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Загреб,  
град на 
милион срца

Градот Загреб, сместен на 
географска, културна, историска 
и политичка крстосница на 
Истокот и Западот, главниот 
град на Хрватска, ги спојува 
континенталниот и медите-
ранскиот дух во единствена 
целина. Загреб е културен, 
научен, стопански, политички 
и административен центар 
на Република Хрватска 
со седиштата на Саборот 
(Собранието), Претседателот и 
Владата. Поволната географска 
положба помеѓу Панонската 
низина и работ на Алпите 
и Динаридите овозможила 
спонтано создавање на место на 
слободна комуникација. Гората 
Медведница го штити градот од 
студените ветрови од северната 
страна, а пространата рамница 
и реката Сава го отвораат кон 
другите страни на светот. 
Во Загреб живее четвртина од 
вкупното население на Хрватска, 
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што во бројки изнесува речиси 
еден милион. Граѓаните со векови 
доаѓале од различни делови на 
Европа, а во поновата историја и 
од сите делови на Хрватска, па со 
својот придонес ја збогатиле култу-
рата на градот. Загреб е безбеден 
велеград со отворени врати, бурна 
историја и интересни личности, град 
кој срдечно кани на запознавање и 
ги исполнува очекувањата.
Во овој град лесно се склопуваат 

познанства, нови пријателства 
и се проживуваат незаборавни 
случувања. Историските секвенци се 
читаат како сликовница на сочува-
ните фасади, а улиците и плоштадите 
дишат со соживотот на различните 
менталитети кои создаваат пре-
познатлив загребски идентитет на 
опуштен велеград. Советот е да 
се препуштите на атмосферата на 
градот, од која се поубави само 
загребчанките – велат многумина.
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Две 
загребски 

ритчиња

Археолошките истражувања дока-
жуваат постоење на живот околу 
денешен Загреб уште во камената 
епоха, околу 35.000 години пред 
Христа, а подоцнежните наоди 
докажуваат населување на Илирите, 
пражителите на овој дел на Европа. 
Келтите доаѓаат од далечниот север 
најверојатно во 4 век пред Христа; 
после нив Римјаните во близина на 
Загреб го градат големиот уреден 
центар Андаутонија, за што сведочи 

археолошкиот парк во денешно 
Шчитарјево.
Загреб каков што го познаваме 
денес и кој го сочинува неговото 
историско јадро настанал во 
средниот век на две ритчиња: 
световниот Градец, денешен Горни 
град и црковниот Каптол.
Првиот пишан паметник за Загреб 
потекнува од 1094 година, кога 
унгарскиот крал Ладислав на својот 
пат кон Јадран основа загребска 
бискупија на Каптол. Загребската 
катедрала во неоготски стил и 
денес доминира над визурата на 
градот, а ренесансните ѕидини 
околу неа се едни од ретките што 
се сочувани во овој дел на Европа. 
Во бурните времиња на походите на 
монголските племиња кон средна 
Европа се случил најзначајниот 
историски настан за Градец, 
вториот дел на загребскoтo јадро. 
Кон средината на 13 век Татарите 
ја опустошиле Унгарија, а нивниот 
крал Бела IV бега во Загреб, каде 
што граѓаните му даваат безбедно 
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засолниште. Во знак на благодар-
ност, во 1242 година кралот со 
повелба му дава на Градец статус 
на слободен кралски град. На тој 
период секојдневно симболично 
потсетува кулата Лотршчак, од која 
веќе стотина години топот означува 
пладне. Во средниот век, на самрак, 
ѕвоната ги повикувале граѓаните 
да се вратат во сигурноста на 
тврдината затоа што портите на 
градот се затвораат и заклучуваат. 
Единствените сочувани порти 
во средновековниот Градец се 
Каменитите порти кои целосно 
изгореле во првата половина на 
18 век, но од пожарот како со 
чудо е спасена иконата на Света 
Марија која и денес е на олтарот. 
Мајката Божја од Каменитите порти 
е заштитничка на градот Загреб 

и се слави на 31 мај со свечена 
процесија. На тој ден се празнува и 
Денот на градот Загреб. 
Двете ритчиња, во средниот век 
честопати спротивставени, ги делел 
и поврзувал потокот Медвешчак на 
кој се граделе воденици. Тогашната 
низина на потокот денес е живо-
писната Ткалчиќева улица под чиј 
плочник потокот и натаму тече кон 
реката Сава. 
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Со текот на времето се губела 
опасноста од напади и градот 
постепено се ширел на рамнината. 
На местото под двете населби 
се формира плоштад на кој се 
одвива целата трговија. Денешниот 
Плоштад Бан Јосип Јелачиќ е 
срцето на градот и главно место за 
состанување на луѓето. Фонтаната 

е поврзана со легендата за 
настанувањето на името на градот. 
Имено, некој дамнешен сончев ден, 
откако храбриот бан се вратил од 
бој, уморен и жеден, и рекол на 
девојката Манда да му „заграби” 
вода од изворот. Така изворот го 
добил името Мандушевац, а градот 
името Загреб.
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Еден град 
Загреб

Градовите на двете ритчиња прос-
перираат. Во текот на 17 и 18 век се 
градат барокни благороднички палати 
и цркви. Така езуитите во Горни град 
ја подигаат црквата Света Катарина 
која денес е еден од најзачуваните 
примери на барокната раскошност. 
Во втората половина на 17 век Загреб 
станува универзитетски центар, еден 
од најстарите во Европа со непреки-
нат континуитет. Во меѓувреме, Загреб 

станува седиште на Владата. Полека се 
губат разликите меѓу бискупскиот град 
и слободниот кралски град за конечно 
да се избришат во 1850 година, 
кога се обединуваат во град Загреб 
кој тогаш брои 15 илјади жители. 
Поволната положба кон рамнината му 
овозможува слободен раст и животот 
забрзано се шири кон низината во 
насока на реката Сава. Развојот 
на индустриското производство, 
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трговијата, сообраќајоt и бан-
карството значително влијае на 
физиономијата на градот во втората 
половина на 19 век. Загреб се шири 
до железниот појас на железничката 
пруга, која од 1862 година го повр-
зува Загреб со средноевропските 
метрополи. Тоа е период на блоков-
ска изградба на правилен уличен 
распоред на градот. Урбанистичкиот 
план е јасен: сите улици во Долниот 
град мора да бидат рамни, со еднаква 
ширина, а зградите од ист тип и со 
определена висина. Денешната слика 
на Загреб ја создаваат пространите 
плоштади и монументалните градби 
во духот на класицизмот и историциз-
мот во многубројните паркови. 
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ните градби во духот на класицизмот 
и историцизмот во многубројните 
паркови се Загреб каков што го 
познаваме денес.  Од Плоштадот Бан 
Јелачиќ, Прашката улица води низ 
една низа плоштади-паркови кои се 
загребски пандан на виенскиот Ринг, 
таканаречена „зелена потковица”, 
парковна површина во форма на 
буквата U со сите значајни репре-
зентативни градби на граѓанската 
култура. Внимателно е осмислен 
односот на зеленилото и архитекту-
рата на јавните објекти, фонтаните 
и павилјоните. Тука се наоѓаат 
Главната железничка станица, 
Академијата на науките и уметнос-
тите, факултети, Универзитетската 

библиотека, Националниот театар 
и репрезентативни палати. Жолтите 
фасади и дрворедите од диви 
костени потсетуваат на членството 
на Хрватска во двојната монархија 
на Австро-Унгарија. Правилниот град 
со репрезентативна широчина, низа 
јасно дефинирани зелени простори 
и прецизно сместени споменици 
природно продолжува во стариот 
средновековен Горни град. Во Долни 
град ѕирнете во портите на градските 
куќи, чии фасади се мембрана помеѓу 
јавниот уличен простор и приватниот 
живот во дворовите. Комбинацијата 
на атмосфера на мал град и раскош-
носта на средноевропски велеград го 
истакнува Загреб на тогашната карта 
на европски модерни градови.
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Модерни 
времиња

Историските случувања во 20 век 
ја менуваат картата на светот и 
оставаат неизбришлива трага врз 
животот на загребчаните. По завр-
шувањето на Првата светска војна 
Хрватска раскинува со монархијата 
на Австро-Унгарија во 1918 година 
и станува дел од Кралството СХС, 
новата држава на јужнословенските 
народи. Бројот на жители на Загреб 
забрзано расте и се создаваат нови 

квартови на исток и на запад од 
градот, додека во подсљеменската 
зона се градат репрезентативни 
резиденции. Во почетокот на 20 
век градот живее во благодетите на 
граѓанското општество, во цврста 
врска со тогашните европски 
центри на културата, уметноста и 
науката.
Започнува емитирањето на првата 
радиостаница во овој дел на Европа, 



20
 |

 И
ст

ор
иј

а

отворена е Загребската берза, 
последно дело на архитектот Виктор 
Ковачиќ; изградена е првата авто-
матска телефонска централа, а се 
гради и првиот загребски облакодер. 
Модерните времиња забрзано го 
менуваат секојдневието до поче-
токот на Втората светска војна. 
По Војната, Хрватска станува 
една од шесте републики на 
Југославија, со Загреб како главен 
град. Смирувањето на состојбите 

во повоените години доведува до 
натамошно ширење на градот, кој 
конечно ја прескокнува реката 
Сава на чиј јужен брег се градат 
станбени населби. Реката Сава, 
која со векови им се заканувала 
на жителите со своите излевања, 
во средниот век ги бранела од 
освојувачи, а како сообраќајница 
ги поврзувала со далечни краеви, 
од средината на 20 век го дели 
Загреб на старото јадро на градот 
и Нови Загреб. Денес двата брега 
ги поврзуваат дванаесет мостови. 
Загребскиот велесаем, место 
на меѓународни деловни средби, 
се сели од центарот на градот на 
јужниот брег на Сава. Се гради 
аеродромот Плесо на низината, 
низ градот никнуваат нови деловни 
облакодери, се гради и новата 
Национална и универзитетска 
библиотека. 



22
 |

 И
ст

ор
иј

а

Хрватскиот Сабор во 1991 година 
донесува одлука за самостојност и 
сувереност на Република Хрватска. 
Загреб е главен град на новата неза-
висна европска држава, заедница 
на слободни и еднакви граѓани. 
Хрватскиот Сабор и Владата се 
сместени во Горни град, најстариот 
световен центар на градот, каде што 
со векови се донесувани историски 
одлуки. 

Во новиот милениум градот Загреб е 
деловен центар на регионот, место на 
повеќејазична културна, деловна и 
политичка комуникација. Деловните 
квартови надвор од потесниот центар 
на градот претставуваат загребски 
одговор на потребите на современиот 
начин на живеење. Се продолжува 
со векови докажаното рамноправно 
учество во збиднувањата на европ-
ската и светската сцена. 
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Зелен 
Загреб

Зелените оази за одмор ги има 
речиси на секој чекор во Загреб. 
Не е чест случај некој град да има 
свој парк на природата. А Загреб на 
дофат на центарот на градот ја има 
Медведница, омиленото излетничко 
место. Улиците и плоштадите на 
градот се испрекинати со паркови 
и градини. Во 19 век е уредено 
Штросмаеровото шеталиште во 
Горни град, каде што денес можете 

да уживате во најромантичната 
панорама на градот во „друштво” на 
поетот А. Г. Матош.
Доказ за високото ниво на граѓан-
ска култура во 19 век претставува 
веќе споменатата „зелена потко-
вица” на Ленуциј, низа од осум 
зелени плоштади како ’рбет на 
Долни град. Најпопуларен меѓу 
зелените плоштади е Зрињевац, 
препознатлив по алејата платани 
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кои пред повеќе од сто години се 
донесени од Трст. Водоскоците, 
музичките павилјони и бистите на 
великани претставуваат своевиден 
времеплов низ историјата. Веќе 
над 120 години бројни загребчани 
секојдневно застануваат покрај 
метеоролошкиот столб и го 
проверуваат точното време, днев-
ната температура, притисокот на 
воздухот и количеството на влага.
На Плоштадот на крал Томислав, 
наречен според првиот хрватски 
крал, на патниците со воз им се 
овозможува единствен поглед 
на Уметничкиот павилјон и 

Катедралата. Уметничкиот пави-
лјон, место на извонредни ликовни 
настани, е изграден како Хрватски 
павилјон по повод Милениумската 
изложба во Будимпешта во 1896 
година. Иновативната железна кон-
струкција за тој период овозможила 
павилјонот буквално да се пренесе 
на денешното место и да се отвори 
за јавноста по две години. 
Во близина се наоѓа уште едно 
место за „бегство” од градската 
врева. Ботаничката градина е една 
од најбогатите збирки на растенија 
во Европа со околу 10 илјади 
растителни видови. Зад ѕидините 
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околу Катедралата се наоѓа паркот 
Рибњак, каде што во минатото 
свештениците во петок ловеле риба 
за посен оброк. Во источниот дел 
на градот лежи пространиот парк 
Максимир. Најголемиот загребски 
парк ја добива формата на англиски 
парк, како и сликовитите павилјони 
во првата половина на 19 век, а во 
првата половина на 20 век станува 
и дом на животните во познатата 
зоолошка градина.

Надвор од потесното градско јадро, 
на ритчето, се наоѓаат централните 
градски гробишта Мирогој. 
Монументалните аркади, павилјони 
и куполи од крајот на 19 век се дело 
на истакнатиот архитект Херман 
Боле. Во буквална смисла, ова е 
место за покој на починатите истак-
нати личности и едни од најубавите 
гробишта во Европа, но воедно 
и прекрасен парк и уметничка 
галерија на отворено.
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Град на 
уметноста

Загреб е град на разновиден 
и богат културно-уметнички 
живот. Триесетина постојани и 
повремени театри и театарски 
сцени, триесетина музеи, поголем 
број галерии и бројни театарски, 
музички и танцови фестивали го 
вбројуваат Загреб на листата на 
градови на уметноста. Од класичен 
до алтернативен, од аматерски до 
професионален, од интимен до 

јавен, многукратноста на уметнич-
киот јазик тука е одраз на свеста на 
граѓаните.
Хрватското народно казалиште 
е национална куќа на балетот, 
операта и драмата. Од концертните 
сали е најпозната концертната сала 
Ватрослав Лисински, наречена 
според авторот на првата хрватска 
опера. Оперети и мјузикли, рок-
опери и поп-опери во Комедија, 
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остар хумор во Керемпух, совре-
меност на штиците на Гавела, ЗКМ, 
ИТД, Егзит. Тешко е сите да се 
набројат, а особено да се истакнат 
најдобрите. Проценете сами. 
Загреб е домаќин на бројни меѓу-
народни културни манифестации. 
На пример, светскиот фестивал 
на анимиран филм, Анимафест, 
по традиција е втор фестивал на 
анимација во Европа. Музичко 
биенале, Недела на современиот 
танц, како и Еуроказ, меѓународен 
фестивал на современиот театар, го 
донесуваат светот на загребската 
сцена. Покажавме дека историјата, 
уметноста и културата на Загреб, 
Хрватска и на Европа се читаат во 

архитектурата на градот, но секако 
и во бројните загребски музеи. 
Археолошкиот музеј ја чува 
таинствената Загребска мумија. 
Мумијата на жена од египетската 
Теба е завиткана во ленена хартија 
со најдолгиот сочуван текст на 
етрурски јазик кој се уште не е 
дешифриран. Музејот на град 
Загреб на современ начин ги 
интерпретира настаните во Загреб, 
од праисторијата до денес. Музејот 
на уметност и занаети, со свое 
училиште, е основан во втората 
половина на 19 век со цел за 
зачувување на традиционалните 
вредности на народните занаети. 
Единствена збирка на уметнички 
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дела од различни периоди и под-
рачја е изложена од Универзијадата 
во 1987 година во музејот Мимара. 
Штросмаеровата галерија на 
старите мајстори претставува 
збирка на познати европски имиња 
на сликарството, неизбежна за 
запознавање на уметноста од 15 
до 19 век. Во соседството се наоѓа 

Модерната галерија која ги опфаќа 
сите релевантни ликовни уметници 
на 19 и 20 век. Градот го пречека 
21 век со нова зграда на Музејот на 
современа уметност, кој штотуку 
ги отвори вратите. Во Горни град, 
во поранешниот езуитски манастир 
се наоѓа галеријата Кловиќеви 
двори. Емоциите, живоста и 
симболиката во делата на авторите-
аматери погледнете ги во Музејот 
на наивна уметност. Во близина 
е ателјето Мештровиќ, изложбен 
простор на скулпторот Иван 
Мештровиќ кој со своето творештво, 
како и Родин, во голема мерка го 
одбележа 20 век. Според негова 
идеја е изграден павилјонот со 
кружна основа, кој денес е Дом на 
хрватските уметници. 
Издвоивме само неколку места и 
манифестации. Загреб е град на 
уметноста, уверете се и сами. 
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Син Загреб
Бел Загреб

Сината е боја на градот Загреб. Се 
наоѓа на грбот на градот, а по куса 
прошетка по улиците тоа станува 
сосема јасно бидејќи трамваите, 
автобусите и жичарницата се во 
сина боја, како и дресовите на 
загребските спортисти. Спортот 
отсекогаш бил голема страст во 
овој град. Да почнеме со фудбалот 
како најважната споредна работа на 
светот. Фудбалскиот клуб Динамо, 

најтрофејниот хрватски фудбалски 
клуб, го симболизира сината боја. 
Центрите за рекреација и профе-
сионално занимавање со спорт се 
распространети низ целиот град. 
Кошаркарскиот клуб Цибона има 
своја сала наречена според леген-
дарниот играч Дражен Петровиќ. 
Спортско-рекреативниот 
центар Јарун, некогашен ракав 
на реката Сава, уреден по повод 
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Универзијадата во 1987 година, 
на рекреативците им нуди велоси-
педски и пешачки патеки, спортски 
терени, а на езерото се одвиваат 
меѓународни веслачки натпревари. 
На Јарун се уште постои дел од 
недопрена природа што им е дом 
на стотина видови птици и мноштво 
различни риби, водени животни 
и инсекти. Големиот сом Јура 
можеби е само урбан мит, но сите 
рибари кои ќе ги сретнете таму, 
ќе ви признаат дека се надеваат 
на голем улов. Во врелите летни 

денови Јарун го оправдува својот 
втор назив „загребско море” зашто 
плажите вријат од капачи.
Спортот е присутен и во снежните 
зимски денови. На почетокот 
на секоја година Загреб станува 
центар на Светскиот скијачки куп 
и го оправдува едно од имињата 
под кои е познат - „бел Загреб 
град”. Само на половина час од 
централниот плоштад, највисокиот 
врв на гората Медведница, Сљеме 
(1.035 м) е посебно место во 
животот на загребчаните. Братот и 
сестрата Ивица и Јаница Костелиќ, 
најпознатите хрватски скијачи, тука 
се подготвуваа за своите врвни 
светски успеси. Ја промовираа 
скијачката патека на Сљеме, па таа 
се вброи во светскиот куп. Во текот 
на целата година Сљеме е омилено 
излетничко место за сите возрасти.
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Култура 
на дневен 

престој

Загреб уверливо води на сите 
листи како град со најголем дневен 
престој. Штом сонцето ќе ги покаже 
забите во рана пролет, се отвораат 
терасите на кафеаните, кафулињата, 
рестораните и слаткарниците. 
Улиците и плоштадите се место за 
прошетка, место за уживање во 
кафе, дружење и деловни соста-
ноци. Единствената комбинација на 
медитеранска срдечност и северна 

деловност освојува на прв поглед; 
како сите да се познаваат. 
Традиционалната Меѓународна 
смотра на фолклорот, пригодниот 
меѓународен фестивал Cest is 
d’Best, променадните концерти, 
Мартиње и разните пригодни саеми 
додаваат содржина на уличното 
дружење. 
Денешното дружење во кафулињата 
има корен во долгата и богата 
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кафеанска традиција во овој град. 
Загребската потковица и главниот 
плоштад во минатото беа важни 
точки на загребскиот општествен 
живот. Денес тоа подрачје се про-
шири на целиот центар и пешачката 
зона – па дури и надвор од неа. За 
сите темпераменти и возрасти по 
нешто. Кафеаните околу Плоштадот 
Бан Јелачиќ (во секојдневниот 
говор само Плоштад) имаат посе-
риозни гости. Прерадовиќевиот 
плоштад, отсекогаш попознат 
како Цветен плоштад, го сакаат 
уметниците и младите, но и оние 

малку постарите. Ткалчиќева 
улица, која во минатото ги делеше 
Градец и Каптол и која беше полна 
со кафеани и црвени лампиони, 
денес е познато место за средби и 
престој за целото семејство. Ако сте 
поромантични, во Илица качете се 
на жичарницата, најкусата жичана 
железница на светот наменета за 
јавен сообраќај и за 55 секунди сте 
во Горни град. 
Сите наведени локации се места на 
еден вистински феномен, таканаре-
чените шпици. Секоја сабота околу 
пладне во центарот се слеваат сите 
возрасти. Време и место да видиш и 
да бидеш виден. Ритуалот е секогаш 
ист: полека се пие кафе, се читаат 
саботните изданија на весниците, 
се поминува на Долац по свежи 
продукти и по сето тоа, без брзање, 
на подготвување на ручек. Секој 
кварт има свое место за собирање; 
чувствувајте се поканети зашто на 
тие места сите ќе ви го знаат името. 



52
 |

 С
ти

л 
на

 ж
ив

ее
њ

е,
 г

ас
тр

он
ом

иј
а,

 ш
оп

ин
г

Вкусови, бои 
и мириси

Гастрономската понуда на Загреб 
е богата комбинација на различни 
кујни. Историјата и географијата 
влијаеја и на загребските менија. 
Иако загребчаните со радост готват 
дома, постојат многу места во кои се 
нуди богата континентална храна, 
како и јадења од медитеранската и 
интернационалната кујна. 
Штруклите се јадење кое секој 
загребчанец ќе ви го препорача 
како автохтоно. Се приготвуваат 
на неколку начини, па можат да се 
јадат варени или печени, слатки 
или солени. Мисирка со јуфки е 
едно од традиционалните конти-
нентални јадења. За љубителите на 
месо, тука е загребската шницла, 
похувана телешка шницла полнета 
со кашкавал и шунка. Можеме да се 
пофалиме со тоа што Загреб, покрај 
Париз и Виена, има своја шницла. За 

појадок пробајте свежа павлака со 
сирење купена од производителите, 
кумици од околината на Загреб. 
Една од спецификите на градот се 
и пазарите на храна на отворено. 
Речиси секој кварт има по еден, но 
најпознат е секако пазарот Долац 
во близина на Катедралата, во 
срцето на Загреб. Тука производи-
телите секојдневно од рано наутро 
продаваат свежо овошје и зеленчук, 
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месо и риба. Таканаречениот плац 
е единствено место, наречено и 
„загребски мев”, каде што гурма-
ните наоѓаат сезонски производи од 
сите хрватски региони. Шаренилото 
на бои, мириси, вкусови и звуци е 
неизбежно доживување.
Преку ден кујните покрај пазарот 
нудат евтини брзи домашни јадења. 
На секој чекор има слаткарници и 
пекарници. За вечера препорачу-
ваме посета на некој од бројните 
ресторани кои нудат регионална 
кујна. Секако треба да се пробаат 
загребските пити, таканаречената 
штрудла од јаболка, сирење или 
вишни, а тука се и кремпитите; 
најпознати се оние направени во 
блискиот град Самобор. Да не ја 
заборавиме понудата на вино; во 
загребската околина се одгледува 
винова лоза од чие грозје се 

произведуваат прочуени вина. Иако 
пивото е најпопуларен пијалак, 
традиционалното благословување 
на младото вино на празникот 
на свети Мартин, заштитникот на 
винарите, на 11 ноември, зборува за 
важноста на културата на виното. 
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Од Загреб 
со љубов

Оригинален потсетник на посетата 
на Загреб во деловниот свет е неиз-
бежната кравата, изворен хрватски 
производ. Во 17 век хрватските вој-
ници со елегантните марами околу 
вратот им го привлекле вниманието 
на Французите, а како краватата 
станала планетарно познат моден 
додаток, веќе е историја. 
Еден од најзначајните изуми на 20 
век, пенкалото, создадено е токму 

во Загреб. Иноваторот -инженер 
Едуард Славољуб Пенкала во 
1906 година го патентира првото 
механичко пенкало на светот, а во 
1907 година го патентира првото 
мастилно пенкало на светот со 
цврсто мастило. Ги произведува во 
Загреб и ги извозува во седумде-
сетина земји од светот. Тој пионер 
на модерните времиња има опус 
од осумдесетина изуми – дури и на 
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полето на воздухопловството. Само 
неколку години по прославените 
пронаоѓачи, браќата Рајт, Пенкала 
во 1910 година го конструира 
првиот хрватски авион. 
Ароматичниот колач папрењак, 
подготвуван од жените во стариот 
Загреб, претставува оригинален 
сувенир. Необичната комбинација 
на состојки – мед, ореви и бибер 
– ќе претставува потсетник на 
контрастите на Загреб. Лицитар, 

традиционален шарено украсен 
колач од медено тесто од централна 
и низинска Хрватска во облик на 
срце, традиционално се дарува во 
посебни пригоди како израз на 
љубов и приврзаност. Црвените 
шестински чадори, дел од 
народната носија карактеристична 
за околината на Загреб, на пазарот 
Долац ги штитат продавачите од 
дожд и сонце. Како предмет за 
лична употреба се препознатлив 
елемент на идентитетот на градот. 
За љубителите на антиквитети, 
уметнички предмети и старини, 
Британскиот плоштад секој викенд 
наутро осамнува со продажна 
изложба под ведро небо. Загреб е 
град на креативно купување – од 
малите традиционални занаети 
во Илица, најпознатата загребска 
улица, до големите трговски центри 
– овде секој наоѓа нешто за себе. 
Загреб е град кој засекогаш 
зазема посебно место во срцата на 
посетителите.
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Загреб е главен град на Република Хрватска

Население: 779.145 (2001 г.)

Површина: 641 км2

Надморска височина: Зрињевац 122 м, 
Грич 158 м, Сљеме 1.035 м

Клима: континентална 
просечна температура лете: 20°C,  
просечна температура зиме: 1°C 

Временска зона: средноевропско време со летна 
промена за еден час

Телефон: Хрватска +385; Загреб (0)1

Валута: куна (кн)

Оддалеченост: Виена 370 км, Будимпешта 350 км, 
Венеција 380 км, Дубровник 600 км, Париз 1.400 км, 
Лондон, 1.600 км.
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