Poziv sudionicima
S osobitim zadovoljstvom pozivamo vas na znanstveno-stručni skup HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2020 koji organizira
Hrvatski savez građevinskih inženjera. Skup će se održati 20. veljače 2020. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu.
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 2020. 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 ubuduće održava svake
druge godine, dodijelit će se dvije nagrade ovisno o razdoblju u kojem je stečen određeni akademski stupanj:
•	
za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018.
•	
za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2019.
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 2016., 2017. i 2018. godine u
časopisu GRAĐEVINAR. Radi se o znanstvenim radovima koji su najviše citirani u 2018. i 2019. 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 2020 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
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predsjednica HSGI-a

HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2020
Teme i predavači
1.

Karakteristike materijala za gradnju s aspekta požarne otpornosti konstrukcija i pouzdanost Eurokoda
Doc.dr.sc. Neno Torić, prof.dr.sc. Ivica Boko

2.

Pametni gradovi - industrija 21. stoljeća
Doc.dr.sc. Silvio Bašić

3.

Obnova i rekonstrukcija povijesnih mostova u Ninu nakon katastrofalne poplave 2017.
Izv.prof.dr.sc. Davor Grandić, prof.dr.sc. Leo Matešić, Goran Grget

4.

Izazovi u obnovi zgrada željezničkih kolodvora - iskustva iz Hrvatske i svijeta
Miroslav Prpić

5.

Zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - primjeri dobre prakse
Doc.dr.sc. Dražen Vouk

6.

Izazovi u održavanju mostova - ocjene stanja i ocjene sigurnosti
Izv.prof.dr.sc. Ana Mandić Ivanković

7.

Uloga regulative u razvoju graditeljstva
Dr.sc. Lino Fučić

8.

Smjernice za izradu idejnih projekata infrastrukturnih građevina – željeznička infrastruktura
HKIG

9.

Rizik od potresa u RH i mjere njegova ublažavanja prema iskustvima nedavnih potresa u Albaniji
Izv.prof.dr.sc. Josip Atalić, doc.dr.sc. Mario Uroš, doc.dr.sc. Marta Šavor Novak i Maja Baniček, mag. ing. aedif.

10.

Energetska obnova zgrada
MGPU

11.

Novine iz područja zakonodavstva
MGPU

12.

Investicije u izgradnju i modernizaciju građevina Ministarstva obrane RH
Brigadir Tihomir Tandarić, prof. Vesna Dragčević

13.

Izazovi u obnovi tvrđava Brod i Stara Gradiška
Željka Perković

14.

Analiza obveza proizvođača otpada u gospodarenju građevnim otpadom sukladno zakonskoj regulativi Republike
Hrvatske
Vedrana Lovinčić Milovanović

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 ili telefaksom na
temelju provedene prijave za skup. Kotizacija za sudionike, osim uobičajenog
konferencijskog materijala, uključuje ručak tijekom održavanja skupa i knjigu
"Izazovi u graditeljstvu 5". 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
(istovrijedno 8 bodova), a od čega je 3 nastavna sata (istovrijedno 3 boda) iz
građevno-tehničke regulative.

Prijava za sudjelovanje
Sudjelovanje na skupu HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2020. može se prijaviti elektroničkim
putem na internetskoj stranici www.hsgi.org/hgf ili slanjem ispunjenog obrasca na
hgf@hsgi.org (HSGI). Preporučuje se korištenje ONLINE prijave.

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 5" na 1/1 stranici, 2.500,00 kn.
• predstavljanje na panoima, 3.000,00 kn. U ovu cijenu uključen je i oglas u knjizi.
• i zložbeni prostor (4m2) u predvorju dvorane za predavanja, 3.500,00 kn. U ovu cijenu uključeno je i postavljanje
jednog panoa u dvorani za predavanja.

Lokacija održavanja i kontakti
Znanstveno-stručni skup HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2020. održat će se 20. veljače 2020. u Zagrebu, na
Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, dvorana 121.

Informacije i prijave za skup, predračuni i plaćanje kotizacije i marketinško predstavljanje
Anđela Bogdan i Tanja Vrančić
Tel: +385 1 48-72-502
Faks: +385 1 48-72-526
E-mail: hgf@hsgi.org

