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DOBITNICI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO

Stručnjaci bogatoga životnog iskustva
Oba su ovogodišnja dobitnika nagrade za životno djelo iznimni
stručnjaci u svojim područjima, a istodobno ljudi koji nisu pokleknuli
ni pred najvećim životnim izazovima
Dominik Brigović, dipl. ing. građ.

Veliki radoholičar neiscrpne energije
Dominik Brigović nalazi se među najpoznatijim dubrovačkim građevinarima te ima
brojne prijatelje i kolege u raznim društvima u zemlji i inozemstvu

Na 50. izvanrednoj skupštini HSGI-a,
prema prijedlogu Predsjedništva HSGIa, a na inicijativu Društva građevinskih
inženjera Dubrovnik, Hrvatski savez građevinskih inženjera dodjeljuje nagradu za
životno djelo Dominiku Brigoviću, dipl.
ing. građ.
Dominik Brigović rođen je 1945. u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu školu i
gimnaziju, a 1964. upisao je Građevinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Jednako
kao što je pripadao jednoj posebnoj generaciji, posebnom razredu dubrovačke
gimnazije, bio je i dio jedne posebne generacije studenata.
Dug je niz poslova koje je radio tijekom
svojega radnog vijeka, no među njima
posebno se ističu oni u SIZ-u za magistralne i regionalne ceste u Splitu, za
područje od Velebita do Debelog brijega.
Tamo je bio glavni inženjer za investicije i
vodio je izgradnju oko 100 km cesta. Kao
glavni inženjer u Hidroelektri nastavio je
vođenje projekta izgradnje cesta.
Osim u Hrvatskoj, aktivan je i na stranim
gradilištima pa je tijekom 1980. kao voditelj tima inženjera pripremao projekt Alžir,
pedesetak kilometara ceste višeg ranga
sa zahtjevnim objektima, a potom je dvije
godine sudjelovao i u njegovoj provedbi.
Kao priznati inženjer vodio je poslove u
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Hrvatskoj i svijetu, no dubrovački su ga
graditelji neprestano zvali da se vrati
kući, što je i učinio krajem 1983.
U svojstvu tehničkog direktora Vodovoda
Dubrovnik bio je voditelj izgradnje – sanacije glavnoga kanalizacijskog sustava
tijekom koje je riješio glavni problem projekta – podmorski cjevovod za otpadne
vode duljine 1600 m.

Inženjer Brigović na promociji
Građevinskom fakultetu u Zagrebu
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Veliki radoholičar koji je svoj život podredio radu bio je uspješan i u provedbi projekata u Hrvatskim cestama na području

Čestitke prof. Lakušića pri preuzimanju nagrade za životno djelo
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Na gradilištu mosta preko Rijeke Dubrovačke

Dubrovačko-neretvanske županije, i to
odmah po ustroju Hrvatskih cesta. Kao
direktor projekta izgradio je most preko
Rijeke dubrovačke. Kao direktor projekta
započeo je radove i na Pelješkom mostu, gdje je vodio sve detaljne istražne
radove. Inženjer Brigović uvijek je isticao
potrebu rada u timu i izvrsne suradnike s
kojima je vodio zanimljive i konstruktivne razgovore te tako pronalazio najbolja
rješenja.
Dominik Brigović dobio je brojna priznanja za izvanredne zasluge u promicanju
graditeljske struke te za osobit doprinos
razvitku i ugledu Republike Hrvatske i
dobrobiti njezinih građana. Društvo Via –
Vita dodijelilo mu je nagradu za životno
djelo za trajan doprinos u promicanju i
ugledu Hrvatskog društva za ceste.

Dominik Brigović na jednom od brojnih gradilišta na kojima je radio
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