HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2022
Poziv sudionicima
S osobitim zadovoljstvom pozivamo vas na znanstveno-stručni skup HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2022 koji organizira
Hrvatski savez građevinskih inženjera. Skup će se održati 2. prosinca 2022. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u
Zagrebu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice).
Forum je zamišljen kao prilika za okupljanje i javnu diskusiju bitnih dionika u sektoru graditeljstva kako bi se raspravljalo o
problemima u graditeljstvu i mogućim rješenjima tih problema. Osim razmatranja problema svakako je važno ukazivati na
poticajne i održive nove projekte i investicije. S ciljem promoviranja obrazovanja iz područja građevinarstva te ukazivanja
na njegovu važnost u društvu, Hrvatski savez građevinski inženjera i u 2022. organizirat će svečanu dodjelu nagrada:
•	za najbolji diplomski rad kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer građevinarstva odnosno magistra
inženjerka građevinarstva;
•	za najbolji doktorski rad kojim je stečen akademski stupanj doktora znanosti odnosno doktorice znanosti iz područja
tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo i temeljne tehničke znanosti.
S obzirom da je Hrvatski savez građevinskih inženjera odlučio da se Hrvatski graditeljski forum održava svake druge godine, dodijelit će se dvije nagrade ovisno o razdoblju u kojem je stečen određeni akademski stupanj:
•	za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021.
•	za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022.
Dodjeljivanjem nagrade za najbolji diplomski rad je prilika da upoznamo najbolje mlade inženjere/inženjerke građevinarstva te njihove mentore. Veseli nas činjenica što su upravo nagrade HSGI-a za najbolji diplomski rad u proteklom periodu
pomogle mladim kolegicama i kolegama u pronalaženju prvog radnog mjesta. Ovo nas potiče i obvezuje da se ova tradicija
nastavi i dalje.
Dodjeljivanjem nagrade za najbolji doktorski rad želi se unaprijediti i ubrzati prijenos novih znanja, informacija, inovacija i
tehnologija u sektor građevinarstva te potaknuti najuspješnije mlade istraživače na povezivanje s gospodarstvom. Jedino
se na ovaj način može ubrzati primjena rezultata znanstvenih istraživanja te podići konkurentnost i prepoznatljivost hrvatskog građevinarstva. Ovo je prilika da se pojača suradnja između akademske zajednice i gospodarstva odnosno mladih
istraživača i njihovih mentora s građevinskim tvrtkama.
Na ovogodišnjem skupu, Hrvatski savez građevinskih inženjera i časopis GRAĐEVINAR dodijeliti će i posebnu nagradu za
znanstvenu izvrsnost, kao priznanje autorima za najbolji znanstveni članak objavljen tijekom 2018., 2019. i 2020. godine u
časopisu GRAĐEVINAR. Radi se o znanstvenim radovima koji su najviše citirani u 2020. i 2021. godini i na taj način pomogli
u podizanju faktora utjecaja časopisa.
Radujemo se susretu s Vama i s veseljem očekujemo Vaš dolazak na HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2022 za koji su
pripremljena zanimljiva predavanja i događanja. FORUM je prava prilika da se ukaže na značaj graditeljstva za razvoj
hrvatskog gospodarstva, da se pokažu zanimljiva inženjerska rješenja kao i projekti za poticanje investicija ali i razvoj te
unaprjeđenje graditeljstva u Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić
voditelj znanstveno-stručnog skupa

Mirna Amadori, dipl. ing. građ.
predsjednica HSGI-a

HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2022
Teme i predavači
1.

Novi Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju
Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju

2.

e-građevinski dnevnik
Danijel Meštrić

3.

Novi pravilnik o stručnom nadzoru
Danijel Meštrić

4.

Izazovi koje nameću nove cijene građevnog materijala
Prof. dr. sc. Anita Cerić

5.

Cjelovita obnova zgrada fakulteta Sveučilišta u Zagrebu oštećenih u potresu (povlačenje novca iz Fonda solidarnosti)
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić

6.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada nakon potresa
Dragan Kovač i Mario Todorić

7.

Izazovi obnova zgrada kulturne baštine
Davor Trupković, Ministarstvo kulture i medija,
Lana Križaj, pročelnica Gradskog zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb

8.

Obnova infrastrukture grada Zagreba oštećene u potresu: mostovi, ceste, vodovod i odvodnja
Gordana Hrelja Kovačević, Željko Stepan, izv.prof.dr.sc. Dražen Vouk

9.

Obnova Zagrebačke katedrale
Prof.dr.sc. Damir Lazarević

10.

Obrada građevnog otpada nastalog djelovanjem potresa
Prof. dr. sc. Nina Štirmer

11.

Postupanje s građevnim otpadom s kemijskog stajališta
Izv. prof. dr. sc. Dražen Vouk

12.

Otpad i HORIZON 2020
Izv. prof. dr. sc. Dražen Vouk

Kotizacija i bodovanje
Kotizacija za sudionike skupa iznosi: 625,00 kn (500,00 kn + 125,00 kn PDV) za članove HSGI-a i 875,00
kn (700,00 kn + 175,00 kn PDV) za ostale sudionike. Za uplatitelje kotizacije izvan Republike Hrvatske
kotizacija iznosi 120 EUR (100 EUR + 25 EUR VAT).
Kotizacija za sudjelovanje na skupu uplaćuje se HSGI-u prema ispostavljenom
predračunu koji će se dostaviti elektroničkom poštom na temelju provedene
prijave za skup. Kotizacija za sudionike, osim uobičajenog konferencijskog
materijala, uključuje ručak tijekom održavanja skupa i knjigu "Izazovi u
graditeljstvu 6". U knjizi su sadržana sva predavanja koja će se izlagati na
ovom zanimljivom skupu. Svaki sudionik skupa dobiva potvrdu o sudjelovanju
na stručnom skupu u ukupnom trajanju od 8 nastavnih sati, a od čega je 3
nastavna sata (istovrijedno 3 boda) iz građevno-tehničke regulative.

Prijava za sudjelovanje
Sudjelovanje na skupu HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2022. može se prijaviti elektroničkim putem na
internetskoj stranici www.hsgi.org/hgf.

Marketinško predstavljanje
Tvrtkama se nudi mogućnost marketinškog predstavljanja na ovom zanimljivom skupu. Nadamo se da će ovakav
oblik nastupa prepoznati tvrtke kao korisnu priliku da ciljanoj publici skrenu pozornost na svoju djelatnost i
poslovne potencijale. Marketinško predstavljanje moguće je ostvariti putem:
• oglašavanje u knjizi "Izazovi u graditeljstvu 6" na 1/1 stranici, 2.500,00 kn.
• predstavljanje na panoima (roll up), 3.000,00 kn. U ovu cijenu uključen je i oglas u knjizi.
• izložbeni prostor (4m2) u predvorju dvorane za predavanja, 3.500,00 kn. U ovu cijenu uključeno je i postavljanje
jednog panoa u dvorani za predavanja.
• sponzorska prezentacija (10 min) i postavljanje jednog pana (roll up), 5.000,00 kn. U ovu cijenu uključena je
jedna gratis kotizacija za sudjelovanje na skupu (zbog ograničene satnice moguće su samo tri prezentacije).

Lokacija održavanja i kontakti
Znanstveno-stručni skup HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2022. održat će se 2. prosinca 2022. u Zagrebu, na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice, crna zgrada).

Informacije i prijave za skup, predračuni, plaćanje kotizacije te marketinško predstavljanje
Anđela Bogdan i Tanja Vrančić
Tel: +385 1 48-72-502
E-mail: hgf@hsgi.org

