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Izvješće o radu DAGIT-a u 2018. i na po-
četku 2019. podnijela je predsjednica 
Željka Perković, dipl. ing. arh. Svake go-
dine Društvo arhitektonskih i građevin-
skih inženjera i tehničara Slavonski Brod 
(DAGIT) organizira stručne seminare na 
kojima su prikazane aktualnosti iz gra-
đevinsko-tehničke regulative. U 2018. 
uspješno je organiziran jedan seminar 
koji je pohodilo ukupno 76 polaznika. Or-
ganizacija planiranog putovanja u Nizo-
zemsku u 2018. nije uspjela zbog malog 
odaziva zainteresiranih. U prvoj polovini 
2019. u suradnji s komorama arhitekata 
i inženjera građevinarstva vrlo uspješno 
organizirana je prezentacija izmjena i do-
puna Zakona o građenju te o nadogradnji 
sustava e-Dozvole. Prezentaciji su pri-
sustvovala 93 sudionika iz Slavonskog 
Broda, Nove Gradiške i Požege, a većina 
je sudjelovala i u raspravi. U ožujku 2019. 
DAGIT Slavonski Brod organizirao je vrlo 
uspješan obilazak gradilišta mosta Svilaj 
preko rijeke Save, na V.c koridoru. Nazoč-
no je bilo ukupno 36 članova DAGIT-a iz 
Slavonskog Broda, Požege i Nove Gradiš-
ke. U travnju 2019. DAGIT Slavonski Brod 
organizirao je stručni obilazak gradilišta 
mosta Pelješac te gradova Dubrovnika i 
Mostara. Na stručnoj ekskurziji bila su 22 
člana društava inženjera iz Slavonskog 
Broda, Požege, Nove Gradiške i Vinko-
vaca.
Blagajnik Josip Batagelj, ing. građ., pod-
nio je financijsko izvješće za 2018. Iz 

njegova je izvješća bilo vidljivo to da je 
DAGIT Slavonski Brod u 2018. ostvario 
manjak prihoda u odnosu na rashode. 
Nakon što su saslušana oba izvješća, 
uslijedila je rasprava, nakon koje su oba 
izvješća prihvaćena.
Članovi su izrazili zadovoljstvo radom 
Predsjednice i Predsjedništva, koji su 
vrlo uspješno vodili DAGIT Slavonski 
Brod u protekloj godini, i nadu da će ga 
nastaviti uspješno voditi. Antun Pospi-
šil, ing. građ., član Predsjedništva HS-
GI-a, obavijestio je nazočne da je od 

HSGI-a primiljena obavijest da će ove 
godine biti obilježena 65. obljetnica 
rada i postojanja HSGI-a i 70. obljetnica 
časopisa Građevinar. Kako bi se obljetni-
ce dostojno obilježile, dogovoreno je to 
da će se pripremiti monografija HSGI-a. 
Članovi DAGIT-a Slavonski Brod zamo-
ljeni su da imenuju osobu za kontakt 
koja će prikupiti sve podatke o društvu. 
Pohranjena arhiva DAGIT-a Slavonski 
Brod u cijelosti je uništena u napadima 
na Slavonski Brod 1992. Nakon toga 
nisu se ponovno uspjeli prikupiti podaci 
o povijesti i djelovanju DAGIT-a Slavon-
ski Brod, već su po svojim saznanjima 
i sjećanjima povijest i razvitak DAGIT-a 
Slavonski Brod sastavili Antun Pospišil, 
Željka Perković, Vjenceslav Leko i Ivan 
Nagy.
Prilikom izlaganja prijedloga Plana rada 
za 2019. i njegova usvajanja donesen 
je i zaključak da je jedna od najvažni-
jih budućih zadaća DAGIT-a Slavonski 
Brod preko HSGI-a, a u suradnju s dru-
gim temeljnim društvima i komorom, 

ODRŽANA SKUPŠTINA DAGIT-a SLAVONSKI BROD

Uspješno organizirane ekskurzije i seminari

23. svibnja 2019. u Slavonskom Brodu održana je redovita 
godišnja Skupština Društva arhitektonskih i građevinskih 
inženjera i tehničara - DAGIT Slavonski Brod

Dio zastupnika Skupštine održane u Slavonskom Brodu
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založiti se za to da se kroz novi zakon 
uvrsti obveza stručnog usavršavanja, 
i to uključivanjem temeljnih i specija-
lističkih članica u sve oblike osposo-
bljavanja koji će se zakonski regulirati. 
Težište je stavljeno na suradnju sa ško-
lama i prenošenje znanja i iskustva na 
mlade. Svima je poznato to da građe-
vinarstvo trenutačno nije u sjajnoj po-
ziciji, ali ne smiju se zanemariti cjelo-
životno osposobljavanje i usavršavanje 
mladih stručnjaka inženjera, posebno 
iz područja operativnih dostignuća na 
gradilištima, a oslanjajući se na moder-
ne postupke i specijalistička znanja u 
struci. 
Na kraju rada Skupštine, kao i svake 
protekle godine, održano je stručno 

predavanje na temu “Povijest i bu-
dućnost tvrđave Brod“, koje je održala 
Željka Perković, dipl. ing. arh. Kada bi 
zidovi u brodskoj tvrđavi mogli govori-
ti, zasigurno bi ispričali zanimljive pri-
če. Objekt koji je izgrađen radi obrane 
grada od najezde Turaka promijenio je 
niz zapovjednika, preživio tri rata, i to 
sve u svojih 300 godina. Taj fortifika-
cijski objekt obilježava i 25. obljetnicu 
početka temeljite obnove, koja se pro-
vodi na temelju svih pravila konzerva-
torske struke. Gradska uprava, Klasična 
gimnazija, Galerija Ružić i drugi obnov-
ljeni dijelovi tvrđave izgledaju onako 
kako bi trebali izgledati svi obnovlje-
ni povijesni objekti. Multimedijalnim 
predavanjem “Tvrđava Brod - nekada, 

danas, vizija budućnosti“ sve detalje 
iz povijesti i budućnosti predstavila 
je Željka Perković iz Konzervatorskog 
odjela. Prisutni su doznali niz zanimlji-
vih detalja poput onih kako je izgledao 
prvi nacrt tvrđave s početka 18. stolje-
ća te kakvo je oružje koristila i kakvu 
odoru nosila ondašnja austrougarska 
vojska. Kroz prezentaciju saznali su još 
niz zanimljivih detalja poput one koliko 
je među zapovjednicima tvrđave bilo 
Hrvata ili koliko se arhitektonski nacrti 
razlikuju nekada i danas.
Na kraju prezentaciju obilaska gradilišta 
mosta Pelješac održali su Štefica Pospi-
šil i Josip Batagelj.

Antun Pospišil, ing. građ.


