
PRIJEDLOG 
Na temelju članka 14. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 

147/14, 123/17, 118/18), članka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 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 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., članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 1/21), Odluke o pokretanju postupka definiranja obuhvata i uspostave 
Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. (Sl. gl. Grada 
Čakovca 3/21.), Mišljenja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (KLASA: 910-
08/21-07/19, URBROJ: 538-06-3-1-2/288-21-2), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na 
svojoj ___ sjednici održanoj ___________2021., donijelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o sastavu urbanog područja Čakovec 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se sastav urbanog područja Čakovec sa sjedištem u 
Čakovcu.  

Članak 2. 
U sastav urbanog područja Čakovec ulaze sljedeće jedinice lokalne 

samouprave:  
- Grad Čakovec 
- Općina Nedelišće 
- Općina Pribislavec 
- Općina Strahoninec 
- Općina Šenkovec 

Članak 3. 
Sastavni dio ove Odluke su prethodne suglasnosti predstavničkih tijela jedinica 

lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja Čakovec, pozitivno 
mišljenje na konačni prijedlog obuhvata urbanog područja Čakovec izdano od strane 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, Odluka 
Gradonačelnice Grada Čakovca o definiranju dodatnog kriterija za ulazak JLS-ova u 
Urbano područje Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. i kartografski prikaz 
urbanog područja Čakovec. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/21-01/119 
URBROJ: 2109/2-02-01-21-08 
Čakovec, __________2021. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                       Darko Zver, mag. cin., v.r. 
 
 
 

 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske (u 

nastavku: Ministarstvo) je 17. studenog 2021. dalo pozitivno mišljenje KLASA: 910-08/21-
07/19, URBROJ: 538-06-3-1-2/288-21-2 na konačni prijedlog obuhvata urbanog područja 
Čakovec.  

Ministarstvo je, kao tijelo nadležno za politiku urbanog razvoja i koordinaciju provedbe 
mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj, 12. srpnja 2021. godine 
donijelo Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja, 
verzija 2.0. (dalje: smjernice), kojima se određuju temeljni kriteriji za definiranje prijedloga 
obuhvata urbanih područja, uspostavu urbanih područja i izradu Strategije razvoja urbanog 
područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. Smjernice se temelje na Zakonu o regionalnom 
razvoju Republike Hrvatske, čl. 15., st. 6. te na širem nacionalnom i pravnom okviru Europske 
unije. 

Smjernice određuju temeljne kriterije za definiranje prijedloga obuhvata urbanih područja u 
Republici Hrvatskoj: 

1. Postotak dnevnih migracija prema središtu urbanog područja koji je viši od 30 posto i  
2. Prostorni kontinuitet urbanog područja 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je 31. kolovoza 2021. donijelo Odluku o pokretanju 
postupka definiranja obuhvata i uspostave urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 
2021.-2027. (Sl. gl. Grada Čakovca 3/21), kojom ovlašćuje Gradonačelnicu Grada Čakovca 
da donese Odluku o definiranju dodatnog kriterija za ulazak jedinica lokalne samouprave u 
Urbano područje Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. Spomenutu odluku 
Gradonačelnica je donijela 8. rujna 2021., KLASA: 022-05/21-02/28, URBROJ: 2109/2-01-01-
21-6 te je sastavni dio ove Odluke. 

Na sjednicama općinskih vijeća Općine Nedelišće, Općine Pribislavec, Općine 
Strahoninec i  Općine Šenkovec prethodno su donesene odluke kojima se daje prethodna 
suglasnost za pristupanje u sastav urbanog područja Čakovec, koje su također sastavni dio 
ove odluke kao i kartografski prikaz urbanog područja Čakovec. 

Kartografski prikaz urbanog područja Čakovec: 

 
GRADONAČELNICA 

     Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec., v.r. 
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