
OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA
 

Sanacija oštećene u potresu nerazvrstane ceste u naselju Sveti Križ –
NC Križ 4 – Monaco – Filko – D205

FSEU.KZŽ.02/49
 

Svrha i cilj operacije je sanacija nerazvrstane ceste u naselju Sveti
Križ, nakon oštećenja uzrokovanog potresom 22. ožujka 2020.
godine. Slijeganje te ostale vrste oštećenja su karaktera da se

prometnicom na predmetnom dijelu ne može sigurno prometovati. 
Cilj operacije je sanacija oštećene u potresu nerazvrstane ceste u

naselju Sveti Križ – NC Križ 4 – Monaco – Filko – D205. Izvedbom
radova će se nerazvrstana cesta vratiti u stanje prije oštećenja

nastalih u potresu 22. ožujka 2020.
 

Pozivom se podupire obnova infrastrukture i pogona u području
prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području

Krapinsko-zagorske županije, a svrha Poziva je uspostava redovnog
funkcioniranja sustava prijevoza te nadoknada financijskih

sredstava operacijama za provedene mjere sanacije. Potrebna je
hitna uspostava privremene regulacije prometa.

 
OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA
Općina Tuhelj

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
83.947,18 EUR

632.500,00 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA 

83.947,18 EUR
632.500,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE
22.03.2020. – 01.06.2023.

AKTIVNOSTI
Izrada projektno tehničke dokumentacije 

Izvođenje radova na sanaciji nerazvrstane ceste Sveti Križ – NC Križ 4
– Monaco – Filko – D205
Projektantski nadzor

Stručni nadzor 
Usluga pripreme i provedbe postupka javne nabave

 
 

Operacija se provodi u sklopu Poziva „Vraćanje u ispravno radno
stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u

potresu na području Krapinsko-zagorske županije“, koji se financira
iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 
 



Nacionalno koordinacijsko tijelo: 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 

Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

Telefon: 01/3782 444
e-mail: fseu@mpgi.hr    

https://mpgi.gov.hr/ 
 

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa: 
Krapinsko-zagorska županija

Magistratska ulica 1
49000 Krapina

Telefon: 049/329-082
e-mail: vlatka.mlakar@kzz.hr   

https://www.kzz.hr/ 
 

Korisnik projekta: 
Općina Tuhelj

Tuhelj 36,
49 215 Tuhelj

Telefon: 049/557 244,
opcina@tuhelj.hr

www.tuhelj.hr
 
 
 

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Općine Tuhelj.“


