu 

okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, za zamjenika, 
 

a članovi Stožera po dužnosti su: 
 

10. pročelnik Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Osijek 

11. ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 

12. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, 

13. ravnatelj Doma zdravlja Osijek, 

14. županijski vatrogasni zapovjednik, 

15. načelnik Policijske uprave Osječko-baranjske 

16. ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, 

17. pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Osijek. 



II. 

 

Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 810-01/16-01/8 

Urbroj: 2158/1-01-02-16-2 

 

Osijek, 20. srpnja 2016. 

 

 

 

 

 Župan 

 

 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 

 

 

 

 


