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Varaždin, 27. prosinca 2019. 

                                                                                                                                   – Za trenutnu objavu – 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 

o stanju na projektu "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda aglomeracije Varaždin" 

 

 

 

Stanje projekta " Sustav odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Varaždin " 
 

Projekt koji je tvrtka Varkom d.d., javni isporučitelj vodnih usluga, uspješno 

kandidirala za europska sredstva ukupne je procijenjene vrijednosti 855,8 milijuna kuna. 

Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna što čini 71,38% 

ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji iznose 684,66 milijuna kn. 

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje koji se 

sastoji od kanalizacijske mreže ukupne duljine više od 240 km, 108 precrpnih stanica, 3 

kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,5 km postojećih gravitacijskih cjevovoda, od 

rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz dogradnju III. stupnja 

pročišćavanja kapaciteta od 127.000 ES te od nabave komunalne opreme za održavanje 

sustava. 

Prema sklopljenim ugovorima radovi bi na pojedinim trasama trebali biti gotovi kako slijedi: 
 
Trasa A-1 Dogradnja sustava odvodnje grada Varaždina i sanacija postojećeg sustava odvodnje – rok 
završetka: studeni 2021. godine. U tijeku su radovi na kanalizacijskoj mreži Zbelava, sustavu odvodnje 
naselja Črnec Biškupečki i na Jugozapadnom kanalizacijskom kolektoru. Ukupno je do sada realizirano 
radova u financijskoj vrijednosti 5,2% ugovorenog iznosa. 
 
Trasa A-2 Dogradnja sustava odvodnje općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec – rok završetka: 
studeni 2021. godine. U tijeku su radovi na području općina Cestica, Petrijanec i Sračinec. Ukupno je 
do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti 1,63% ugovorenog iznosa. 
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Trasa A-3 Dogradnja sustava odvodnje općina Vidovec i Maruševec – rok završetka: listopad 2021. 
godine. Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti od oko 31,11% ugovorenog 
iznosa. 
 
Trasa A-4 Dogradnja sustava odvodnje općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec 
Bartolovečki – rok završetka: lipanj 2021. godine. U tijeku su radovi na podsustavu Sveti Ilija i 
podsustavu Beretinec. Ukupno je do sada realizirano radova u financijskoj vrijednosti od oko 28,85% 
ugovorenog iznosa.  
 
Na svim trasama radovi na postavljanju gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te kućnih priključaka nisu u 
cijelosti završeni pa asfaltiranje na nezavršenim kanalima još nije moguće izvesti. Međutim, sukladno 
sklopljenim ugovorima o izvođenju radova, izvođači radova po pojedinim trasama (A-1 do A-4) dužni 
su održavati stanje gradilišta na način koji omogućuje sigurno odvijanje prometa te da se omogući 
rad zimskoj službi, i to na svim gradilištima gdje se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem 
opsegu. Izvršavanje ove, kao i svih drugih ugovorenih obveza, nadziru ugovoreni Nadzorni inženjeri. 
 
Varkom d.d., kao Naručitelj i ugovaratelj radova, kontinuirano poduzima sve radnje koje su mu na 

raspolaganju prema sklopljenim ugovorima o izvođenju radova kako bi Izvođače primorao na 

ispunjenje preuzetih obveza, za što Izvođači, između ostalog, garantiraju i bankarskim garancijama za 

dobro izvršenje ugovora. 

Na Skupštini Varaždinske vijećnik Vladimir Lacković postavio je upit da li su ti radovi pokriveni kakvim 

osiguranjem radi eventualne naknade štete sudionika u prometu dostavljamo slijedeće očitovanje:  

Po svakom pojedinom ugovoru o izvođenju radova Izvođač je Naručitelju (Varkomu) dostavio policu 

osiguranja kojom su osigurane i treće osobe. U slučaju da postoje osobe koje se smatraju oštećenima 

uslijed izvođenja predmetnih radova, iste su ovlaštene neposredno se obratiti  osiguravajućem 

društvu sa Odštetnim zahtjevom i to temeljem određene police osiguranja, a u kojem će se postupku 

utvrditi da li postoji štetni događaj i da li postoje pretpostavke za isplatu odštete. 

 Napominjemo kako je ovo informacija općeg karaktera kojom se ni na koji način ne prejudicira 

postojanje štete, štetne radnje, uzročno posljedične veze ili postojanje odgovornosti bilo kojeg 

sudionika predmetnog poduhvata. Podatke o konkretnoj polici osiguranja (ime osiguravajućeg 

društva i broj police) zainteresirani građani mogu saznati preko imenovane stručne osobe za 

provedbu Projekta od strane pojedine Općine  koja je obuhvaćena ovim Projektom. 
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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 

 

Kontakt: 

e-mail: ivan.peric@ingbiro.hr 

mailto:ivan.peric@ingbiro.hr

