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Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada PorečaParenzo“ broj 2/13 i 10/18) i članka 5. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj
22/19) Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo raspisuje
POZIV
za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
I.
Pokreće se postupak za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje
nepravilnosti u Gradu Poreču –Parenzo, (u daljnjem tekstu: povjerljiva osoba).
II.
Povjerljiva osoba u Gradu, sukladno članku 8. Pravilnika o postupku unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, prati primjenu zakona kojim se
uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu
prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti,
pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje
uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.
Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na
zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
III.
Za povjerljivu osobu u Gradu predlaže se Ena Beaković, mag. iur.
IV.
Svaki službenik i namještenik Grada može dostaviti i svoj prijedlog povjerljive osobe
iz redova službenika Grada.
V.
Pozivaju se službenici i namještenici Grada Poreča-Parenzo da zaključno sa 31. ožujka
2020. godine na adresu elektroničke pošte: ured.gradonacelnika@porec.hr predlože
povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u pozivu, odnosno da
izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe.
Osim elektroničkom poštom, službenici i namještenici mogu svoje prijedloge,
podrške, odnosno protivljenja iz prethodnog stavka dostaviti uredu gradonačelnika bilo kojim
sredstvom koje omogućuje pisani zapis.

Zaposlenici koji predlažu povjerljivu osobu moraju imati njen pristanak u pisanom
obliku koji se zajedno s prijedlogom dostavlja Gradonačelniku.
VI.
Povjerljivom osobom imenovat će se osoba koju podrži najmanje 20% službenika i
namještenika Grada.
Ako 20% službenika i namještenika Grada ne podrži ni jednu osobu, Gradonačelnik će
kao povjerljivu imenovati osobu predloženu u točki III. ovog Poziva, pod uvjetom da se isti
postotak službenika i namještenika Grada ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive
osobe.
Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije
potporu većeg broja službenika i namještenika Grada.
VII.
Ovaj poziv objavit će se dana 16. ožujka 2020. godine na službenoj internetskoj
stranici Grada Poreča-Parenzo i dostaviti svim gradskim Upravnim odjelima.
GRADONAČELNIK
Loris Peršurić

Dostaviti:
1. Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo, ovdje
2. Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Upravni odjel za komunalni sustav, ovdje
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje
6. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, ovdje
7. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, ovdje
8. Pismohrana, ovdje

