
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 -pročišćeni tekst  2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst ), 
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 27/10),  sukladno točci V. i IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („NN“ broj 140/09), župan Međimurske županije 
je 23. studenog 2022. godine, donio 

ODLUKU 

o imenovanju Koordinatora za savjetovanja  

sa zainteresiranom javnošću 

 

I 

MILENA ZELIĆ viša informatička suradnica u Odsjeku za opće poslove, Službe za poslove 
župana Međimurske županije, imenuje se Koordinatorom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata Međimurske županije. 

II  

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 
drugih propisa i akata („NN“ broj 140/09), Koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću iz 
točke I ove Odluke poduzima djelotvorne mjere savjetovanja  u postupcima donošenja zakona, drugih 
propisa i akata kojima se uređuju pitanja iz određenog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju 
potrebe građana i pravnih osoba ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit na području 
Međimurske županije i to: 

- obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 
postupcima donošenja općih akata predstavničkog tijela 

- surađuje s pročelnicima i službenicima upravnih odjela koji rade na sadržaju općeg akta 
predstavničkog tijela, oblikuje proces unutarnje komunikacije s ciljem prikupljanja 
obavijesti o novim programima i aktima za koje je moguće provesti postupak savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošću 

- odgovara na upite i prigovore vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću 

- organizira ažuriranje sadržaja na mrežnim stranicama Međimurske županije vezano uz 
informacije i planove o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

- u cilju dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću, o provedenom postupku kao i rezultatima savjetovanja, obavještava župana 
Međimurske županije. 

III 

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Koordinatora za savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/18). 

IV 

                         Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i mrežnim stranicama 
Međimurske županije. 

KLASA: 008-01/22-02/1                                                                         ŽUPAN 
URBROJ: 2109-01-22-1                                                          Matija Posavec, mag.ing. 
Čakovec, 23. studeni 2022.                                                    


