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                     Pročelnica 

Branka Ivandić, dipl.iur. 



                Dana 22. srpnja 2013. godine raspisan je javni natječaj za 
imenovanje pročelnika upravnih tijela PGŽ, a među ostalima, i za pročelnika 
Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu. Na objavljeni natječaj 
pristiglo je šest prijava, a testiranju su se odazvala tri kandidata. Nakon 
provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti  Povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja utvrdilo je rang listu kandidata. Temeljem utvrđene 
rang liste kandidata Župan je imenovao Valerija Jurešića za pročelnika 
Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu. 
 

                Dana 8. travnja 2014. godine povodom podnesene predstavke i 
temeljem raspoložive dokumentacije koju je Upravnoj inspekciji dostavio Župan, 
Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave pri Upravnoj 
inspekciji Ministarstva uprave sastavila je Zapisnik iz kojeg proizlazi da je 
Upravna inspekcija izvršila uvid u natječajnu dokumentaciju te da nije utvrdila 
nezakonitosti i nepravilnosti u odnosu na postupak imenovanja 
pročelnika/pročelnica u deset od 11 upravnih tijela. Vezano uz imenovanje 
Valerija Jurešića pročelnikom Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku 
kulturu, utvrđeno je: 
 

- da je Valerij Jurešić za pročelnika imenovan Rješenjem Župana od 2. 
rujna 2013. godine, 

- da je u natječaju jedan od stručnih uvjeta bio „najmanje 5 godina radnog 
iskustva na odgovarajućim poslovima“, 

- da je Valerij Jurešić visoku stručnu spremu stekao 22. ožujka 2013. 
godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 

- da  je svoje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima dokazivao 
potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 1. kolovoza 
2013. (potvrda sa elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi 
podataka) o ukupnom radnom stažu kao i potvrdama ranijih poslodavaca 
(Faust Vrančić d.o.o., Ustanova Pontes, Atletski klub Krk), 

- da iz navedenih potvrda nije razvidno u kojem stupnju stručne spreme je 
ostvareno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima. 
 

        U Zapisniku je također citirano mišljenje Ministarstva uprave ( Klasa: 
112-01/10-01/63, Urbroj: 515-04-01/3-10-2 od 20. travnja 2010.) prema kojem 
radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo koje je ostvareno 
na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke. Prema istom mišljenju, 
kada su u javnom natječaju, kao jedan od posebnih uvjeta, propisane određene 
godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, taj uvjet ispunjava ona 
osoba koja ne temelju odgovarajućeg pravnog akta(rješenje o rasporedu na 
radno mjesto, odluka o rasporedu na poslove i radne zadatke, ugovor o radu, 
rješenje o imenovanju na položaj i sl.) ostvarila potrebne godine iskustva na 
poslovima za koje je bila propisana ista struka i stručna sprema. 
   Nadalje, u predmetnom mišljenju također se navodi da se osobi koja je 
započela raditi u struci prije završetka školovanja i stjecanja određenog stupnja 
stručne spreme, taj rad računa u radno iskustvo sukladno odredbama Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
 

Slijedom navedenog, Valerij Jurešić je na natječajnom postupku trebao 
dokazati odgovarajućim pravnim aktima poslodavaca da je radio na 
odgovarajućim poslovima za koje je propisana visoka stručna spreme. 



Prema mišljenju Upravne inspekcije iz potvrda koje je Valerij Jurešić 
dostavio uz prijavu na natječaj nije se moglo utvrditi u kojem stupnju stručne 
spreme je Valerij Jurešić obavljao poslove kod poslodavaca kod kojih je bio u 
radnom odnosu. 

 

Iz tog je razloga naređeno Županu da ukine Rješenje o imenovanju 
Valerija Jurešića pročelnikom Upravnog odjele za kulturu , sport i tehničku 
kulturu što je i učinjeno 7. svibnja 2014. godine. 
 

Dana 12. svibnja 2014. godine u „Narodnim novinama“ broj 58/14 i na 
službenoj web stranici Primorsko-goranske županije objavljen je ponovljeni 
Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za 
kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije. Rok za prijavu bio 
je 8 dana od dana objave natječaja, tj. do 20. svibnja 2014. godine. Na 
objavljeni natječaj pristiglo je ukupno 7 prijava. 
 

Pregledom pristiglih prijava Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
utvrdilo je da 3 prijave nisu uredne, dok su ostale 4 prijave bile uredne, odnosno 
pravodobne i potpune. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja također je 
utvrdilo da 1 osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ne ispunjava 
formalne uvjete Natječaja. Podnositelje prijava koje nisu bile uredne, te koji ne 
ispunjavaju formalne uvjete natječaja Povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja obavijestilo je pisanim putem o razlozima zbog kojih se sukladno 
članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) ne smatraju 
kandidatima prijavljenim na predmetni javni natječaj.  
 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti od ukupno 3 kandidata odazvala 
su se 2 kandidata. Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i 
sposobnosti Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je rang listu 
kandidata. Temeljem utvrđene rang liste kandidata Župan Primorsko-goranske 
županije (u daljnjem tekstu: Župan) imenovao je prvorangiranog Valerija 
Jurešića za pročelnika Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu 
rješenjem KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, URBROJ: 2170/1-06-02/2-14-1 od 10. 
lipnja 2014. godine. Po izvršnosti rješenja o imenovanju, Župan je posebnim 
rješenjem KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, URBROJ: 2170/1-06-02/4-14-2 od 23. 
lipnja 2014. godine, utvrdio početak rada Valerija Jurešića sa danom 1. srpnja 
2014. godine.  
 

Ministarstvo uprave, Upravna inspekcija, Služba za inspekciju lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, povodom podnesenih predstavki, po 
službenoj dužnosti obavila je posredni inspekcijski nadzor nad radom tijela 
Primorsko-goranske županije, a radi utvrđivanja zakonitosti provedbe 
natječajnog postupka za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za 
kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije.  
 

Po obavljenom nadzoru, Upravna inspekcija  izrekla je mjeru kojom se 
naređuje ukidanje rješenja KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, URBROJ: 2170/1-06-
02/2-14-1 od 10. lipnja 2014. godine, o imenovanju Valerija Jurešića 
pročelnikom Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-
goranske županije u roku od 8 dana od dana izvršnosti Zapisnika o 
provedenom posrednom inspekcijskom nadzoru nad radom tijela Primorsko-
goranske županije, budući je smatrala da nije dokazano ispunjenje posebnog 



uvjeta - potrebnog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, odnosno da 
navedene činjenice nisu utvrđene na nedvojben način. Tom prilikom nije 
osporila radnu knjižicu kao dokaz o stečenom radnom stažu Valerija Jurešića, 
nego je po njihovom mišljenju sporna bila potvrda poslodavca o stečenom 
radnom iskustvu na poslovima za koje se tražila visoka stručna sprema.  
 

Na temelju izrečene mjere dana 23. lipnja 2015. godine, Župan 
Primorsko-goranske županije donio je rješenje KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, 
URBROJ: 2170/1-06-02/5-15-3 s kojim je ukinuo rješenje o imenovanju Valerija 
Jurešića pročelnikom. Ukinuto rješenje je pravni akt koji proizvodi pravne učinke 
od trenutka njegova donošenja. 
  

Dana 2. srpnja 2015. godine Valerij Jurešić zatražio je od Župana 
odgodu izvršenja rješenja kojim je ukinuto rješenje o njegovom imenovanju za 
pročelnika. U svom podnesku istaknuo je da je podnio tužbu Upravnom sudu u 
Rijeci i zatražio uspostavu odgodnog učinka tužbe držeći da bi mu izvršenjem 
rješenja o ukidanju nastupila teško popravljiva šteta. 
 

Temeljem tužbe Valerija Jurešića Upravni sud u Rijeci donio je rješenje 
kojim je utvrđen odgodni učinak tužbe, odnosno odgoda izvršenja rješenja 
Župana  KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, URBROJ: 2170/1-06-02/5-15-3 od 23. 
lipnja 2015. godine do donošenja pravomoćne odluke u ovom sporu.  
 

Dana 3. travnja 2017. godine Upravni sud u Rijeci donio je presudu UsI-
1064/15-25 kojim je odbio tužbeni zahtjev Valerija Jurešića radi poništenja 
rješenja Župana o prestanku radnog odnosa. 
 

Dana 19. travnja 2017. godine Valerij Jurešić uložio je žalbu Visokom 
upravnom sudu Republike Hrvatske na donesenu presudu Upravnog suda u 
Rijeci, a dana 15. ožujka 2018. godine Visoki upravni sud Republike Hrvatske 
donio je presudu broj UsI-1064/15 kojom je odbio žalbu Valerija Jurešića kao 
neosnovanu i potvrdio presudu Upravnog suda u Rijeci, a samim tim je 
potvrđeno i rješenje Župana o prestanku službe Valerija Jurešića. 
 

Dana 24. svibnja 2018. godine Župan donio je rješenje kojim je Valerija 
Jurešića razriješio dužnosti pročelnika. Naime, pravomoćnošću presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske prestala je odgoda izvršenja 
rješenja Župana o prestanku službe Valerija Jurešića. 
 

Valeriju Jurešiću služba u Primorsko-goranskoj županiji prestala je s 
danom 28. svibnja 2018. godine. 
 

Valerij Jurešić podnio je Ustavnu tužbu protiv presude Visokog upravnog 
suda Republike Hrvatske. 
 

Cjelokupna natječajna dokumentacija vezana uz provođenje Javnog 
natječaja za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog odjela za kulturu, 
sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije objavljenog dana 12. 
svibnja 2014. godine dostavljena je: 
  

 Ministarstvu uprave, Upravnoj inspekciji, Službi za inspekciju lokalne i 
područne (regionalne) samouprave 

 Upravnom sudu u Rijeci 

 Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske 

 Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci 



 Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi Primorsko-goranske 
županije, Sektoru kriminalističke policije, Službi gospodarskog 
kriminaliteta 
 

Navedene institucije nisu utvrdile da postoje elementi za pokretanje 
prekršajnog ili kaznenog postupka u predmetu imenovanja Valerija Jurešića 
pročelnikom Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu. 
 

Ministarstvo uprave, Upravna inspekcija, Služba za inspekciju lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i Upravni sud svoje odluke temeljili su na 
činjenici da na nedvojben način nije dokazan uvjet traženog radnog iskustva 
dok na sam tekst Javnog natječaja i ostalo postupanje u provođenju Javnog 
natječaja nisu imali primjedbe. Pri tome treba cijeniti i činjenicu da je Upravna 
inspekcija kao državno tijelo imala ovlast izvršiti uvid u podatke koje vodi 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koje ovlasti nije imalo Povjerenstvo 
za provedbu javnog natječaja. 
 

Povodom neanonimne prijave podnesene protiv Župana Povjerenstvo za 
odlučivanje o sukobu interesa 14. lipnja 2017. godine donijelo je odluku da se 
postupak o odlučivanju o sukobu interesa protiv Župana Primorsko-goranske 
županije neće pokrenuti s obzirom da iz prikupljenih podataka i dokumentacija 
ne proizlazi da je u postupanju dužnosnika došlo do moguće povredi odredi 
Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Prijava se također odnosila na 
postupak imenovanja Valerija Jurešića pročelnikom Upravnog odjela za kulturu, 
sport i tehničku kulturu. 

 
Slijedom navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini da donese 

zaključak u tekstu kako slijedi  
 
Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije 

(„Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – 
pročišćen tekst) i članka 25. stavka 1.  Poslovnika o radu Župana Primorsko-
goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - 
pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana ______ 2019. 
godine donio je sljedeći 

 
Z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Informacija o imenovanju Valerija Jurešića pročelnikom 

Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske 
županije, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
2. Utvrđuje se da je cjelokupna natječajna dokumentacija vezana uz 

provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika / pročelnice Upravnog 
odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu bila predmetom razmatranja od strane 
nadležnih državnih institucija (Ministarstvo uprave, Upravna inspekcija, Služba 
za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravni sud u Rijeci, 
Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, 
Ministarstvo unutarnjih poslova …) kao i od strane Povjerenstva za odlučivanje 
o sukobu interesa te da nije utvrđeno da postoje elementi za pokretanje 
prekršajnog ili kaznenog postupka u predmetu imenovanja Valerija Jurešića 
pročelnikom Upravnog odjela za kulturu, sport i  tehničku kulturu.  


