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AKTUALNOSTI I RADA HSGI-a

Održana redovita sjednica HSGI-a
U Slavonskome Brodu održana je 15. proširena sjednica HSGI-a,
a tom je prigodom svečano predstavljena Monografija Društva
arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonskog Broda

Petnaesta sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI) održana je 28. svibnja 2021. u
Eko-etno Salaš Savusu, na istočnome dijelu grada Slavonskog Broda, a vodila ju
je Mirna Amadori, dipl. ing. građ., predsjednica HSGI-a. Prvo je jednoglasno
usvojen zapisnik s prethodne, 14. online
sjednice Predsjedništva, koje je održana
preko aplikacije Zoom.

Provedba stručnoga usavršavanja
Na temelju suglasnosti Ministarstva
prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine na Program stručnog
usavršavanja u graditeljstvu Verifikacijsko povjerenstvo HSGI-a, koje je zaduženo za provedbu stručnoga usavršavanja, verificiralo je programe i predavače
za stručne seminare koje su predložile
temeljne članice HSGI-a. Takvi će se
oblici stručnoga usavršavanja provoditi, kao i do sada, kroz stručne seminare
koji se održavaju više puta tijekom godine, godišnje stručne skupove koji se
održavaju jednom na godinu, stručne
skupove koji se ponavljaju u određenim vremenskim razmacima i stručni
obilasci. Program će također obuhvatiti
okrugle stolove, radionice, stručne skupove i stručna putovanja. Novi Program
stručne izobrazbe HSGI-a za razdoblje
2021. – 2022. objavljen je na mrežnim
stranicama Saveza (hsgi.org). Za novu
voditeljicu Verifikacijskoga povjerenstva
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Predsjedništvo HSGI-a je na 15. sjednici
jednoglasno predložilo prof. dr. sc. Zlatu
Dolaček Alduk.
Društvo građevinskih inženjera Zagreb organiziralo je 7. i 8. svibnja 2021.
stručno putovanje na gradilište mosta
Pelješac te pristupnih cesta. Društvo
arhitentonskih i građevinskih inženjera
i tehničara Slavonski Brod zatražilo je
bodove za stručno predavanje, koje je
održano 19. svibnja 2021. na gradilištu
novoga autobusnog kolodvora u Slavonskome Brodu. Osim toga za kraj lipnja 2021. u planu je organizacija stručnih obilazaka gradilišta mostova Sava i
Pelješac s pristupnim cestama. Prema
planu, most Pelješac trebao bi biti spojen do 15. srpnja 2021. pa se sve zain-

teresirane inženjere potiče na to da se
prijave za stručne obilaske kako bi mogli
obići taj veliki i zanimljivi zahvat na jugu
Hrvatske.

Pripreme za Sabor hrvatskih
graditelja 2020.
Hrvatski savez građevinskih inženjera
organizira 8. Sabor hrvatskih graditelja,
koji će biti održan od 3. do 5. listopada
2021. u Vodicama, u hotelima Olympia.
Na tome se tradicionalnom skupu, koji
se održava svake četiri godine, okupljaju
graditelji iz zemlje i inozemstva kako bi
ocijenili stanje graditeljstva te predstavili
velike projekte i zanimljiva inženjerska
rješenja i inovacije iz svih područja graditeljstva. Na 8. Saboru hrvatskih graditelja
bit će ocijenjeno stanje u graditeljstvu i
njegova uloga u razvitku hrvatskoga gospodarstva, raspravljat će se o graditeljstvu kao poticatelju razvoja i načinu na
koji ono utječe na borbu protiv posljedica
klimatskih promjena te kritički razmotriti
provedba dosadašnjih i budućih zadaća.
Glavno geslo 8. Sabora glasi Graditeljstvo
i klimatske promjene.

Detalj sa sjednice u Slavonskom Brodu
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Detalji druženja u Slavonskom Brodu

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić kao predsjednik Organizacijskog odbora 8. Sabora hrvatskih graditelja izvijestio je okupljene o početku intenzivnih aktivnosti
usmjerenih na pripreme toga tradicionalnog skupa, koji će osim građevinara
okupiti i geodete, strojare, elektrotehničare, kemijske inženjere i stručnjake
ostalih struka koji su izravno ili neizravno uključeni u pripremu i provedbu građevinskih projekata. Svi zainteresirani
predavači pozvani su da radove koji su
u skladu s temama 8. Sabora hrvatskih
graditelja dostave najkasnije do 30. srpnja 2021. na e-adresu sabor@hsgi.org.
Odluka o prihvaćanju rada i o njegovu
uvrštavanju u zbornik radova 8. Sabora hrvatskih graditelja bit će donesena
nakon što Znanstveni odbor provede recenzentski postupak. Svi prihvaćeni radovi koji su pokriveni kotizacijom bit će
u cijelosti objavljeni u zborniku radova u
tiskanome i digitalnome obliku (elektronička knjiga).
Temeljnim članicama HSGI-a upućen je
dopis da se aktivno uključe u rad Sabora
te da potaknu građevinske tvrtke na to
da na 8. Saboru predstave svoje proizvode, usluge i inovacije.
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Informacije o događanjima u
HKIG-u
Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ., predsjednica Hrvatske komore inženjera
građevinarstva, izvijestila je nazočne o
pripremama za 15. Dane HKIG-a, koji će
biti održani od 17. do 19. lipnja 2021. u
Opatiji. Organizacija skupa bit će u skladu
s epidemiološkim preporukama kako bi
se zaštitili zdravlje i sigurnost sudionika.
Osim sa zajedničkim temama iz područja graditeljstva predstavnici resornoga
ministarstva upoznat će sudionike s
novostima u regulativi iz područja graditeljstva. Planiran je i okrugli stol na temu
Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
koji sadržava reforme i investicije u dijelu
koji se odnosi na graditeljstvo. S namjerom da se predstave najbolja dostignuća
iz područja građevinarstva, deseti put
zaredom bit će svečano dodijeljen Kolos, nagrada Hrvatske komore inženjera
građevinarstva. Nagrada se dodjeljuje za
iznimne rezultate trajne vrijednosti postignute u unaprjeđenju i razvoju struke,
za javnu prepoznatljivost i priznatost te
za razvoj tehničkog stvaralaštva u RH,
za izuzetna dostignuća kao i za poticanje

investicija i za doprinos razvoju i unaprjeđenju graditeljske djelatnosti. Ove godine
nagrada Kolos bit će uručena i laureatima
iz 2020. jer zbog epidemiološke situacije
dodjela nagrada nije mogla biti organizirana ranije.
Predsjednica HKIG-a rekla je to kako je
Hrvatski zavod za javno zdravstvo odobrio prioritetno cijepljenje članova Komore. Cijepljenje će biti organizirano po
županijama na više lokacija. Da bi se to
mogli organizirati, potrebno je svakoga
pojedinog člana Komore pitati želi li se cijepiti te ga obavijestiti o terminu i lokaciji
cijepljenja. Za sada je odaziv na cijepljenje
slab, a Komora poziva sve svoje članove
da se cijepe i time smanje mogućnost zaraze koronavirusom.

Predstavljanje Monografije
DAGIT-a Slavonski Brod
Po završetku 15. sjednice HSGI-a održana je svečana promocija Monografije
DAGIT-a Slavonski Brod Pregled djelovanja kroz osamdeset godina: Ljudi i njihova djela. Moderatorica programa bila je
Ružica Bobovečki, ravnateljica Gradske
knjižnice Slavonski Brod. Bobovečki je
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Mirna Amadori, predsjednica HSGI-a

prof. Stjepan Lakušić, urednik Građevinara

Željka Perković, predsjednica DAGIT-a Sl.Brod

zahvalila prisutnima na dolasku i izrazila zadovoljstvo time što je Monografija
Društva arhitektonskih i građevinskih
inženjera i tehničara Slavonski Brod
objavljena nakon puno uloženoga truda
i zalaganja članova toga Društva, posebno pokojnoga Vjenceslava Leke, dipl.
ing. građ., koji je neumorno prikupljao
podatke i pisao to vrijedno djelo. Potom
se skupu obratila Željka Perković, predsjednica DAGIT-a Slavonski Brod, koja
je zahvalila svim inženjerima koji su se
aktivno uključili i koji su na bilo koji način pomogli u tome da Monografija bude
otisnuta. Vrijednost inženjerskoga društva kao što je Društvo arhitektonskih i
građevinskih inženjera i tehničara u Slavonskome Brodu mjeri se doprinosom
njegovih članova, a njihov doprinos razvoju Slavonskoga Broda uistinu je velik
s graditeljskoga stajališta. Kroz povijest
članovi Društva činili su upravo ono što
je najvažnije – iznosili su prijedloge za
određene promjene koje su promicale
dostojanstvo čovjeka i struke na dobrobit društva u cjelini.
Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta Slavonski Brod, čestitao je DAGIT-u
Slavonski Brod na izdavanju Monografije
te je potom predstavio Sveučilište u Slavonskome Brodu, koje je osnovano na
temelju Zakona o osnivanju Sveučilišta

u Slavonskome Brodu, koji je Hrvatski
sabor donio na sjednici 25. rujna 2015.
Sveučilište je nastalo spajanjem Veleučilišta u Slavonskome Brodu, osnovanog
Uredbom o osnivanju Veleučilišta u Slavonskome Brodu, Strojarskog fakulteta
u Slavonskome Brodu Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, dislociranih
studija u Slavonskome Brodu Fakulteta
za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i
Studentskog centra u Slavonskom Brodu
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku. Sveučilište kao javna ustanova
teži ka uspostavi kulture kvalitete u svim
područjima akademskoga djelovanja i na
svim svojim sastavnicama. Osnovna je
vodilja promicati visoke standarde obrazovanja na Sveučilištu i pružati aktivnu

potporu sastavnicama u unaprjeđivanju
kvalitete znanstvenoga, nastavnoga i
stručnoga rada.
Prof. Samardžić osvrnuo se na važnost
cjeloživotnoga usavršavanja, koje DAGIT
Slavonski Brod uspješno provodi dugi niz
godina i na taj način prenosi znanja i vještine i mlađim generacijama inženjera.
Cjeloživotno učenje odnosi se na svaku
aktivnost učenja tijekom cijeloga života
radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u sklopu osobnoga, građanskoga, društvenoga ili profesionalnoga
djelovanja pojedinca. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane
mladosti do starosti) i u svim oblicima
u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno), a njegova je važnost
posebno izražena usred nepovoljnih ekonomskih zbivanja i visoke razine nezaposlenosti te je tako institucionalizirani i
organizirani proces obrazovanja počeo
uzmicati pred učenjem u svim oblicima i
u svim životnim okolnostima. Na kraju je
svim članovima Društva poželio uspješno djelovanje.
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u svojemu je govoru istaknuo to da se
vrijednost inženjerskoga društva kao što
je Društvo arhitektonskih i građevinskih
inženjera i tehničara u Slavonskom Bro-
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Antun Pospišil, dugogodišnji član DAGIT-a
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du mjeri doprinosom njegovih članova,
a njihov doprinos razvoju Slavonskoga
Broda uistinu je velik s graditeljskoga
stajališta. To potvrđuje i Monografija u
kojoj nisu zaboravljeni istaknuti članovi
DAGITA-a, koji su u doba svojega djelovanja oblikovali Društvo, ali i grad u kojemu su djelovali. Iako se čini da obrazovna
uloga knjiga zastarijeva, ona je i danas
sveprisutna. Multimedijski sadržaji važna
su pomagala u suvremenome obrazovanju jer se brzo dolazi do informacija, ali
time i do onih koje su često neprovjerene
pa mogu odvesti u krivome smjeru. Zato
knjiga ima prednost. Jedino knjigu odlikuje izniman opseg provjerenih i povezanih
informacija koje su stavljene u razumljiv
kontekst, a monografija je upravo takva
vrsta djela. Ona se ne piše samo za sadašnjost, ona se stvara za buduće naraštaje kako bi stekli uvid u opseg društveno korisnoga rada velikog broja kolegica i
kolega koji su djelovali u sklopu inženjerskoga društva. Pripremiti monografiju
moguće je samo na temelju intrinzične
motivacije, duhovnoga zanosa i želje da
se neko područje približi mladome čovjeku. U pisanju monografije ne zna se koji
je put teži, onaj kada se raspolaže velikom količinom arhivske građe pa postoji
problem što objaviti u monografiji ili onaj,
koji je ujedno najčešći, da arhivska građa
nije na raspolaganju te prvo treba priku-
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piti povijesne fotografije, razne novinske
zapise, poglavlja iz nekih knjiga ili sačuvane dokumente o djelovanju Društva iz
privatnih arhiva. Ova monografija nastala
je upravo na taj teži način, no zahvaljujući upornosti autora, svi prikupljeni materijali temeljito su obrađeni i stavljeni
u povijesni kontekst djelovanja Društva.
Monografije i služe tome da se ljudi prisjete velikih uspjeha, svih promjena te
istaknutih članova koji su svojim djelovanjem pomogli u razvoju i opstanku. Uz
to zanimljivo je istaknuti jednu osobitost
toga vrijednog dijela – cjelokupno djelovanje Društva predstavljeno u knjizi
praćeno je usporedno s razvitkom Slavonskoga Broda te je prikazana gradnja
zanimljivih građevina, od kojih su neke
u međuvremenu postale prepoznatljivi
simboli grada.
Mirna Amadori, dipl. ing. građ., predsjednica HSGI-a, predstavila je ukratko rad
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, udruge koja je jedna od najbrojnijih
članica Hrvatskoga inženjerskog saveza.
Često se postavlja pitanje tko je HSGI, to
su svi članovi svih temeljnih i specijalističkih društava. HSGI je izravni sljedbenik Kluba inžinirah i arhitektah, prve inženjerske udruge osnovane 2. ožujka 1878.
U sadašnjemu organizacijskom obliku,
iako pod različitim nazivima, djeluje više
od šezdeset godina. HSGI trenutačno

udružuje približno dvije tisuće diplomiranih građevinskih inženjera, građevinskih
inženjera i građevinskih tehničara u 17
aktivnih temeljnih društava i u pet strukovnih društava. Temeljna društva djeluju u svim većim hrvatskim gradovima i
u središtima u kojima je građevinarstvo
tradicionalno bilo jaka industrijska grana.
U polovici temeljnih društava građevinski
inženjeri i tehničari djeluju u zajedničkoj
udruzi s arhitektonskim i geodetskim inženjerima i tehničarima. Briga o stručnome usavršavanju te organiziranju stručnih predavanja, simpozija i savjetovanja
važan su cilj i djelatnost HSGI-a. Amadori je pozvala sve prisutne da se aktivno
uključe u rad HSGI-a te je istaknula važnost toga da se i mladi inženjeri uključe u
aktivnosti koje provodi Savez.
Na kraju je istaknula kako svako uspješno
i aktivno društvo treba lokomotivu koja bi
iznijela velike poslove poput Monografije. Stoga je posebno zahvalila Antunu
Pospišilu, ing. građ., i ostalim članovima
DAGIT-a Slavonski Brod na organizaciji
sjednice HSGI-a i na promociji Monografije u Eko-etno Salaš Savusu te istaknula
to kako Monografija DAGIT-a Slavonski
Brod svakako može biti primjer i ostalim
temeljnim članicama za izradu njihovih
monografije, ali i za monografiju HSGI-a
koja je u pripremi.
Anđela Bogdan
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