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DOBITNIK NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO DRAGUTIN MIHELČIĆ

Stručnjak velike socijalne osviještenosti
Čovjeka kroz život nagrade njegova postignuća, međutim
priznanje struke nagrada je koja, sasvim sigurno, zauzima
posebno mjesto, ističe inženjer Dragutin Mihelčić

Hrvatski savez građevinskih inženjera je
na svojoj 55. redovitoj Skupštini donio
odluku da se nagrada za životno djelo
uruči Dragutinu Mihelčiću, dipl. ing. građ.
Govori li se o gospodinu Dragutinu Mihelčiću, treba znati da se radi isključivo
o stručnjaku iz prakse koji se prvo dokazao kao cijenjeni projektant, a potom
kao iznimno uspješan menadžer u projektantskoj tvrtki iz koje je poniknuo, a
koja se razvila iz privatizacije jednog
dijela nekad ugledne i cijenjene tvrtke – Hidroprojekt. Za predstavljanje nije
zanemariva ni činjenica da je riječ o dugogodišnjem predsjedniku Društva građevinskih inženjera Zagreba (DGIZ-a) i
Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), no treba istaknuti kako je
Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ., u svim
svojim aktivnostima, dakle kao projektant, menadžer i predsjednik stručnih
udruga, bio zadivljujuće uspješan, a sve
je to obavljao naizgled vrlo jednostavno
i smireno i bez ikakvoga vidljivog napora
te srdačno, susretljivo, ali ujedno odlučno.
Dragutin Mihelčić rođen je u Požegi 16. srpnja 1945. kao prvo od dvoje
djece majke Magdalene i oca Božidara,
uglednog stomatologa. Osnovnu je školu i gimnaziju završio u Požegi. Tijekom
osnovnoškolskog i srednjoškolskog
obrazovanja počeo se pojačano baviti
sportom, posebice košarkom.
Planinarenjem se počeo baviti još u
srednjoj školi po požeškom gorju, a ti-
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sve probleme vodoopskrbe na cijelome
svom području, posebice u rodnoj Slavoniji. Valja reći da je već 1983. postao
voditelj projektantske grupe, kojih je u
ondašnjem poduzeću bilo pet.
Dragutin Mihelčić 1. srpnja 1991. postaje direktor i suvlasnik tvrtke Hidroprojekt-ing d.o.o., jedne od pet koje su nastale iz bivšeg Hidroprojekta.
Osnovna je djelatnost tvrtke projektiranje, koja čini čak 90 posto opsega poslova, jer je u maloj tvrtki u kojoj postoji
uska specijalizacija teško odvojiti jednoga ili više najboljih stručnjaka za stručni
nadzor. Među poslovima i dalje domini-

jekom studija sudjelovao je preko fakultetskoga Ferijalnog saveza u organiziranim izletima po Hrvatskoj. Kao
apsolvent počeo se baviti i skijanjem,
kojim se rekreativno bavi i danas. Sport
i ostale društvene aktivnosti tijekom
osnovnoškolskog i srednjoškolskog
obrazovanja pomogle su mu da razvije
svoje liderske sposobnosti koje nesumnjivo posjeduje. Nakon
završene gimnazije u
Slavonskoj Požegi izabrao je studij građevinarstva.
Fakultet je upisao
1963., a diplomirao
u proljeće 1969. godine. Zaposlio se u
projektantskoj tvrtki
Hidroprojekt u kojoj je
povremeno radio još
tijekom studija. Puno
je naučio od šefa Aleksandra Rosea, dipl.
ing. građ., inženjera
stare škole, posebice
o odnosima s investitorima i o temeljitosti
u rješavanju određenoga vodoopskrbnog
problema. U tvrtki je
bio zadužen za cijelu
Slavoniju i za područje
Zadra.
Mladi je inženjer Mi- Nagradu u obliku povelje Dragutinu Mihelčiću svečano je uručila
helčić dobro upoznao Mirna Amadori
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raju oni iz područja vodoopskrbe, kojima
su ostalom i počeli, ali su poslovanje
proširili i na odvodnju i navodnjavanje,
a izrađuju i opće studije i studije izvodljivosti, idejna rješenja i projekte, specifikacije i ponudbenu dokumentaciju te
glavne, izvedbene i projekte izvedenog
stanja, ali obavljaju i već spominjani
nadzor nad građenjem. Dakle, bave se
uslugama projektiranja, konzaltinga i
inženjeringa na području vodoprivrede,
graditeljstva, strojogradnje i zaštite prirode i okoliša.
Gospodin Mihelčić s kolegama radi na
prostoru od Iloka do Cavtata, na području istočne Slavonije, Podravine,
Moslavine, Banovine i Požeštine te na
područjima gradova Zadra, Šibenika i
Splita, ali i na otocima. Bili su projektanti najvećega infrastrukturnog zahvata na ovim prostorima – Eko Kaštelanski zaljev.
Posebice su ponosni na to što su projektirali veliki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru, za koji je gospodin
Mihelčić s Ninoslavom Rexom, nagrađen
Kolosom u Opatiji 2011. godine. Gospodin Mihelčić je s kolegama iz tvrtke bio
uključen i u djelomičnu sanaciju glavnog
kolektora u staroj luci u Dubrovniku, a

Govor zahvale Dragutina Mihelčića
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Dragutin Mihelčić na početku karijere i za svojim radnim stolom u tvrtci Hidroprojekt-ing d.o.o

sudjelovali su i u gradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje Vira, Nina i Privlake,
na sve to su izrazito ponosni. Radili su
na uređaju za pročišćavanje u Iloku, ali
i kanalizacijskim sustavom na Ugljanu.
Okušali su se i u projektiranju i praćenju
rada bioloških uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda.
No glavna su im djelatnost bili vodoopskrbni sustavi te su uspjeli riješiti problem vodoopskrbe Požeštine koja je
početkom devedesetih godina prošloga
stoljeća bila gotovo u kolapsu i na rješenje čijeg se problema više nije moglo
čekati. Uspješno su dogradnjom glavnih cjevovoda i vodospremnika riješili i
problem vodoopskrbe sjevernog dijela
Baranje, a pripreme su počele još 1984.
kada su izgrađeni prvi vodovodi, a svi
problemi baranjske vodoopskrbe riješeni tek nakon mirne reintegracije.
Sve dosad izrečeno opisuje jednu bogatu i uspješnu karijeru koja bi ipak mogla
izgledati gotovo obično. No o tome da
baš sve i nije toliko obično svjedoči odnos koji je Dragutin Mihelčić uspostavio
sa svojim bivšim, sadašnjim ili budućim
poslovnim partnerima. U mnogim se
prigodama moglo uočiti kako ga u svim

sredinama, i to ne samo onima koje su
vezane uz vodno gospodarstvo, susreću srdačno i radosno, ponegdje čak i s
oduševljenjem koje se ne može odglumiti.
Mnogi tvrde da je Dragutin Mihelčić
bio najbolji i najuspješniji predsjednik i
DGIZ-a i HSGI-a, no svakako je sve te
dužnosti obavljao naizgled ležerno i
bez napora. Štoviše, nikad se nije osjetilo da zbog njegovih brojnih obveza
trpi bilo koja od tih dužnosti i gotovo nikada nije izostao sa sastanka. Uvijek je
spremno prihvaćao i dodatne obveze,
posebice ako su na bilo koji način mogle pomoći HSGI-u ili časopisu Građevinar. Nemjerljiva je bila i njegova uloga
u osnivanju i radu Hrvatske komore
arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
a poslije i Hrvatske komore inženjera
građevinarstva, čiji je počasni član od
2014. godine.
Na kraju ističemo kako je uključen i u
mnoge humanitarne akcije.
Za sve navedeno Hrvatski savez građevinskih inženjera, uz zahvalu, dodjeljuje
gospodinu Mihelčiću nagradu za životno
djelo, kao najveću nagradu koju udruga
može dodijeliti.
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