
          Općina Mače                                                                Europska unija 
                                                                                                           Fond solidarnosti Europske unije 
     

                                                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA 

„Sanacija nerazvrstane ceste K5 Veliki Komor“ 
Općina Mače provodi operaciju pod nazivom „Sanacija nerazvrstane ceste K5 Veliki Komor“. 

Operacija je usmjerena na vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području 

prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije. Operacija se provodi 

u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno 

stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području 

Krapinsko-zagorske županije. 

Potres je prouzročio štete na infrastrukturi u području prijevoza, između ostalog i zbog starijih 

građevina koje su građene prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje i koji 

ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje. Većina infrastrukture ima minimalnu razinu 

potresne otpornosti što znači da nije pouzdana kod potresa većih i razornijih magnituda. 

Pozivom se podupirala provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i 

pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Krapinsko-

zagorske županije. 

Svrha operacije „Sanacija nerazvrstane ceste K5 Veliki Komor“ je sanacija nerazvrstane ceste 

K5 Veliki Komor kojom će se osigurati uvjeti za sigurno prometovanje te spriječilo dodatno 

oštećenje kojima bi se ugrozila sigurnost stanovništva. Operacijom će se provoditi sanacija 

postojećih oštećenja kako bi se spriječila veća buduća oštećenja kojim bi se zaštitili ljudi i 

građevine te infrastrukture u području prijevoza vratilo u ispravno radno stanje.   
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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU 

KORISNIK PROJEKTA Općina Mače 

UKUPNA VRIJEDNOST 
PROJEKTA 

677.798,75 kn (89.959,35 EUR) 

BESPOVRATNA SREDSTVA  677.798,75 kn (89.959,35 EUR) 

RAZDOBLJE PROVEDBE Do 01.06.2023. 

Operacija se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava 
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u 

potresu na području Krapinsko-zagorske županije.  

 

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, 
49 000 Krapina 

 

Korisnik projekta:  
      Općina Mače 

Mače 30, 
49251 Mače 

Telefon: 049/466 075 
e-mail: opcina.mace@kr.t-com.hr 

https://opcina-mace.hr/ 

 

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Općine Mače. 
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