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Zagreb, 23. ožujka  2020. 
 

 

Zgrada Sveučilišta u Zagrebu  privremeno neuporabljiva 
 
 

Na temelju Izvješća o provedenom brzom pregledu, inicijalnoj ocjeni oštećenja i 

uporabljivosti zgrade Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Trg Republike Hrvatske 14, u kojoj 

djeluju Rektorat Sveučilišta u Zagrebu i dio njegova Pravnoga fakulteta, građevina je 

privremeno neuporabljiva te je preporučen daljnji detaljni pregled radi utvrđivanja 

stanja nakon potresa koji je jučer pogodio Zagreb i okolicu. 

 

Tročlani ekspertni tim u Izvješću je naglasio kako u dvorištu zgrade postoji opasnost od 

padanja oštećenih dijelova dimnjaka i crijepa s krovišta, dok su u razizemlju (podrumu) 

vidljiva manja oštećenja u obliku pojave pukotina na oblogama zidova i stropova te 

lokalno odvajanje žbuke. Slično je stanje i u prizemlju zgrade, u kojem je došlo i do 

lokalnoga opadanje žbuke.  

 

Veća su oštećenja na prvom i drugom katu zgrade (katovi na kojima djeluje Pravni 

fakultet). Uz pojavu pukotina i otpadanja žbuke na zidovima, lukovima, svodovima i 

stropovima, na dvama su katovima evidentirana i lokalna oštećenja konstrukcijskih 

elemenata. Glavno je stubište na drugom katu teško oštećeno te je djelomično odvojeno od 

ostatka zgrade, dok je zapadno stubište doživjelo manja oštećenja. 

 

Na temelju mišljenja ekspertnoga tima, uz strogi nadzor i korištenje zaštitne opreme 

moguće je zaposlenicima omogućiti preuzimanje neophodnih stvari s prvoga i drugoga 

kata, bez nepotrebnog zadržavanja, te uz sprječavanje okupljanja većega broja ljudi u 

prizemlju zgrade. Prizemljem i podrumom moguće se koristiti samo uz strogo ograničenje 

zadržavanja u zonama u kojima postoji opasnost otpadanja žbuke. 

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i dekan Pravnoga fakulteta prof. 

dr. sc. Igor Gliha u stalnom su kontaktu i suradnji s nadležnim institucijama i timovima 

zaduženima za rješavanje posljedica potresa.  

 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras zahvaljuje svim institucijama i 

pojedincima koji sudjeluju u rješavanju novonastale situacije nakon potresa, posebno 

Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dekanu prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću,  

prodekanu izv. prof. dr. sc. Domagoju Damjanoviću, izv. prof. dr. sc. Josipu Ataliću, 

doc. dr. sc. Ivanu Duvnjaku, mag. ing. aedif. Janku Košćaku. Posebna zahvala i 

pripadnicima hrvatskih vojnih snaga koji su pomogli i u raščišćavanju i sanaciji zgrade i 

dvorišta Sveučilišta.  
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Zgrada Sveučilišta u Zagrebu zaštićeno je kulturno dobro, a građena je u razdoblju od 

1856. do 1859. prema projektu bečkoga arhitekta Ludwiga von Zettla. Osim za Opću javnu 

bolnicu, zgrada se koristila za vojarnu, tvornicu duhana, povremeni izložbeni prostor, a od 

1882. u njoj je smješteno Sveučilište u Zagrebu.  

 
 
 
 S poštovanjem, 
 
 dr. sc. Tamara Dagen 
 mob. 099 4564 443 


