
                                                                                                  
Na temelju odredbe članka 14. Zakona o regionalnom razvoju Republike 

Hrvatske (NN RH 147/14, 123/17, 118/18), članka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 3. Zakona o 
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN RH 86/06, 125/06, 
16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15), Odluke Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije o donošenju Smjernica za uspostavu 
urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 
2021. - 2027., verzija 2.0., Klasa: 910-08/21-07/1, od dana 12. srpnja 2021. i  
Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja 
za financijsko razdoblje 2021. - 2027., verzija 2.0. i članka 27. st. 1. u vezi s  člankom 
29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), Gradsko vijeće Grada 
Čakovca je na svojoj 2. sjednici održanoj 31. kolovoza 2021., donijelo sljedeću  
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka definiranja obuhvata i uspostave Urbanog područja 

Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. 
 

Članak 1. 
 Grad Čakovec pokreće postupak definiranja obuhvata i uspostave Urbanog 
područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. 

 
Članak 2. 

Grad Čakovec je središte manjeg urbanog područja, ujedno sjedište županije 
na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva 
Republike Hrvatske u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. kojima se planira 
korištenje ITU mehanizma u hrvatskim gradovima. 

 
Članak 3. 

 Urbano područje obavezno obuhvaća administrativno i teritorijalno područje 
grada središta urbanog područja te administrativno teritorijalno područje okolnih JLS-
ova koji imaju snažne funkcionalne i gospodarske veze s gradom središtem urbanog 
područja – obuhvat čine grad središte i više okolnih JLS-ova. 
 

Članak 4.  
Grad Čakovec će prostorni obuhvat urbanog područja definirati primjenom dva 

osnovna kriterija: prostorni kontinuitet i udio dnevnih migracija zaposlenih u središte 
urbanog područja od minimalno 30%.  

Grad Čakovec će samostalno odlučiti postoji li potreba za definiranjem dodatnih 
kriterija ili će koristiti samo osnovne kriterije. 

Dodatni kriteriji su: funkcionalna povezanost, udio dnevnih migracija učenika i 
studenata u središte urbanog područja, zajednički integrirani projekti, infrastrukturni 
kriterij, kriterij odgovora na jedan ili više društvenih izazova, kriterij odgovora na 
zajedničke razvojne probleme i drugi dodatni kriterij koje predlaže i obrazlaže sam 
Grad Čakovec.   

  
Članak 5. 

U konačan prijedlog obuhvata mogu ući minimalno 3 JLS-a (uključujući grad 
središte), dok maksimalan broj JLS-ova koji ulaze u obuhvat ne može biti veći od 40% 
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u odnosu na broj JLS-ova koji ulaze u urbano područje sukladno kriteriju vezanom uz 
dnevne migracije zaposlenih (uključujući i grad središte). 

 
Članak 6. 

Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Čakovca da definira kriterije te JLS-ovima 
koji udovoljavaju kriterijima uputi poziv za ulazak u obuhvat Urbanog područja 
Čakovec. 

 
Članak 7. 

Ovlašćuju se stručne službe Grada Čakovca da provedu postupak i pripreme 
prijedlog Obuhvata urbanog područja Čakovec koji se upućuje Gradskom vijeću na 
usvajanje. 
  

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Čakovca. 
 
KLASA: 022-05/21-01/78 
URBROJ: 2109/2-02-21-06 
Čakovec, 31. kolovoz 2021. 
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