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MARTIN PILAR

- Hrvatski arhitekt (Brod na Savi, 
danas Slavonski
Brod, 16. XI. 1861 –
Zagreb, 22. IV. 1942). 

- Studirao na Akademiji u Beču
(F. Schmidt). 

- Jedan od osnivača Visoke
tehničke škole u Zagrebu
(1919). 

- Član JAZU (danas (HAZU) od 
1919.

- U Zagrebu je radio u atelijeru H. 
Bolléa i K. Weidmanna; 

- 1894. osnovao građevno
poduzeće Pilar, Mally, Bauda. 

- Suzdržanim historicističkim
izrazom, pretežito
neorenesansnim, s ponekim
odjecima secesije, izgradio u 
Zagrebu mnoge stambene
(Strossmayerov trg 5, 
Preradovićeva ulica 9, 
Masarykova ulica 16, Ilica 73, 
103, 152, Mihanovićeva ulica
26–28) i poslovne zgrade
(banka u Jurišićevoj ulici 17). 

Pilar, Martin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav 

Krleža, 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48234>.



KUĆA ŠTOKAN

- Projektirana 1897. za gđu 

Bertu Štokan

- Građevna dozvola 1898., 

stambena 1899.

- Građena kao dio niza,, 

katnosti Po+P+3+Pk, tlocrtne 

površine 393,04m², GBP 

nadzemno 1.810,86 m²

- Osnovnog pravokutnog 

tlocrta cca 22x14m s dva 

dvorišna krila

- Visina do vijenca 19,82m

- Prizemlje poslovno, katovi 

stambeni, potkrovlje prazno

- Puna opeka u vapnenom 

mortu, zidovi debljine 110cm 

u podrumu se stanjuju po 

etažama

- Drveni grednici

- Dvostruka visulja, 34º, pokrov 

crijep



22.III.2020.

- Srušeno 5 velikih dimnjaka

- 1 dimnjak oštetio kameno 

stubište

- Pao je dio zapadnog zabata

- Istočna atika se srušila, a 

zapadna prijeti urušavanjem

- Hitnom intervencijom 

zapadna atika je zavezana 

čeličnom sajlom i srušena na 

Ilicu

- Tom prilikom jako je oštećen 

nadozid potkrovlja 

(h=120cm) s krovnim 

vijencem



Nadozid u potkrovlju na sjevernom uličnom pročelju nagnut je prema sjeveru. 



. 



Izmjerena je horizontalna deformacija u razini poda potkrovlja na mjestima glavnih drvenih vezova, od kojih je na jednom mjestu pomak zida 6cm.



. Oštećenja vijenca



. Oštećenje vijenca



Nadozid sjevernog zida u potkrovlju – zapadni kraj – jake horizontalne pukotine



Nadozid sjevernog zida u potkrovlju – istočni kraj – horizontalne pukotine



Oštećene kamene stube i polje plitkog bačvastog (pruskog) svoda zbog pada dimnjaka



Kosa pukotina na zapanom zabatnom zidu – 2. kat



PROCES

Lipanj/Srpanj

24.VI. 

- Smjernice teh.propisa

- Ponuda 

24.VII.

- Dopuna ponude -
dizalo

Rujan Listopad Studeni Prosinac

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj

 Za predmetnu zgradu postoji projekt obnove pročelja s važećim Prethodnim odobrenjem GZZSKP
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Arhitektonski snimak

21.IX. - Zahtjev za 
Stručno mišljenje 
GZZSKP

30.IX. - Pozitivno 
mišljenje GZZSKP

Listopad Studeni Prosinac

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj

 U arhivu je dostupna samo građa na mikrofilmu

 Interaktivna seizmička karta ne radi; ne znaju se akceleracije za p.p.225 godina 
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Prikaz ojačanja u prvotnoj Skici i opisu zahvata

 

    

Postojeće stanje  Djelomično stabilizirani model 
Deformacije 

 

    

Postojeće stanje  Djelomično stabilizirani model 
Glavna vlačna naprezanja 

 



Neki od prikaza ojačanja u novoj Skici i opisu zahvata



Neki od prikaza ojačanja u novoj Skici i opisu zahvata
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Izvještaj sa očevida 30.XII.
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Ožujak Travanj Svibanj



Iz Posebnih uvjeta GZZSKP



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA

 Izvorna arhivska građa je sad dostupna - u izvornoj građi je i nacrt pročelja i presjek – nema na 

mikrofilmu

 Mjerenje pročelja totalnom stanicom

 Detaljno fotografiranje s jakim optičkim zoom-om

 Detaljno iscrtavanje dekoracija, raščlamba

 Detaljna analiza arhivskih fotografija, traženje razlika i definiranje faza

 Rekonstrukcija nepostojećih elemenata

 Rekonstrukcija središnjeg dijela atike

 Usporedni primjeri

 Detaljni nacrti

 Detalj u mj.:1:5



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA

Rekonstrukcija izvornog izgleda - dio



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA



ELABORAT OČUVANJA I OBNOVE GRADITELJSKO-OBRTNIČKIH ELEMENATA 

IZVORNOG STANJA
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Elaborat očuvanja i 
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potvrdu
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Travanj Svibanj

 Zbog Covid-a čekanje za termin u arhivu cca 2 tjedna





ČLANAK 5. TOČKA 1. VS ČLANAK 5. TOČKA 5. PRAVILNIKA

 Obzirom na navedeno te da je ugrožen život i zdravlje ljudi, potrebni su hitni i nužni popravci.

 U odgovoru HKAIG od 27. svibnja 2020. (KLASA: 360-01/20-02/279)  vezano za obnovu zgrada oštećenih 

potresom, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dalo je tumačenje važećih propisa iz područja gradnje:

„Odredbom članka 5. točke 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima propisano je da se bez 

građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu izvoditi radovi izvanrednog održavanja, hitnih popravaka ili 

nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom 

kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu (Uredba o 

održavanju zgrada - "Narodne novine", broj 64/97), kojima se utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za 

građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara. Hitni popravci podrazumijevaju dovođenje 

uzroka opasnosti u kontrolirano stanje u najkraćem mogućem roku. Nužni popravak je aktivnost kojom se trajno 

otklanja uzrok neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili za oštećenje stvari u zgradi ili izvan zgrade, odnosno 

aktivnost kojom se trajno otklanja ugroženost osnovnih životnih uvjeta u zgradi.“



ČLANAK 5. TOČKA 1. VS ČLANAK 5. TOČKA 5. PRAVILNIKA

 Uredba o održavanju zgrada - "Narodne novine", broj 64/97

 „Članak 5.

 Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade naročito u slučaju:

 … - znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,

 - … znatnijeg oštećenja krova,

 - narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade,

 …- otpadanja dijelova pročelja.“

 „Članak 6.

 Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi:

 - sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,

 - sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,

 - sanacije ravnih i kosih krovova,

 … - popravka pročelja zgrade, …

Popravak konstrukcije, krova, dimnjaka, pročelja… ulaze dakle u pojam nužnih i hitnih popravaka u smislu točke 5. članka 5. 

Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019, 31/20).



ČLANAK 5. TOČKA 5. VS ČLANAK 5. TOČKA 1. PRAVILNIKA

 Popravak konstrukcije utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva – potrebna izrada Glavnog projekta

 Glavnim projektom prema ZOG-u se dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva, koji se razrađuju odnosno određuju 

tehničkim propisima

 Glavni projekt za popravak konstrukcije - Tehnički propis za građevne konstrukcije (NN 17/17, 75/20).

 Za konstrukcije oštećene potresom, navedenim tehničkim propisom pojašnjen je pojam „popravak konstrukcije“, te 

je definirana razlika u odnosu na „pojačanje konstrukcije“ koje predstavlja poboljšanje i za koje je prema Pravilniku 

o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 98/2019, 31/20) 

mjerodavna točka 1. članka 5.. Razlika je definirana prvenstveno kao različit zahtjev u pogledu mehaničke 

otpornosti i stabilnosti zgrade na potresno djelovanje koji mora zadovoljiti Popravak konstrukcije, te koji mora 

zadovoljiti Pojačanje konstrukcije. Popravak konstrukcije određen je na taj način globalno, a ne samo kao popravci 

pojedinih konstruktivnih elemenata. Štoviše, Popravak konstrukcije može uključivati i pojačanja pojedinih 

elemenata: 

„Popravak građevinske konstrukcije uključuje:

– povezivanje pojedinih elemenata konstrukcije kako bi se zgrada pri sljedećem potresu globalno ponašala kao cjelina 

te kako bi se odgodila pojava lokalnih mehanizama sloma i/ili mehanizama sloma izvan ravnine,

– pojačavanja kritičnih mjesta i elemenata oštećenih u potresu.“ (Prilog III Tehnički propis za građevne konstrukcije 

(NN 17/17, 75/20))



ČLANAK 5. TOČKA 5. VS ČLANAK 5. TOČKA 1. PRAVILNIKA

Navedeni su nadalje zahvati i radovi čiju mogućnost provedbe uključuje Popravak konstrukcije, među ostalima i: 

– popravak većih pukotina u nosivim zidovima

– obuhvatniji popravak krovišta

– popravak stubišta

– popravak i povezivanje zidova

– popravak međukatnih konstrukcija (greda, ležajeva, spojeva i sl.) i sidrenje u zidove

– mjere stabilizacije nepridržanih zidova

– izmjena dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim.

– lokalno povezivanje nosivih zidova …

– ugradnja sidara za mjestimično povezivanje međukatnih konstrukcija i nosivih zidova te pregradnih s nosivim zidovima

– pojačanje međukatnih grednika i daščane oplate s ciljem postizanja djelomično krute dijafragme te prihvaćanje iste za obodne zidove …

– lokalno ojačanje zidova FRP-om, mrežama od staklenih vlakana i sl.

– lokalno prezidavanje nosivih zidova, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje 
specifične težine

– izvedba horizontalnih AB serklaža na krovnim parapetima, konzolnim zidovima i zabatnim zidovima

– lokalno dodavanje novih nosivih elemenata ako se utvrdi značajan nedostatak zidova u jednom smjeru za zgrade za koje je dopuštena 
iznimka, 

– ostali radovi kojima se doprinosi povećanju potresne otpornosti građevinske konstrukcije, ali se bitno ne povećava krutost i masa izvorne 
konstrukcije

– ostale mjere sličnog opsega prema preporuci projektanta.



PROCES

Lipanj/Srpanj

24.VI. 

- Smjernice teh.propisa

- Ponuda 

24.VII.

- Dopuna ponude -
dizalo

Rujan

Arhitektonski snimak

21.IX. - Zahtjev za 
Stručno mišljenje 
GZZSKP

30.IX. - Pozitivno 
mišljenje GZZSKP

Listopad

5.X. - Zahtjev za 
posebne uvjete

20.X. - Posebni uvjeti –
plinara

30.X. – Obustava 
postupka  - GZZSKP

Studeni

Građevinski projekt

Prosinac

7.XII. – Zahtjev za 
posebne uvjete

29.XII. – Petrinjski 
potres

30.XII. – Očevid i 
izvještaj statičara

Siječanj

15.I. – Plinara

19.I. - Uvjeti plinare i 
GZZSKP

20.I. - Obavijest MUP-a

Veljača

3.II. – Referent

12.II. – Utvrđeni 
posebni uvjeti  

Ožujak

Elaborat očuvanja i 
obnove, detalji

17.III. – Zahtjev za 
potvrdu

25.III. – Rješenje o 
nepostupanju

Travanj

Uvjerenje 1968.
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 Uvjerenje 1968. se čeka cca 2 tjedna
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PAŽNJI


