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Varaždin, 22. svibnja 2018. 

                                                                                                                                   – Za trenutnu objavu – 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 

o javno predstavljenom Projektu 

 

 

 

 

Javno predstavljanje 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. 

 

Dugoočekivani i najavljivani projekt Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije 

Varaždin započeo je sa svojom realizacijom na sva četiri planirana gradilišta. U ožujku su radovi 

započeli na podsustavima Vidovec-Maruševec, u travnju na podsustavima Sveti Ilija-Gornji Kneginec-

Beretinec-Trnovec Bartolovečki te potom u svibnju na podsustavima Petrijanec-Cestica-Vinica-

Sračinec, odnosno na posljednjem podsustavu koji obuhvaća grad Varaždin i njegova naselja.  

Dana 21. svibnja 2018. godine, nakon otvorenja četvrtog podsustava Aglomeracije Varaždin u Črncu 

Biškupečkom, na SRC Aquacity održano je javno predstavljanje cjelovitog projekta "Sustav odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" kao i tiskovna konferencija.  

– Nastavak slijedi – 
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Projekt, vrijedan blizu 856 milijuna kuna, koji se sufinancira iz Kohezijskog fonda EU, predstavili 

su mr.sc. Željko Štromar, voditelj Projekta dr. sc. Željko Bunić, direktor Varkom d.d., dr. sc. Ivan 

Čehok, gradonačelnik Grada Varaždina, mr. sc. Zoran Đuroković,generalni direktor Hrvatskih voda, te 

Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornog 

uređenja.  

Svrha i cilj projekta je usklađivanje s europskim direktivama, očuvanje dobrog stanja vode, zdravlja i 

života ljudi, a njime će se  u konačnici omogućiti sustav priključenja za novih 40.000 korisnika. 

Projektom bi se ostvarilo povećanje opskrbljenosti stanovništva iz javnih vodoopskrbnih sustava i 

spajanje na sustav odvodnje (minimalno 95% stanovništva), podizanje životnog standarda 

stanovništva i poboljšanje javnog zdravlja, poboljšanje stanja okoliša i unapređenje zaštite okoliša, 

povećanje atraktivnosti područja i poboljšanje uvjata za poslovanje i investicije te učinkovitije 

korištenje resursa. Projektom je obuhvaćen grad Varaždin i deset općina.   

Ukupna vrijednost projekta, kojeg je tvrtka Varkom kao javni isporučitelj vodnih usluga, uspješno 

kandidirala za europska sredstva je 855.830.201,00 kuna. Najveći dio  ukupno prihvatljivih troškova 

(684.664.161,00) tj. 71,38%, odnosno 488.738.903,00  kuna iznos je financijske potpore Europske 

unije iz Kohezijskog fonda. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode projekt 

sufinanciraju sa po 11,44%, odnosno sa po 78.370.103,00 kuna, dok preostali dio od 5,72 posto, 

odnosno 39.185.560,00 kuna izdvajaju jedinice lokalne samouprave i komunalno poduzeće.  

Projektom je predviđena izgradnja sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,487 kilometara, 108 

crpnih stanica, 3 kišno – retencijska bazena kao i sanacija 2.654 kilometara postojećeg sustava 

odvodnje, rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) uz dogradnju III. 

Stupnja pročišćavanja ukupnog kapaciteta od 127.000 ES te nabava komunalne opreme za 

održavanje sustava.  Projekt će se provoditi kroz šest (6) paralelnih ugovora i to ugovor: 

A-1. Izgradnja sustava odvodnje i sanacija postojećeg sustava odvodnje za Grad Varaždin 

A-2. Izgradnja sustava odvodnje za općine Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec 

A-3. Izgradnja sustava odvodnje za općine Maruševec i Vidovec 

A-4. Izgradnja sustava odvodnje za općine Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec 

Bartolovečki 

B.  Projektiranje, dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin 

III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta cca 127.000 ES. 

Ugovor o nabavi komunalne opreme za održavanje sustava 

 

Trenutno je u fazi prethodno savjetovanje za objavu natječaja za Projektiranje, dogradnju i 

rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin III. stupnja pročišćavanja, 

kapaciteta cca 127.000 ES. Procijenjena vrijednost nabave je 162.448.000,00 kuna. Očekivani datum 

početka izvođenja radova je studeni/2018. godine, a očekivani datum završetka izvođenja radova je 

01/2022. godine.  

– Nastavak slijedi – 
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– Kraj – 

 

Kontakt: 

e-mail: mmbilic@ingbiro.hr 
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