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PREDMET:  Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko – goranske 
županije Vera Pajalić odlazi u mirovinu 
-PRIOPĆENJE, DOSTAVLJA SE- 

  
Nakon više od 30 godina radnoga staža gospođa Vera Pajalić,  dosadašnja predstojnica 

Ureda državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji, ovih je dana otišla u mirovinu, a za 
novu je predstojnicu imenovana gospođa Jasna Turak, bivša voditeljhica Službe za imovinsko-
pravne poslove u Uredu državne Uprave Primorsko – goranske županije. Tom je prigodom u 
sjedištu Županije održano primanje na kojem je župan Zlatko Komadina sa svojim suradnicima 
dosadašnjoj predstojnici zahvalio na uspješnoj suradnji u zadnjih deset godina koliko je provela 
na toj dužnosti, a njezinoj nasljednici zaželio uspješno obavljanje preuzete dužnosti. 
„ Nakon što ste nas konstituirala, red je da Vam se zahvalimo“, rekao je župan podsjećajući da 
je upravo gospođa Vera Pajalić bila sazivač konstituirajuće sjednice Županijske skupštine 
održane 13. lipnja 2013., kao i gotovo svih jedinica lokalne samouprave u Županiji nakon 
nedavnoih lokalnih izbora.  

Vera Pajalić je cijeli svoj radni vijek provela u državnoj upravi, prvo u bivšoj Zajednici 
općina Rijeka, potom u Primorsko – goranskoj županiji kao glavna tajnica, da bi 2003. godine 
došla načelo Ureda državne uprave. „Zahvaljujem svim kolegama i suradnicima koje sam 
susretala svih ovih godina na svim radnim mjestima, a Vama župane zahvaljujem na uspješnoj 
ugodnoj suradnji i prijateljstvu“, rekla je Pajalić.   

Nova predstojnica Ureda državne uprave Jasna Turak također je godinama državni 
službenik i, kako je rekla, nada se da će biti uspješna kao njezina prethodnica. 

U znak sjećanja na dosadašnju suradnju župan je gospođi Pajalić darovao 
fotomonografiju i kristalnu kocku s grbom Županije te sliku poznatog umjetnika Claudia Franka 
 Unaprijed zahvaljujemo na objavi priopćenja uz srdačne pozdrave! 
 

S poštovanjem,                                                                     
                                                                                          Pročelnik     
                  BRANKO ŠKROBONJA, dipl. ing.  

        
DOSTAVITI:  
1.NASLOVU 
2.ARHIVA, ovdje 

MEDIJIMA 
-SVIMA- 
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