
 
 

Varaždin, 26. ožujka 2018. 

- Za trenutnu objavu - 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 

o otvaranju gradilišta A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – 

OPĆINA VIDOVEC I MARUŠEVEC 

 

 

 

 

Otvaranje 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 26. ožujka 2018. godine otvorenjem prvoga gradilišta u Općini Vidovec, naselje 

Nedeljanec, započeo je najveći komunalni projekt na području Varaždinske županije, kojim 

će, osim grada Varaždina, biti obuhvaćene i općine Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec, 

Maruševec, Vidovec, Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki. 

Ovo je prvi dio projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Varaždin“ ukupne vrijednosti 855,8 milijuna kuna (s PDV-om), dok iznos financijske potpore 

Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna. Ostatak će se financirati iz nacionalnih sredstava, i 

to Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (40 posto), Hrvatske vode (40 posto) i partneri 

jedinice lokalne samouprave (20 posto). 

- Nastavak slijedi - 

 



 
 

Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 

Varaždin provodit će se kroz pet ugovora. Ovim otvaranjem gradilišta kreće realizacija 

ugovora A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA VIDOVEC I MARUŠEVEC. 

Izvoditelj radova je konzorcij Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec i Vodogradnja 

d.d., Međimurska 26/b, Varaždin s podizvoditeljima Međimurska hidrogradnja d.o.o., Savska 

Ves, Radnička 1b, Čakovec, Hidrotehnika d.o.o., Savska Ves, Radnička 1b, Čakovec i Đurkin 

d.o.o., Braće Graner 1, Čakovec. 

Ugovoreni iznos radova je 95.471.246,36 kuna, a rok dovršenja je 47 mjeseci. 

Ovim je ugovorom predviđena izgradnja 63.304 metra gravitacijskih cjevovoda, 

10.537 metara tlačnih cjevovoda i 42 crpne stanice. U Općini Vidovec predviđena je izgradnja 

32.482 metra sanitarnih gravitacijskih cjevovoda, 5.924 metra tlačnih cjevovoda i 22 crpne 

stanice, dok je u Općini Maruševec predviđena izgradnja 30.822 metra sanitarnih 

gravitacijskih cjevovoda, 4.613 metara tlačnih cjevovoda i 20 crpnih stanica.  

Cilj projekta je proširenje javnog sustava odvodnje izgradnjom sustava odvodnje na 

naselja u kojima je opravdana izgradnja s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na 

javne sustave odvodnje te izgradnja kolektora i saniranje propusnosti cjevovoda kako bi se 

povećala učinkovitost sustava.  

Ovaj je projekt ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi 

pravne stečevine Europske unije u području okoliša i kako bi se postigla usklađenost s EU 

direktivama. Projekt doprinosi ostvarenju operativnog cilja: Mjera 6 ii 2 –  Razvoj sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode.  

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 

 

- Kraj - 

 

Kontakt: 

e-mail: mmbilic@ingbiro.hr 
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