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Ponosno
i svečano

Skupu se obratio i predsjednik Republike dr. sc. Ivo Josipović,
a dodijeljena su priznanja svim živućim predsjednicima te
pojedincima i tvrtkama zaslužnima za redovito izlaženje časopisa

Svečana akademija kojom su obilježene 60. obljetnica Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera (HSGI-a) i 65.
obljetnica časopisa Građevinar, održana je 19. studenoga 2013. u Gradskoj
vijećnici grada Zagreba. Bili su nazočni mnogu gosti i uzvanici, a moderatorica je bila voditeljica i novinarka Nada
Kolega. Pokrovitelji su proslave bili dr.
sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske, i Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba.
Skupu se najprije preko videosnimke
obratio predsjednik Republike dr. sc.
Ivo Josipović čije lijepe riječi čestitke i
podrške prenosimo u cijelosti (Prilog
1.). Potom je skup uime gradonačel-

Nagrađeni bivši predsjednici HSGI-a
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nika Milana Bandića pozdravio mr. sc.
Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda
za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
Potom je uime ministrice graditeljstva i

Sudionici svečane akademije povodom obljetnica HSGI-a

prostornog uređenja Anke Mrak-Taritaš
slavljenicima čestitao dr. sc. Lino Fučić,
načelnik Sektora za graditeljstvo u tom
Ministarstvu. U svom je obraćanju posebno pohvalio Hrvatski graditeljski forum 2013, koji je organiziran povodom
ovih jubileja i koji svjedoči kako se HSGI
želi čvršće uhvatiti s problemima koji
danas tište građevinarstvo. Ujedno je
istaknuo kako Građevinar zaslužuje sve
pohvale, a njegova dugovječnost i žilavost svjedoči da je građevinarstvo izdržljiva struka koja će uspješno prevladati
sve sadašnje teškoće.
Nakon toga svečanom se skupu obratio Dragan Blažević, dipl. ing. građ.,
sadašnji predsjednik HSGI-a čiji govor
također donosimo u cijelosti (Prilog
2.). Nakon toga je moderatorica Nada
Kolega navela nekoliko osnovnih informacija o nastanku i djelovanju
HSGI-a koji je inače izravni sljednik
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Uslijedilo je obilježavanje 65. obljetnice časopisa Građevinar. Nakon nekoliko rečenica o prethodnicima i povijesti
časopisa što ih je izgovorila moderatorica Nada Kolega, skupu se obratio
sadašnji glavni i odgovorni urednik
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić čiji govor
također donosimo u cijelosti (Prilog
4.).
Uslijedile su nagrade i priznanja svima koji su omogućili redovito i neprekinuto tiskanje časopisa Građevinar. Najprije je priznanje dobio prof.
emer. dr. sc. Veselin Simović koji je
više od polovice postojanja časopisa
(punih 35 godina) bio glavni i odgovorni urednik. Potom su priznanja

Druženje sudionika nakon svečene akademije

prve tehničke udruge osnovane u Hrvatskoj – Kluba inžinirah i arhitehtah,
osnovanog 1878. u Zagrebu.
Slijedilo je dodjeljivanje posebnih priznanja svim živućim predsjednicima,
a nagrade su dobili: dr. sc. Danijel Režek, prof. emer. dr. sc. Veselin Simović,
Branko Bergman, dipl. ing. građ., dr.
sc. Petar Đukan (nažalost spriječen),
Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ. i Josip Švenda, dipl. ing. građ. Biografije
svih predsjednika donosimo u nastavku (Prilog 3.).
Program je upotpunjen nastupom sopranistice Sandre Bagarić i pijanista i
profesora na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Darka Domitrovića.

Ugodno druženje sa Sandrom Bagarić
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Razgledavanje izložbe o izdavaštvu HSGI-a

primili predstavnici suizdavača. Uime
Hrvatske komore inženjera građevinarstva priznanje je dobio predsjednik Zvonimir Sever, dipl. ing. građ.,
uime Viadukta d.d. Milan Kralj, dipl.
ing., uime Hrvatskih voda dr. sc. Danko Biondić, Dean Pavlak, dipl. ing.
građ., uime Strabaga d.o.o., Besalet
Mulović, dipl. ing. građ., uime Tehnike
d.d., uime Ind-Eko d.o.o. poduzetnik
Ilija Šmitran, Luka Jelić, dipl. ing. građ,
uime Hidroprojekt-ing d.o.o. i Josip
Švenda, dipl. ing. građ, uime Team
d.d.
Nakon još jednoga glazbenog bloka
Sandre Bagarić i Darka Domitrovića,
svečana je akademija završila s prigodnim domjenkom.
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PRILOG 1. – OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dostignut i svjetski vrh
Hrvatsko je građevinarstvo među djelatnostima koje su najteže
pogođene gospodarskom krizom, ali naše graditeljstvo ima dugu
tradiciju i iznimne rezultate
Poštovane dame i gospodo, cijenjeni
uzvanici!
Srdačno vas pozdravljam na svečanoj
akademiji kojom obilježavate dva velika
jubileja. Na putu dugom više desetljeća
Hrvatski savez građevinskih inženjera i
časopis Građevinar služili su svojim članovima i čitateljima kao stručna platforma za razvoj i usavršavanje. Preko
Saveza i njegova časopisa stariji i iskusniji članovi prenosili su svoja znanja
mlađim generacijama i time čuvali tradiciju i štitili svoju struku.
Danas kada se hrvatsko građevinarstvo
nalazi među djelatnostima koje su najteže pogođene gospodarskom krizom,

važno je naglasiti da graditeljstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i izvanredne
rezultate. Bogato iskustvo i educirani
kadrovi svojim su radom u Hrvatskoj i
širom svijeta uvijek spremni odgovoriti
na zahtjeve investitora i izvesti najsloženije zadatke.
Stoga ovim putem odajem priznanje
svim građevinarima koji su svoj ugled
stekli izvođenjem zahtjevnih radova i
objekata od kojih su neki, moram to naglasiti, dostigli i sam svjetski vrh.
Ovogodišnja svečana akademija prigoda je prisjetiti se na dosadašnje uspjehe
i na izražavanje zahvalnosti svima koji
su doprinijeli uspjehu vašeg Saveza i

PRILOG 2. – GOVOR PREDSJEDNIKA HSGI-a

Brojni usponi i padovi
Želimo zahvaliti svim našim prethodnicima koji su svojim
entuzijazmom, predanošću i zalaganjem pridonosili širenju struke,
prijateljstva i građevinskog umijeća
Poštovane kolegice i kolege građevinari,
inženjeri i tehničari, poštovani članovi
našega Hrvatskog saveza građevinskih
inženjera (HSGI-a), uvaženi i dragi gosti
te ostali prisutni!
U ovim trenucima i u vremenu kojem
svjedočimo organizira se ova svečana
akademija u povodu 60. godišnjice rada
HSGI-a, koji je utemeljen nakon II. svjetskog rata, i 135. godišnjice kontinuiranog i organiziranog rada u lijepoj našoj
Hrvatskoj. Proslava se zasniva na želji
da mi nekad mladi kolege i kolegice, a
sada iskusni građevinari, pokušavamo
ovjekovječiti djelić prošlosti kroz opis
rada dragovoljnog udruženja koje danas nakon šezdeset godina nazivamo
Hrvatski savez građevinskih inženjera.
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U začecima dragovoljnog organiziranja
ondašnjih naših kolega građevinskih
tehničara i tada malobrojnih inženjera
rezultiralo je interesnim udruženjem
pod nazivom Društvo građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske koje je
održalo osnivačku skupštinu 14. veljače
1953. u Zagrebu.
Uslijedile su godine predanog rada na
okupljanju, interesnom druženju, skupovima, putovanjima i nebrojenim dogovorima koje smo nastojali i ovdje na
popularan način obraditi i prikazati.
Svakako nam je u tome bila želja istaknuti kontinuitet organiziranja građevinara izvan svakodnevnih, ponekad
nimalo lakih zadataka na gradilištima,
u projektantskim uredima i pogonima

Predsjednik RH - prof. dr. sc. Ivo Josipović

časopisa Građevinar. Na tome vam čestitam i želim vam puno uspjeha u vašem daljnjem radu.

naših tvrtki širom Lijepe Naše, ali i šire,
što je na kraju rezultiralo nastankom
udruge pod imenom Hrvatski savez
građevinskih inženjera. Također ovom
prigodom želimo zahvaliti na golemom
trudu svim našim prethodnicima koji
su svojim entuzijazmom, predanošću i
zalaganjem u, kako smo ga nekad zvali, društvenom radu, pridonosili širenju
struke, prijateljstva i građevinskog umijeća vrijednih stvaralaca našeg okruženja.
Šezdeset godina lijep je i dug životni
vijek kada govorimo o jednoj strukovnoj udruzi. Onoga prvog i davnoga,
svečanog osnivačkog dana nitko vjerojatno nije ni pomišljao o današnjoj
proslavi rođendana. Ako i jest, teško je
mogao predvidjeti sve uspone i padove što su ih nosila nadolazeća desetljeća – sva burna previranja i u struci
i u udruzi, a pokazalo se i na državotvornoj razini. HSGI je kroz cijelo to
vrijeme djelovao u zadanim okvirima,
ali ih je ujedno prilagođavao i mijenjao
te pritom ujedno mijenjao i sebe i svoje vrijeme.
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Predsjednik HSGI-a Dragan Blažević u obraćanju sudionicima svečane akademije

Svi "razbacani" dokumenti, fotografije,
zapisi, svjedočenja do kojih smo uspjeli doći u ponekad ugodnoj, a ponekad
nimalo laganoj potrazi, uglavnom su
pronašli svoje mjesto na stranicama
časopisa Građevinar. Svakako je trebalo
zabilježiti i podatke o sjednicama, njihovim predsjednicima, smijeh i smiješak
tijekom druženja i putovanja koja su
pomicala i strukovne i osobne granice, a
trebalo je ujedno zabilježiti promjene u
vremenu i dosezima struke.
Savez je svemu tome svjedočio i svjedoči i danas na različite načine jer je bio
uključen u gradnju i oblikovanje preko
izvođača koji su bili, a i sada su njegovi članovi, ali i pružajući savjetodavna

Detalj sa svečane akademije
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stručna rješenja te pronalazeći i kreirajući nove i bolje ideje, što je oduvijek bilo
živo i uvijek prisutno. Zato su bilješke o
postojanju HSGI-a ujedno i zabilješke i
svojevrsni putokazi stremljenja drage
nam Hrvatske.
Ako se poneki podatak sa sadašnje pozicije i učini suhoparnim i nezanimljivim, neka nam je oprošteno jer on je
ipak jedan plamičak na svečarskoj torti.
HSGI s punim pravom slavi i obilježava svoje šezdesetogodišnje postojanje
i bila bi prava šteta da su svi ti podaci
nestali i zauvijek zagubljeni u prošlosti.
Ne treba nikako smetnuti s uma da je
povijest temelj na kojem se sadašnjost
okreće prema budućnosti.

U suvremenosti, Savez je i dalje dio šire
društvene zajednice te njezin motritelj
i sudionik. Prilagođava se novim uvjetima i traži nove načine izražavanja u
zahtjevima suvremenog doba koje se
brzo mijenja i pritom otvara nova pitanja. Odgovori možda i neće uvijek biti
lagani, i zahtijevat će transformaciju i
HSGI-a i zajednice, a posebno u mijenjanju općenitih stajališta i razmišljanja. Posljednjih petnaestak godina već
zajednički svjedočimo tim promjenama
i ponekad ih je vrlo teško procijeniti i
dekodirati značaj samog Hrvatskog saveza građevinskih inženjera u ukupnoj
našoj svakodnevnici. Za tako nešto trenutačno nam nedostaje prijeko potreban vremenski odmak.
Iskoristit ću ovu prigodu da posebno
zahvalim svim dosadašnjim predsjednicima, tajnicima i dugogodišnjim
članovima te članovima temeljnih i
stručnih društava bez čijeg doprinosa
ova akademija ne bi ni bila moguća.
Smatram da je kroz djelovanje HSGIa pružen nemali doprinos građevinara
razvoju cijele naše domovine, a posebno zahvaljujem i svim neimenovanim
graditeljima i podupirateljima rada Saveza koji su svaki na svoj način pridonijeli da se do danas očuva uspomena
na proteklo, ponekad i burno razdoblje
rada Hrvatskog saveza građevinskih
inženjera.
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