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PRILOG 3. – NAGRAĐENI PREDSJEDNICI HSGI-a

Predsjednici prije i nakon hrvatske
neovisnosti
Nagrađeni su predsjednici koji su od 1980. do danas vodili Savez i
uspješno se i samoprijegorno nosili sa svim problemima stručnog
povezivanja

Ministar i gospodarstvenik
Uvijek je bio i ostao iznimno društveno
aktivan, a dobitnik je i nagrade za životno djelo HSGI-a

Dr. sc. Danijel Režek rođen je 18. srpnja
1936. u Čakovcu, a danas živi u Zagrebu i jedan je od poznatijih stručnjaka i
javnih osoba iz područja graditeljske
djelatnosti. Kao mladi inženjer počeo
je 1962. predavati na tek osnovanoj
Građevinskoj tehničkoj školi u Čakovcu,
a istodobno se kao građevinski konstruktor uključio i u građevinsku operativu. Od voditelja gradilišta vrlo je brzo
napredovao do tehničkog direktora GK
Međimurja koji je nastao udruživanjem
građevinskih poduzeća, obrtničkih pogona, projektnih biroa i ciglana. Međimurski su se graditelji brzo proširili na
druga područja, ponajprije na Jadran, a
ing. Danijel Režek je 1974. postao predsjednikom ondašnje općine Čakovec
koja je obuhvaćala cijelo Međimurje.
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Posebno se isticao i u obranama od poplava hirovitih rijeka i potoka te utjecao
na stvaranje sekretarijata za vodoprivredu, u rangu današnjeg ministarstva
kojeg je nedugo potom vodio. Kao član
republičke vlade bio je sekretar odnosno ministar graditeljstva, stambenokomunalnih poslova i zaštite okoliša.
Danijel Režek je 1984. doktorirao na
Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a
iste je godine postao generalni direktor
slavne Ingre gdje je nakon osamostaljenja Hrvatske bio dugogodišnji predsjednik Uprave, a i danas je član Nadzornog odbora.
Uvijek je bio i ostao iznimno društveno
aktivan, pa je bio predsjednik graditeljskih regionalnih i jugoslavenskih udruga i saveza. U dva je mandata (od 1980.
do 1984.) bio predsjednik Saveza građevinskih inženjera i tehničara Hrvatske,
preteče današnjeg HSGI-a, a na Saboru
hrvatskih graditelja 2012. dobio je nagradu za životno djelo.

Uspješan predsjednik
i urednik
U dva je navrata bio predsjednik SGITHa i potom predsjednik jugoslavenskog
saveza, ali je smjesta odstuopio nakon
agresije na Hrvatsku
Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović, dipl.
ing. građ., rođen je 1930. u Kruševicama pokraj Herceg Novog u Crnoj Gori.
Na Građevinskom odjelu AGG fakulteta
u Zagrebu diplomirao je 1957., a nakon
diplomiranja neko je vrijeme radio u
građevinskoj operativi. Od kraja 1959.
asistent je na matičnom fakultetu u Zagrebu za predmet Teorija konstrukcija.
Za docenta je biran 1966., doktorirao je

1969. i potom je 1971. biran za izvanrednog te 1976. za redovitog profesora. Za dekana je biran nekoliko puta, a
potom je od 1979. do 1991. predsjednik
Građevinskog instituta Zagreb, nastalog
ujedinjenjem Instituta građevinarstva
Hrvatske i svih hrvatskih građevinskih
fakulteta. Predavao je na dodiplomskim
i poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku te povremeno
i u Beogradu.

Kao istaknuti i iznimno cijenjeni znanstvenik i nastavnik primio je, između
ostalog, 1972. i nagradu Nikola Tesla.
Uvijek je bio društveno angažiran, bio
je i član izvršnog biroa RILEM-a (vodeće
međunarodne udruge građevinskih laboratorija eksperata), a vodio je i brojne
udruge na hrvatskoj i jugoslavenskoj
razini. Tako je u dva navrata bio i predsjednik Saveza građevinskih inženjera i
tehničara Hrvatske (od 1984. do 1987.),
a potom i predsjednik jugoslavenskog
saveza građevinskih inženjera i tehničara, od čega je odstupio nakon agresije
na Hrvatsku.
Od 1975. do kraja 2011. bio je glavni i
odgovorni urednik časopisa Građevinar
kojemu je poboljšao redovitost i znatno povećao nakladu te osigurao visok
ugled u znanstvenim i stručnim krugovima. Njegove organizatorske, pedagoške i uredničke sposobnosti došle su
do izražaja i u izdavanju brojnih knjiga i
druge udžbeničke literature namijenjene studentima građevinskih fakulteta i
veleučilišta.
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Predsjednik tijekom
stjecanja neovisnosti
Bio je jedini član negdašnje hrvatske
vlade koji je ostao ministar i nakon
osamostaljenja Hrvatske, a dao je i velik doprinos afirmaciji HSGI-a

Branko Bergman, dipl. ing. građ., rođen 25. kolovoza 1933. u Virovitici, gdje
je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Upisao se 1952. na Građevinski odjel
Tehničkog fakulteta u Zagrebu, a na
istoimenom je odjelu AGG fakulteta diplomirao 1958. godine.
U početku je radio u Vodnoj zajednici
Virovitička Podravina. Od 1975. je u ondašnjem Republičkom sekretarijatu za
vodoprivredu bio podsekretar, a potom
i predsjednik Republičkog komiteta za
vodoprivredu. Štoviše, jedini je član Izvršnog vijeća (hrvatske vlade prije osamostaljenja) koji je do sredine 1991. bio
ministar vodoprivrede u prvim vladama
samostalne Hrvatske. Nakon toga radio
je u Hrvatskim vodama kao savjetnik, a
od 2002. je u mirovini.
Tijekom dugogodišnjega aktivnog rada
u vodoopskrbi obavljao je i brojne dužnosti u domaćim i međunarodnim organizacijama i tijelima. Između ostalog
bio je predsjednik potkomisije za višenamjensko iskorištavanje rijeke Drave
i Mure te predsjednik Jugoslavenskomađarske komisije za vodoprivredu.
U razdoblju od 1987. do 1995. tri je puta
biran za predsjednika SGITH-a i HSGI-a.
Pripada onim građevinskim stručnjacima koji su dali velik doprinos struci i
uspješnom djelovanju i afirmaciji sa-
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veza društava hrvatskih građevinara, a
osobito u prvim godinama djelovanja u
samostalnoj Hrvatskoj.

Predsjednik s brojnim
drugim zaduženjima
Bio je jedan od kreatora obnove ratom
opustošene domovine, a pripadao je
uskom krugu najutjecajnijih građevinskih stručnjaka
Dr. sc. Petar Đukan, dipl. ing. građ., rođen je 11. prosinca 1940. u Čapljini u
današnjoj Bosni i Hercegovini. Diplomirao je 1963. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a profesionalnu karijeru započeo kao projektant
u birou Neretva u Opuzenu na posebnom FAO projektu. Poslije se zaposlio
u zagrebačkoj Industrogradnji gdje je
bio uključen u brojne projekte i obavljao mnoge odgovorne zadaće, pa je
radio kao glavni inženjer, ali i direktor
mnogih sektora, uključujući i Sektor
Irak u Bagdadu gdje je radio nekoliko
godina.
Nakon povratka u domovinu zaposlio
se u Građevinskom institutu Zagreb,
gdje je bio član uprave, ali i jedan od prvih predavača na tek uspostavljenom
smjeru Organizacije građenja. Doktorirao je krajem 1990., a nakon odvajanja fakulteta bio je u Institutu građevinarstva Hrvatske stručni savjetnik
tehničkog direktora, direktor i na kraju
predsjednik Nadzornog odbora. Obav-

ljao je i ostale dužnosti pa je bio direktor
Direkcije za javne investicije i saborski
zastupnik u Županijskom domu, ali i
jedan od kreatora obnove ratom opustošene domovine. Biran je u nadzorne
odbore mnogobrojnih tvrtki, a s obzirom
na dugogodišnje iskustvo znanstvenika, mentora i menadžera pripadao je
uskom krugu naših najutjecajnijih građevinskih stručnjaka.
Bio je uspješan predsjednik HSGI-a od
1995. do 1999., a tada je bio uključen u
zakonodavne i organizacijske pripreme
za osnivanje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Najdugovječniji i za mnoge
i najuspješniji
Iako pritisnut brojnim projektantskim i
menadžerskim poslovima, bio je dugogodišnji predsjednik zagrebačkog Društva i HSGI-a

Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ., rođen
je 16. srpnja 1945. u Požegi. Osnovnu
školu i gimnaziju pohađao je u rodnom
gradu, a diplomirao je 1969. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Već je od 1970. zaposlen u poduzeću
Hidroprojekt iz Zagreba gdje obavlja
poslove projektanta i voditelja projekata iz područja vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te
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hidrotehničkih građevina. Od 1991. do
sredine 2013. direktor je i glavni projektant tvrtke Hidroprojekt-ing d.o.o.,
jedne od sljednica prijašnje tvrtke. Zapravo cijeli svoj radni vijek nije promijenio prvotno zaposlenje, ali se pritom
tvrtka ipak mijenjala. Bio je uključen
u gradnju vodoopskrbnih i odvodnih
sustava širom Hrvatske, a dao je velik
osobni doprinos rješavanju problema
vodoopskrbe na ratom oštećenim područjima, za što je dobio i priznanje na
Saboru hrvatskih graditelja 1996. Odnedavno je u mirovini i obavlja funkciju predsjednika Nadzornog odbora
Hidroprojekt-inga.
Iako pritisnut brojnim projektantskim
i menadžerskim poslovima, bio je dugogodišnji član i predsjednik Društva
građevinskih inženjera Zagreba. U
predsjedništvu HSGI-a bio je najprije
potpredsjednik, a potom od 1999. do
2009. i predsjednik koji je dao velik
doprinos komorskom udruživanju hrvatskih graditelja, ali i razvoju cjeloživotnog obrazovanja. Bio je vjerojatno
jedan od najdugovječnijih predsjednika HSGI-a uopće, ali mnogi ga smatraju i najuspješnijim.

GRAĐEVINAR 65 (2013) 11

Predsjednik tijekom
gospodarske krize
Kao uspješan privrednik oživio je rad
međimurskog društva, a bio je i prvi
predsjednik HSGI-a izvan Zagreba

Josip Švenda, dipl. ing. građ., rođen je
17. ožujka 1952. godine u Pavlovcu, a
diplomirao je na zagrebačkom Građevinskom fakultetu 1977. godine. Najprije se zaposlio u GK Zagorje u Varaždinu
gdje je radio na različitim poslovima i
projektima. Od 1978. do 1990. radio je u
GK Međimurje u Čakovcu na poslovima

konstruktora-projektanta te voditelja
gradilišta, tehničke pripreme, područja Zagreb, ali i zamjenika direktora visokogradnje te direktora Odjela za metalne
konstrukcije. Tijekom 1991. osnovao je
poznatu građevinsku tvrtku Team d.d.,
kojoj je većinski vlasnik i predsjednik
Uprave i koja je zapošljavala tristotinjak
radnika.
Kao uspješan privrednik oživio je rad
Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja, gdje je bio dugogodišnji
predsjednik. Osobito je bio uspješan u
uspostavljanju prekogranične suradnje
s graditeljima iz obližnjega mađarskoga grada Nagykanizse. Bio je inače vrlo
aktivan i u brojnim drugim udrugama,
primjerice Hrvatskoj udruzi organizacije
građenja i Hrvatskoj udruzi poslodavaca
u graditeljstvu.
Zbog uspješnog rada u temeljnom
društvu biran je za potpredsjednika
Predsjedništva HSGI-a, a potom i kao
prvi predsjednik koji stanuje izvan Zagreba. Biran je u dva navrata od 1999.
do 2013., a njegovo je razdoblje obilježila teška gospodarska kriza koja se
posebno očitovala u građevinarstvu, a
time i u radu HSGI-a.
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