
Javno potpisivanje

Okvirnog sporazuma vezanog uz početak radova na obnovi u potresu 

stradale palače Prister Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na 

Strossmayerovom trgu 2

utorak, 19. srpnja 2022. u 11 sati

Velika dvorana palače HAZU, Trg N. Š. Zrinskog 11 u Zagrebu

Potpisnici:

akademik DARIO VRETENAR, glavni tajnik HAZU

g. ILIJA BEARA, direktor TEH-GRADNJA d.o.o.

U travnju 2021. godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti s

Ministarstvom kulture i medija potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih

financijskih sredstava i osigurana su sredstva za projekt Izrada projektne

dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Palače Priester, Trg J. J.

Strossmayera 2, Zagreb, koji je financiran iz sredstava Fonda solidarnosti

Europske unije (FSEU) u iznosu od 22.293.908,07 kuna.



•  Hrvatska akademija provela je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije 

za cjelovitu obnovu Palače Priester koja je financirana sredstvima iz FSEU u iznosu od 

930.000,00 kuna bez PDV-a i vlastitim sredstvima u iznosu od 100.000,00 kn te su se 

stekli uvjeti za provođenje postupka nabave za izvedbu radova.

•  Planirani početak radova i otvaranje gradilišta radi konstrukcijske obnove Palače 

Priester predviđeni su za sredinu kolovoza 2022. godine, a planirani rok dovršetka radova 

jest ožujak 2023. godine. Vrijednost samih radova za konstrukcijsku obnovu Palače 

Priester iznosi 14.759.262,04 kuna bez PDV-a, odnosno 18,449,077.55 kuna s PDV-om, a 

koji će se radovi financirati sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

•  Dio projekta obnove Palače Priester, i to onaj koji se odnosi na konstrukcijsku obnovu, 

bit će financiran sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, a Hrvatska akademija 

morat će posredovanjem drugih izvora financiranja financirati dio projekta koji se odnosi 

na energetsku obnovu (procijenjena je vrijednost radova 5.066.509,96 kn) te dio projekta 

koji se odnosi na ostatak cjelovite obnove (procijenjena je vrijednost radova za ostatak 

cjelovite obnove 12.651.828,00 kuna). 

•  Hrvatska akademija i TEH-GRADNJA d.o.o. sklapaju okvirni sporazum na temelju kojeg 

će se sklopiti tri pojedinačna ugovora o javnoj nabavi radova za svaki dio gradnje.

•  Obnova Palače Priester izvodi se prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila 

Zajednica ponuditelja (tvrtka CORE d.o.o. i U.O.I.G VIDMAR d.o.o.), čiji je glavni projektant 

prof. dr. Željko Peković, dipl. ing. arh.



•  26. svibnja 2022. Ministarstvo kulture i medija produljilo je rok za realizaciju 

Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se 

financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine.

•  18. ožujka 2022. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada 

Zagreba izdao je suglasnost na projekt cjelovite obnove.

•  18. kolovoza 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti potpisala je Ugovor 

o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade palače Prister sa 

Zajednicom ponuditelja CORE D.O.O. i U.O.I.G. VIDMAR d.o.o.

•  13. travnja 2021. s Ministarstvom kulture i medija potpisan je Ugovor o dodjeli 

bespovratnih financijskih sredstava za projekt Izrada projektne dokumentacije i 

provedba mjera zaštite zgrade Palače Prister, Trg J.J. Strossmayera 2, Zagreb, koji 

je financiran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 

22.293.908,07 kuna (s PDV-om).

•  5. veljače 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti podnijela je prijavu na 

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite 

kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada 

Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije koji je otvorilo Ministarstvu 

kulture i medija.

•  U 2020. izrađen je konzervatorski elaborat: Sv. 2.: Palača Prister: Trg Josipa 

Juraja Strossmayera 2, Zagreb: povijest gradnje, valorizacija i prijedlog 

konzervatorskih smjernica / Katarina Horvat-Levaj



•  Palača Priester prva je od ukupno 8 nekretnina i 7 zbirki pokretnina Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti na kojoj, s obzirom na to da su ostvareni svi 

uvjeti, a zahvaljujući sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije, započinju 

radovi konstrukcijske obnove nakon potresa 2020. godine.

•  Palača Priester (Strossmayerov trg 2) upisana je u Registar kulturnih dobara RH 

na Listi zaštićenih kulturnih dobara, a u potresu 22. ožujka 2020. pretrpjela je 

znatna oštećenja. U njoj su se nalazili Arhiv HAZU te Odsjek za povijest i Odsjek za 

ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU.



U svrhu operativne provedbe pripremnih i koordinirajućih aktivnosti 

povezanih s obnovom zgrada Akademije koje su oštećene u potresu 22. ožujka 

2020. osnovana je Radna skupina za obnovu zgrada Hrvatske akademije. 

Uprava Akademije imenovala je 14. prosinca 2020. Radnu skupinu za obnovu 

zgrada Hrvatske akademije, a članovi radne skupine su:

• akademik Dario Vretenar

• akademik Mladen Obad Šćitaroci

• Sara-Sanela Butorac, dipl. iur.

• Dajana Županić Jaković, dipl. ing. arh.

• Ljubica Petrović, dipl. oec.

• mr. sc. Jelena Đukić

• dr. sc. Borka Bobovec

• dr. sc. Ljerka Dulibić

• dr. sc. Snježana Ivčić

• Antonio Blaži, kustos


