PREGLED ZBIVANJA

65 godina časopisa „Građevinar“
i 60 godina Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera
Zagreb, 19. studenog 2013.
Prof. dr. sc. Josip Marušić, dipl. ing. građ.

Dana 19. studenog 2013. u Gradskoj vijećnici Grada
Zagreba svečanom akademijom obilježene su
 65. obljetnica časopisa GRAĐEVINAR – najvećeg i
najuglednijeg tehničkog časopisa u regiji; i
 60. obljetnica Hrvatskog saveza građevinskih
inženjera (HSGI)
Pokrovitelji programa obilježavanja navedenih
obljetnica bili su: dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik
Republike Hrvatske i Milan Bandić, gradonačelnik
Zagreba.
Putem videosnimke svečanom skupu prvo se obratio
predsjednik Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Josipović
prigodnom čestitkom i porukama. U ime gradonačelnika
Zagreba skup je pozdravio mr. sc. Dinko Bilić, pročelnik
Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet. U ime
ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak
Taritaš obratio se dr. sc. Lino Fučić, načelnik Sektora
za graditeljstvo, s čestitkama i pohvalama za aktivnosti
i djelatnost HSGI-a, posebno na redovitim i sadržajno
raznovrsnim te aktualnim temama časopisa GRAĐEVINAR.

A. Osnovni pokazatelji o 60. obljetnici
HSGI-a (1953.-2013.)
Na svečanoj akademiji osnovne pokazatelje o
djelatnosti HSGI-ja povodom obilježavanja 60 godina
djelovanja i rada dao je Dragan Blažević, dipl. ing. građ.,
sadašnji predsjednik HSGI-a, a dio njih se navodi u ovom
prikazu:
U začetcima dragovoljnog organiziranja ondašnjih
naših kolega građevinskih tehničara i tada malobrojnih
inženjera rezultiralo je interesnim udruženjem pod
nazivom Društvo građevinskih inženjera i tehničara
Hrvatske (DGITH) koje je održalo osnivačku skupštinu
14. veljače 1953. godine u Zagrebu. Predsjednik HSGI-a
posebno je istaknuo kontinuitet strukovnog organiziranja
građevinskih inženjera i tehničara izvan obavljanja
svakodnevnih redovnih radnih obveza i poslova u
projektantskim i izvođačko-građevinskim tvrtkama kao
i u stručnim službama gradova i državnih institucija
diljem Lijepe naše Hrvatske. Osamostaljivanjem Republike
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Hrvatske naša strukovna udruga nastavlja svoju djelatnost
kao Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI). DGITH
i HSGI su u 60 godina djelovanja i rada prolazili i probleme
oscilacija svih djelatnosti građevinarstva koje su bile
posljedica promjenjivih financijskih ulaganja, a ponekad
i negativnog utjecaja državne politike. Cijelo vrijeme
naša strukovna udruga je kontinuirano djelovala i radila,
ali se istovremeno mijenjala i prilagođavala potrebama
građevinskih i srodnih djelatnosti. Veliki dio aktivnosti
DGITH-a i HSGI-a je objavljen u stručnim prikazima našeg
časopisa GRAĐEVINAR, a dio aktivnosti je ostao zabilježen
u zapisnicima sjednica Predsjedništva te redovnih godišnjih
i izbornih SKUPŠTINA kao i izvještaja sa stručnih ekskurzija,
održanih stručnih seminara, tečaja, predavanja, okruglih
stolova o aktualnim temama iz područja građevinarstva –
uključujući i pripadajuće zakonodavstvo. HSGI je i nadalje
sastavni dio kako pozitivnih tako i negativnih zbivanja u
društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske – nažalost,
još uvijek „s bolestima država u tranziciji“. Veliki broj
članova HSGI-a pored redovnih radnih zadataka je vrlo
uspješno volonterski obavljao aktivnosti i poslove naše
strukovne udruge koji su doprinijeli cjelokupnom razvoju
građevinarstva i dijela gospodarstva Lijepe naše, ali
nažalost, još uvijek nedovoljno društveno i gospodarski
izgrađene države.
Predsjednik HSGI-a, Dragan Blažević se na kraju zahvalio
svim (do)sadašnjim članovima, a posebno predsjednicima i
tajnicima te ostalim članovima Predsjedništva HSGI-a, kao
i temeljnim gradskim udrugama naše struke. Također se
zahvalio kako individualnim tako i kolektivnim članovima na
financijskoj potpori koja je preduvjet ostvarenja programa
rada, a posebno redovitog izlaženja časopisa GRAĐEVINAR.
Na kraju programa svečane akademije nagrađeni su sljedeći
predsjednici DGITH-a i HSGI-a od 1980. godine:
 Dr. sc. Danijel Režek, r. 1936., predsjednik od 1980.
do 1984.
 Prof. emeritus dr. sc. Veselin Simović, r. 1930.,
predsjednik od 1984. do 1987.
 Branko Bergman, dipl. ing. građ., r. 1933.,
predsjednik od 1987. do 1995.
 Prof. dr. sc. Petar Đukan, r. 1940., predsjednik od
1995. do 1999.
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 Dragutin Mihelčić, dipl. ing. građ. r. 1945.,
predsjednik od 1999. do 2009.
 Josip Švenda, dipl. ing. građ., r. 1952., predsjednik
od 2009. do 2013.
Branko Bergman i Dragutin Mihelčić, koji su bili
predsjednici u HSGI-u ukupno 18 godina (1985.-1995. i
1999.-2009.), su cijeli radni vijek vrlo uspješno obavljali
raznovrsne poslove u vodnom gospodarstvu.
Od 2013. funkciju i poslove predsjednika HSGI-a
obavlja Dragan Blažević, dipl. ing. građ. koji živi i radi
u Rijeci.

B. Osnovni pokazatelji o 65. OBLJETNICI
časopisa GRAĐEVINAR (1948.-2013.)
Časopis GRAĐEVINAR je nastavio bogatu tradiciju
koja je započeta 1880. izdvajanjem Vijesti Kluba inžinirah
i arhitektah – jedan od prvih stručnih graditeljskih
časopisa na jugoistoku Europe. Od 1919. do 1938. izlazio
je Tehnički list, Građevinski vjesnik, od 1932. do 1941.,
Inženjer od 1940. Od 1946. do kraja 1948. izlazilo je
stručno glasilo Bilten građevinskih poduzeća Hrvatske.
Prvi broj časopisa GRAĐEVINAR tiskan je u siječnju
1949. s ciljem da bude glasilo svih građevinara NR
Hrvatske. Iako je planirano mjesečno izlaženje časopisa,
zbog financijskih i tehničkih razloga povremeno je izlazio
kao dvobroj od 1951. do 1956. i od 1971. do 1975. Od
1976. redovito izlazi 12 brojeva časopisa GRAĐEVINAR
(iznimno je samo dvobroj 9 i 10 u 2011.). Časopis je
od prvog broja objavljivao znanstveno-stručne radove,
stručne priloge, aktualne tehnološke novitete te osnovne
pokazatelje o djelatnosti i radu izdavača – Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera (HSGI) od 1953. godine.
Pored znanstvenih i stručnih radova, od 70-ih godina
povećan je broj vijesti o projektnim i izvedbenim
rješenjima građevinskih objekata, što je utjecalo i na
povećanje broja pretplatnika.
Rekordan broj časopisa tiskan je 1989. godine – 5300
primjeraka, a oko 15 posto je bilo pretplatnika iz drugih
Republika bivše SFRJ te dijelom iz ostalih država. Od 1991.
u časopisu su objavljeni stručni prilozi o ratnim štetama

Nagrađeni predsjednici HSGI od 1980. do 2013. J. Švenda, D.
Mihelčić, B. Bergman, V. Simović, D. Režek (nedostaje P. Đukan)
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kao i obnovi dijela građevinskih objekata, ali i naselja s
pripadajućim infrastrukturnim i gospodarskim objektima.
Časopis GRAĐEVINAR se među prvima pojavio na
internetu i od tada se tiska u boji, od 1996. s kratkim
sažecima, a od početka 2000. s punim sadržajem i od te
se godine u cijelosti tiska u boji. I nadalje je po nakladi i
kvaliteti najveći znanstveno-stručni časopis u Hrvatskoj
kao i u širem okruženju. Referira se u brojnim svjetskim
bazama podataka od početka 2008. Redakcijski, odnosno
Urednički odbor posljednjih godina vodi stalnu brigu o
povećanju citiranosti (impact factor), a od početka 2012.
svi znanstveno-stručni radovi se objavljuju na engleskom
jeziku (na web-stranicama). Posljednjih godina povećao
se broj znanstveno-stručnih radova koje pišu autori iz
inozemstva. Od siječnja 1949. do 10-og broja 2013.
tiskano je ukupno 728 brojeva časopisa s ukupno 41716
stranica. Objavljena su ukupno 2894 znanstveno-stručna
rada. Među brojnim suradnicima, od prvog broja časopisa
do kraja života sa svojim svestranim aktivnostima
kvaliteti časopisa, su posebno doprinijeli prof. dr. sc.
Ervin Nonveiller s ukupno 120 raznovrsnih radova i
priloga i prof. dr. sc. Kruno Tonković – s ukupno 83
raznovrsna stručna i znanstvena priloga. Poslije njih po
broju objavljenih radova je prof. dr. sc. Ivan Tomičić
(preminuo 2013.) i prof. dr. sc. Zvonimir Žagar. U
ulozi stručnog urednika i novinara od 1952. do 1971.
najaktualniji je bio Branko Petrović, dipl. ing. građ.
(prevodio stručne članke s 5 jezika iz inozemnih časopisa)
te Branko Nadilo koji od 1985. redovito piše stručne
članke raznovrsnih tema iz područja graditeljstva – kako
aktualnih s gradilišta tako i povijesnih prikaza s nizom
fotografskih pokazatelja. Od 1958. do 1988. tehnički
urednik časopisa bio je Ante Nejašmić, a od srpnja 1988.
do kraja 1989. Branko Nadilo je bio i tehnički urednik.
Od 1990. do kraja 2011. tehnička urednica časopisa bila
je Marija Hrlić, a od siječnja 2012. tehnička urednica
časopisa je Tanja Vrančić. Od 1953. navode se imena
svih članova Uređivačkog i Redakcijskog odbora časopisa
GRAĐEVINAR, a njihov ukupni broj je 89. U 65 godina
izlaženja časopisa bilo je samo šest glavnih i odgovornih
urednika i to:

Dragutin Mihelčić
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Naslovnice jubilarnih brojeva časopisa GRAĐEVINAR

 Miro Marasović, dipl. ing. arh. – od siječnja 1949.
do broja 1-2 1951.
 Stjepan Lamer, dipl. ing. građ. – samo broj 3-4 u
1951.
 Franjo Simić, dipl. ing. građ. – od broja 5-6 u 1951.
do kraja 1955.
 Prof. dr. sc. Ervin Nonveiller, dipl. ing. građ. – od
siječnja 1956. do lipnja 1975.
 Prof. emeritus dr. sc. Veselin Simović - od srpnja
1975. do prosinca 2011.
 Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dipl. ing. građ. – od
siječnja 2012.
U broju 11/2013. od str. 1020. do 1026. dati su osnovni
pokazatelji kako o časopisu GRAĐEVINAR tako i glavnim i
odgovornim urednicima od 1949. do 2013. godine. Najduže
aktivnosti i poslove glavnog i odgovornog urednika obavljao
je prof. emeritus dr. sc. Veselin Simović , a o tome kao
i ostaloj djelatnosti osnovni pokazatelji su navedeni u
prikazu, također ovog broja časopisa - Komemoracija u
povodu njegove smrti (20. siječnja 2014.).
Na svečanoj akademiji povodom obilježavanja
60. OBLJETNICE HSGI-a i 65. OBLJETNICE časopisa
GRAĐEVINAR pored navedenih pokazatelja dio aktualnih
pokazatelja dao je prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dipl. ing.
građ. – glavni i odgovorni urednik časopisa GRAĐEVINAR
od siječnja 2012. Naglasio je da je izdavanje časopisa
GRAĐEVINAR najvažnija djelatnost HSGI-a. Pored brojnih
domaćih autora, do 2009. ukupno je bilo 459 stranih
autora, a od siječnja 2012. do listopada 2013. objevljeni
su i radovi nova 83 autora iz inozemstva.
Web-stranica časopisa GRAĐEVINAR je izrađena u
cijelosti na hrvatskom i engleskom jeziku, što je doprinijelo
povećanju njegove međunarodne prepoznatljivosti. Za
kvalitetu časopisa bitna je stalna suradnja Redakcijskog
i Uredničkog odbora, recenzenata, autora, lektora,
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prevoditelja, ali i prihvaćanje prijedloga čitatelja. Da bi se
uspjelo ostvariti kvalitetno i redovito izlaženje časopisa, u
sadašnjoj velikoj krizi građevinarstva, nažalost, ne postoji
recept – ostaje samo naporan sustavan i dugotrajan rad
svih djelatnika u procesu pripreme i izdavanja časopisa.
Među smjernicama za nastavak rada treba spomenuti
osnivanje međunarodnoga Uredničkog odbora sa
znanstvenicima iz najpoznatijih inozemnih Građevinskih
fakulteta. Većina je već dvije godine aktivno uključena
u recenziranje pristiglih radova i time svakodnevno
pridonose podizanju kvalitete i prepoznatljivosti
časopisa. Izdavanje znanstveno-stručnog časopisa
vrlo je zahtjevan zadatak i u financijskom smislu. Bez
suizdavačkih doprinosa bilo bi vrlo teško zatvoriti
financijsku konstrukciju. U kontinuiranoj potpori
časopisu, uz HSGI kao izdavača, veliku ulogu ima
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Hrvatska
komora inženjera građevinarstva te sljedeće hrvatske
građevinske tvrtke: Viadukt, Hrvatske vode, Tehnika,

Prof. emeritus dr.sc. Veselin Simović

Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić
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Hidroprojekting, Strabag, Ind-eko, Cemex-Hrvatska,
Elektroprojekt, IPZ d.d. i Team. Do 2011. godine suizdavači
su još bili: Institut IGH, Dalekovod, Investinženjering,
Konstruktor-inženjering...
Sadašnja naklada je 3500 primjeraka časopisa, a
godišnja pretplata za 12 brojeva je 360 kuna.
Na kraju svečane Akademije uručene su nagrade
i priznanja svima koji su omogućili redovito tiskanje i
izlaženje časopisa GRAĐEVINAR.
Posebno priznanje dodijeljeno je prof. emeritusu dr.sc.
Veselinu Simoviću kao glavnom uredniku časopisa od
lipnja 1975. do prosinca 2011. Potom su priznanja primili
predstavnici sljedećih suizdavača:
 Hrvatska komora inženjera građevinarstva –
priznanje preuzeo predsjednik Zvonimir Sever,
dip. ing. građ.
 Hidroprojekt d.o.o., Zagreb – Luka Jelić, dipl. ing.
građ.
 Hrvatske vode, Zagreb – doc. dr. sc. Danko
Biondić
 Ina-Eko d.o.o., Zagreb – Ilija Šmitran, poduzetnik
 Strabag d.o.o., Zagreb – Dean Pavlak, dipl. ing.
građ.
 Team d.d., Čakovec – Josip Švenda, dipl. ing.
građ.
 Tehnika d.d., Zagreb - Besalet Mulović, dipl. ing.
građ.
 Viadukt d.d., Zagreb – Milan Kralj, dipl. ing. građ.
U glazbenom dijelu programa svečane Akademije
sudjelovali su: sopranistica Sandra Bagarić i profesor na
Muzičkoj akademiji Darko Domitrović.
Čestitkama na ostvarenim rezultatima djelovanja i
rada HSGI-a od 1953. do 2013., a posebno na redovitom
izlaženju i kvaliteti časopisa GRAĐEVINAR od 1949.
do 2013. pridružuju se i članovi Redakcijskog odbora i
Izdavačkog savjeta časopisa Hrvatske vode.
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Naslovnica časopisa GRAĐEVINAR, broj 11/2013.

Autor ovog prikaza u ulozi glavnog urednika časopisa
HRVATSKE VODE te Ljudevit Tropan, dipl. ing. građ. koji
je dužnosti zamjenika glavnog urednika obnašao od
1993. do 2008. i zamjenica glavnog urednika od 2008.
do danas, dr. sc. Bojana Horvat, posebno ističu da smo,
prateći časopis GRAĐEVINAR, primjenjivali dio spoznaja
u pripremi i izdavanju našeg časopisa Hrvatske vode. A za
savjete je uvijek bio spreman prof. emeritus dr. sc. Veselin
Simović, višegodišnji glavni i odgovorni urednik časopisa
GRAĐEVINAR. 
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