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REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA DAGIT-a SLAVONSKI BROD

Aktivno Društvo unatoč pandemiji
U prostorijama hotela Art u Slavonskome Brodu 14. listopada 2021.
održana je redovita godišnja skupština Društva arhitektonskih i
građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod

U radu Skupštine sudjelovala su 22 člana DAGIT-a te gosti, predsjednica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
(HSGI) i predsjednik Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera Požega. Prije službenoga dijela prisutnima
se obratio predsjednik DAGIT-a Požega
Matej Šarić, koji je pozdravio prisutne,
zahvalio na pozivu i izrazio zadovoljstvo
uspješnom suradnjom dvaju društava.
Prisutnima se obratila i predsjednica
HSGI-a Mirna Amadori. Pozdravila je sve
prisutne i poželjela im uspješan rad. Budući da je Skupštini prisustvovalo i dosta mladih članova, iskoristila je priliku
da ih upozna s djelatnošću HSGI-a. Također je pohvalila dosadašnje aktivnosti
DAGIT-a Slavonski Brod, koji je jedno od
najaktivnijih temeljnih društava. Osam-

Zastupnici skupštine DAGIT Slavonski Brod
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desetogodišnje djelovanje opisano je i u
monografiji DAGIT-a (1939. – 2019.), a
osam članova toga društva sudjelovalo
je i u radu 8. Sabora hrvatskih graditelja,
koji je održan od 3. do 5. listopada 2021.
u Vodicama.
Predsjednica DAGIT-a Željka Perković otvorila je Skupštinu, pozdravila
nazočne te im poželjela uspješan rad.
Istaknula je to da se i ova redovita
skupština održava u uvjetima pandemije bolesti COVID-19 i strogih pravila pridržavanja epidemioloških mjera.
Nakon što su izabrani članovi Radnog
predsjedništva, zapisničar i dva ovjerovitelja te članovi Verifikacijskog povjerenstva, predsjednica Željka Perković
podnijela je Izvješće o radu DAGIT-a u
2020. i 2021. godini.

Perković je istaknula kako je DAGIT Slavonski Brod ponosan na to što je među
prvima u Hrvatskom savezu građevinskih inženjera uspio napisati i krajem
2020. izdati knjigu “Monografija DAGIT-a
Slavonski Brod“. U knjizi je dan pregled
djelovanja članova Društva od 1939. do
2019. Monografija je objavljena zahvaljujući golemome trudu i zalaganju članova DAGIT-a Slavonski Brod, posebno
pokojnoga mr. sc. Vjenceslava Leke, koji
je neumorno prikupljao podatke i pisao to
vrijedno djelo. Prezentacija Monografije
održana je 28. svibnja 2021. u Eko-etno
salašu Savus u istočnome dijelu Slavonskog Broda. Na njoj su uz brojne članove
DAGIT-a Slavonski Brod bili prof. dr. sc.
Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta Slavonski Brod, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić,
dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu te glavni i odgovorni urednik
časopisa Građevinar, Nina Dražin Lovrec,
predsjednica Hrvatske komore inženjera
građevinarstva, Mirna Amadori, predsjednica HSGI-a, Neda Leko, supruga pokojnoga doajena DAGIT-a Slavonski Brod
mr. sc. Vjenceslava Leke, i mnogi drugi.
U svibnju 2021. DAGIT Slavonski Brod
uspješno je organizirao obilazak gradilišta novoga autobusnog kolodvora u
Slavonskome Brodu. Nazočno je bilo 26
članova DAGIT-a iz Slavonskog Broda. U
lipnju 2021. DAGIT Slavonski Brod organizirao je stručni obilazak gradilišta mosta Gradiška preko rijeke Save u Staroj
Gradiški. Na stručnome obilasku bilo je
19 članova društava građevinskih inženjera i tehničara iz Slavonskog Broda,
Požege, Nove Gradiške i Vinkovaca.
Osam članova DAGIT-a Slavonski Brod
sudjelovalo je na 8. Saboru hrvatskih graditelja, koji je održan od 4. do 5. listopada
2021. u Vodicama. Predsjednica DAGIT-a
Slavonski Brod Željka Perković sudjelovala je u radu Sabora te u Zborniku rado-
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va objavila rad pod naslovom “Održivost
graditeljske baštine i prilagodba klimatskim promjenama – primjer Spomengalerije Ivana Meštrovića u Vrpolju“.
Na 55. Skupštini HSGI-a, održanoj 3. listopada 2021. u Vodicama, predsjednici
DAGIT-a Slavonski Brod Željki Perković
dodijeljeno je Priznanje za zaslužnog
člana te joj je uručena povelja kao znak
priznanja za izvanredne zasluge u promicanju graditeljske struke.
Blagajnik Josip Batagelj podnio je Financijsko izvješće za 2020. Iz njegova
je izvješća vidljivo to da je DAGIT Slavonski Brod u 2020. ostvario manjak
prihoda u odnosu na rashode. Manjak
će se pokriti sredstvima iz prethodne godine. Prije rasprave o izvješćima
Veronika Petrić Stepanović je uime
Verifikacijskog povjerenstva izvijestila
okupljene da je na Skupštini dovoljno
članova i da su odluke koje će donijeti
punovažne. U raspravi o izvješćima prisutni članovi izrazili su zadovoljstvo radom Predsjednice i Predsjedništva koji
su u prošloj godini vrlo uspješno vodili
DAGIT te su izrazili nadu da će ga i dalje
uspješno voditi.
Željka Perković predstavila je i prijedlog godišnjeg plana rada DAGIT-a Slavonski Brod za 2022., a koji je predložio voditelj Stručnog odbora DAGIT-a

Članovi radnog predsjedništva

Slavonski Brod Dražen Leko. U veljači
2022. u Slavonskome Brodu planirano je održavanje predavanja o zadaćama geodetske struke, a u Staroj
Gradiški predavanja o tehničkim rješenjima mosta Gradiška preko rijeke
Save. Tijekom ožujka 2022. planirana
su predavanja za osobe koje provode energetske preglede zgrada te o
novostima iz područja građevno-tehničke regulative. Za travanj 2022. u
Slavonskome Brodu planirano je održavanje predavanja na temu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite
građevine. U svibnju sljedeće godine u
Komarni (Slivno) planirano je predava-

Zastupnike je pozdravila Mirna Amadori, predsjednica HSGI-a
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nje na temu tehničkih rješenja mosta
Pelješac s pristupnim cestama. Nakon
rasprave, u kojoj je sudjelovala većina
nazočnih, Godišnji plan rada za 2022.
godinu jednoglasno je usvojen.
Po završetku službenoga dijela Skupštine članovi DAGIT-a Slavonski Brod
Josip Batagelj i Damir Budimir održali
su stručno predavanje o kogeneracijskoj energani u Karlovcu, koju su njih
dvojica projektirali i nad čijom su izgradnjom provodili nadzor. U svojemu
izlaganju kao najzahtjevniji problem
istaknuli su temeljenje građevine energane. Naime, građevina je predviđena na mjestu gdje postojeći teren čini
nasuti materijal debljine 5,00 m pa bi
izvođenje klasičnoga temeljenja zahtijevalo velike troškove za iskop. Zbog
toga se pristupilo temeljenju na armiranobetonskim pilotima. Za potrebe
temeljenja građevine energane izvedeno je ukupno 328 armiranobetonskih
pilota dubine 13,00 m i profila Ø 0,60
m. Na pilotima je izvedena armiranobetonska ploča debljine 0,40 – 1,00 m.
Nakon stručnoga predavanja bili su organizirani večera i druženje u vidikovcu
hotela Art.
Antun Pospišil
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