
 
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 

  

Varaždin, 11. travnja 2018. 

- Za trenutnu objavu - 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 

o otvaranju gradilišta A-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – 

OPĆINA BERETINEC, SVETI ILIJA, GORNJI KNEGINEC I TRNOVEC 

BARTOLOVEČKI 

 

 

 

 

Otvaranje drugog gradilišta najvećeg 
komunalnog projekta na području Varaždinske 

županije 
 

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. 

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne 

duljine 241,487 km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,654 

km postojećih gravitacijskih cjevovoda. 

 

Dana 11. travnja 2018. godine otvorenjem gradilišta u Općini Gornji Kneginec u 

mjestu Turčin, započela je realizacija drugog podugovora projekta "Sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin". Ovim otvaranjem gradilišta kreće 

realizacija ugovora A-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA BERETINEC, SVETI ILIJA, 

GORNJI KNEGINEC I TRNOVEC BARTOLOVEČKI. 

- Nastavak slijedi - 
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Izvoditelj radova je tvrtka Brodska Posavina d.d., Šetalište braće Radića 22, Slavonski 

Brod s podizvoditeljem MIAB d.o.o., Dolačka 21, Ind. zona Podi, Šibenik. 

Ugovoreni iznos radova je 64.290.426,69 kuna, a rok dovršenja je 43 mjeseca. 

Ovim je ugovorom predviđena izgradnja 41.332 metra gravitacijskih cjevovoda, 354 

gravitacijska kolektora mješovite odvodnje, 8.122 metara tlačnih cjevovoda, 21 crpna stanica 

i 2 retencijska bazena.  

U Općini Beretinec predviđena je izgradnja 17.302 metra sanitarnih gravitacijskih 

cjevovoda, 2.818 metra tlačnih cjevovoda i 8 crpnih stanica.  

U Općini Sveti Ilija predviđena je izgradnja 13.369 metara sanitarnih gravitacijskih 

cjevovoda, 1.314 metara tlačnih cjevovoda i 5 crpnih stanica. 

U Općini Gornji Kneginec predviđena je izgradnja 1.190 metara gravitacijskog 

cjevovoda, 354 metra cjevovoda mješovite odvodnje, 359 metara tlačnih cjevovoda, 2 crpne 

stanice, 2 retencijska bazena i 798 metara sanitarnih gravitacijskih cjevovoda.  

U Općini Trnovec Bartolovečki predviđena je izgradnja 8.673 metra sanitarnih 

gravitacijskih cjevovoda, 3.631 metar tlačnih gravitacijskih cjevovoda i 6 crpnih stanica.  
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Kontakt: 
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