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Izborna skupština DAGIT-a Slavonski Brod
U hotelu Art u Slavonskom Brodu 29. travnja 2022. održana je
Izborna skupština Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera
i tehničara (DAGIT) Slavonski Brod

Izborna skupština Društva arhitektonskih
i građevinskih inženjera i tehničara (DAGIT) Slavonski Brod održana je 29. travnja
2022. u prostorijama hotela Art u Slavonskome Brodu. Redovitoj skupštini nazočila
su 24 člana Udruge te predstavnici DAGIT-a Vinkovci i DAGIT-a Požega.
Prije početka službenoga dijela Skupštine prisutnima se obratila Željka Perković,
predsjednica DAGIT-a Slavonski Brod,
koja je tom prigodom zahvalila gostima
na odazivu. Pohvalila je dosadašnje aktivnosti Udruge, koja je jedna od najaktivnijih
HSGI-ovih članica. Matej Šarić, predsjednik
DAGIT-a Požega, pozdravio je sve prisutne u svoje ime i uime HSGI-a, zahvalio na
pozivu i izrazio zadovoljstvo uspješnom
suradnjom dvaju društava. Marko Milidrag,
predsjednik DAGIT-a Vinkovci, vjeruje da će
se suradnja društava u Slavoniji nastaviti kao i do sada te je poželio uspješan rad
Skupštine.
Nakon uvodnih pozdrava gostiju uslijedio je
radni dio Skupštine prema predloženome
dnevnome redu. Željka Perković istaknula je
zadovoljstvo time što se nakon dvije godine
Skupština održava u normalnim uvjetima,
bez posebnih epidemioloških mjera koje su
zbog pandemije koronavirusa ograničavale broj sudionika na takvim događanjima.
Zatim je predložila dnevni red koji je bez
rasprave bio jednoglasno prihvaćen. Članovi Radnoga predsjedništva bili su Denis
Dimić, Vesna Krbavac i Darija Perković, a za
zapisničarku je predložena Štefica Pospišil.
Ovjerovitelji zapisnika bili su Damir Budimir
i Ivan Nagy. Za članove Verifikacijskoga povjerenstva odabrani su Matija Miletić, Danijel Mađarević i Goran Perko.
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U nastavku radnoga dijela bilo je podneseno izvješće o radu DAGIT-a Slavonski
Brod u razdoblju od 2018. do 2022. te su
istaknute aktivnosti usmjerene na cjeloživotno usavršavanje te na pripremu stručnih seminara i putovanja u kojima sudjeluju
članovi Udruge. Istaknuta su i priznanja
koja su dodijeljena pojedinim zaslužnim
članovima Društva. Antunu Pospišilu, istaknutome članu DAGIT-a i potpredsjedniku
HSGI-a, dodijeljeno je priznanje za dvadesetogodišnji ustrajan i predan rad te za
izniman doprinos u promicanju i razvoju
te unapređenju graditeljske struke kao i za
predan, stručan rad u Udruzi.
Na 55. Skupštini HSGI-a, održanoj 3. listopada 2021. u Vodicama, Željki Perković,
predsjednici DAGIT-a Slavonski Brod, dodijeljeno je priznanje za zaslužnoga člana
HSGI-a te joj je uručena povelja u znak priznanja za izvanredne zasluge u promicanju
graditeljske struke. Predsjednica je aktivno
sudjelovala u stručnome radu Sabora hrvatskih graditelja te je održala predavanje

“Održivost graditeljske baštine i prilagodba
klimatskim promjenama – primjer Spomen-galerije Ivana Meštrovića u Vrpolju“, a
rad je objavljen i u zborniku radova skupa.
Također su istaknuti velik trud i zalaganje
pojedinaca koji su omogućili da se napiše i
tiska Monografija DAGIT-a Slavonski Brod,
u kojoj je prikazano osamdesetogodišnje
djelovanje Društva (1939. – 2019.). Cjelokupno djelovanje Društva bilo je popraćeno razvitkom Slavonskoga Broda te je
prikazana gradnja zanimljivih građevina,
od kojih su neke u međuvremenu postale
prepoznatljivi simboli grada. Zato je monografija namijenjena i onima koji žele nešto
više saznati o gradu Slavonskome Brodu te
o graditeljstvu u prošlosti. Detaljan prikaz
Monografije pod naslovom “Pregled djelovanja kroz osamdeset godina ljudi i njihova
dijela“ objavljen je u Građevinaru 2/2021.
U nastavku je dan osvrt i na prethodnu, redovitu godišnju Skupštinu Društva, koja je
održana 14. listopada 2021. u Slavonskome Brodu, a kojoj su nazočila 22 člana. Tom
prigodom okupljenima se obratila Mirna
Amadori, predsjednica HSGI-a, koja je prisutne upoznala s aktivnostima HSGI-a. Po
završetku službenoga dijela redovite Skupštine članovi DAGIT-a Josip Batagelj, ing.
građ., i Damir Budimir, dipl. ing. građ., održali su stručno predavanje na temu kogeneracijske energane u Karlovcu iz perspek-
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tive projektanta i nadzornoga inženjera.
DAGIT Slavonski Brod i ubuduće će nastaviti s organiziranjem i održavanjem stručnih
seminara i okruglih stolova radi usavršavanja, upotpunjavanja i prenošenja znanja
iz područja graditeljstva, zbog čega je pripremljen novi godišnji plan stručnoga usavršavanja. U jesenskim mjesecima 2022.
DAGIT Slavonski Brod planira predavanja
na temu tehničkih rješenja mosta Pelješac
s pristupnim cestama koja bi bila održana
u Komarni i Stonu. Stručno putovanje na
gradilište Pelješkoga mosta vrednovala bi
se sa četiri školska sata iz struke, a inženjeri su pozvani da se uključe kao predavači
na seminarima koji će biti održani u sklopu
godišnjega programa cjeloživotnoga usavršavanja.
U nastavku radnoga dijela Skupštine Josip
Batagelj, ing. građ., podnio je financijsko
izvješće za 2021. DAGIT Slavonski Brod je
u 2021. ostvario manjak prihoda u odnosu
na rashode, što će se pokriti sredstvima od
prihoda iz prethodnih godina.
Izvješće Nadzornoga odbora podnio je Dražen Leko, dipl. ing. građ., a izvješće Suda
časti Teodor Vitez, dipl. ing. građ. Izvješće
Verifikacijske komisije podnio je Matija Miletić, mag. ing. aedif.
Prije rasprave o izvješćima, a uime Verifikacijskoga povjerenstva, Matija Miletić
izvijestio je okupljene da su na Izbornoj
skupštini DAGIT-a Slavonski Brod bila 24

člana, a prema članku 21., stavku 1. Statuta DAGIT-a odluke koje će donijeti Skupština punovažne su ako je za njih glasovala
najmanje polovina nazočnih na Skupštini.
U raspravi o izvješćima prisutni članovi
izrazili su zadovoljstvo radom Predsjednice
i Predsjedništva, koji su u proteklome razdoblju uspješno vodili DAGIT, te su izrazili
nadu da će i dalje uspješno provoditi planirane aktivnosti Društva. Nakon rasprave
predložena izvješća jednoglasno su usvojena. Uslijedio je izbor novih tijela DAGIT-a
Slavonski Brod, a prijedlozi za nove obnašatelje dužnosti, izloženi na prethodnoj
sjednici Društva, održanoj 9. veljače 2022.,
jednoglasno su podržani na Izbornoj skupštini. Željka Perković ostaje predsjednica
DAGIT-a Slavonski Brod, a potpredsjednici
su Tomislav Pitlović i Vjekoslav Leko. Tajnica Društva i dalje je Štefica Pospišil. Članovi
Predsjedništva jesu Željka Perković, Tomislav Pitlović, Matija Miletić, Denis Dimić,
Veronika Stepanović Petrić, Ivan Martić,
Danijel Mađarević i Štefica Pospišil. Blagajnik Udruge jest Josip Batagelj, a za likvidatoricu izabrana je Veronika Petrić Stepanović. Članovi Nadzornoga odbora su Dražen
Leko, Katica Bošnjaković i Neno Kladarić.
Za članove Suda časti imenovani su Mato
Mikleušević., Teodor Vitez i Velimir Relić.
Povjerenstvo za stručno usavršavanje (seminare) čine Mato Vinarić, Antun Pospišil i
Ivan Medved.

DAGIT Slavonski Brod također je odabrao
svoje predstavnike za rad u krovnoj udruzi
HSGI-a pa je Goran Perko odabran za člana
Nadzornog odbora HSGI-a, a Antun Pospišil za člana Predsjedništva HSGI-a. Za potpisivanje dokumentacije platnoga prometa
uz upotrebu pečata DAGIT-a ovlašteni su
predsjednica Željka Perković i tajnica Štefica Pospišil.

Dodjela priznanja
Prigodom dvadesetogodišnjega neprekidnog i ustrajnog djelovanja DAGIT-a
Slavonski Brod od 2002. do 2022., za
doprinos radu i razvoju društva dodijeljena su priznanja Ivanu Nagyju, građ.
tehn., i Štefici Pospišil, građ. tehn., kao
zaslužnim članovima za više od 50 godina aktivnoga članstva u Udruzi. Priznanja za zaslužne članove i predsjednike
DAGIT-a dobili su Mato Vinarić, dipl. ing.
građ., Mato Martić, dipl. ing. građ., i Željka Perković, dipl. ing. arh. Zahvalnice za
aktivan rad u Društvu dodijelio je Matej
Šarić, predstavnik HSGI-a, svim aktivnim
članovima DAGIT-a Slavonski Brod.
Po završetku službenoga dijela Skupštine Dražen Leko, dipl. ing. građ., održao
je stručno predavanje o protupotresnim
propisima u Hrvatskoj te je iznio primjer
simulacije potresa.
Antun Pospišil

Dobitnici priznanja za doprinos radu i razvoju društva
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