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Proslava 55. obljetnice Društva arhitek-
tonskih i građevinskih inženjera i tehni-
čara Vinkovci (DAGIT Vinkovci) započela 
je 16. listopada 2015. svečanom skup-
štinom u kazalištu Joza Ivakić u Vinkov-
cima. Program je vodila Biljana Pavlović, 
glavna i odgovorna urednica Vinkovačke 
televizije, a nakon otvorenja državnu 
je himnu otpjevao dječji zbor Glazbe-
ne škole Josipa Runjanina iz Vinkovaca. 
Uslijedila je minuta šutnje kojom je oda-
na počast svim preminulim članovima 
DAGIT-a.
Skupu se obratio predsjednik Stanko 
Banožić, dipl. ing. građ., koji je najprije 
pozdravio sve nazočne, a potom dao 
kratak prikaz pola stoljeća djelovanja 
DAGIT-a. Društvo je s dvadesetak čla-
nova osnovano 11. rujna 1960., a prvi 
je predsjednik bio Eduard Šernig, dipl. 
ing. arh. Prvo je stručno putovanje u HE 
Senj bilo organizirano 1963. Sadašnji 
naziv Društvo nosi od ponovnog pokre-
tanja djelovanja 2. veljače 1973. (pred-
sjednik je bio Ignjat Petrović, dipl. ing. 
građ.).
Nakon ponovnog pokretanja djelovanja 
znatno je porastao i broj članova te je 
održan niz stručnih predavanja, a počela 
su se organizirati i stručna putovanja po 
kojima je to društvo nadaleko poznato. 
Prvo se krenulo na velika gradilišta u ze-
mlji, a potom, i to sve češće, u inozem-
stvo. Društvo se i danas trudi organizirati 
stručno usavršavanje svojih članova, ne-
ovisno o tome je li riječ o stručnim semi-
narima ili o putovanjima.

DAGIT je sve to vrijeme djelovao bez vla-
stitih prostorija koje je dobio tek 1990., 
no ratna su zbivanja onemogućila nji-
hovo temeljito uređivanje i opremanje. 
Naime, mnogi su članovi bili uključeni u 
Domovinski rat, a dio se privremeno ili 
stalno iselio. Rad je Društva obnovljen 

1992. s mnogo novih mladih članova, 
ali je broj članova prepolovljen jer su 
s djelovanjem prestala mnoga velika 
građevinska poduzeća. Ipak, nastavila 
su se organizirati stručna putovanja u 
inozemstvo, koja se od 1994. održavaju 
gotovo svake godine, a 1995. temeljito 
su uređene i opremljene u ratu stradale 
prostorije.

Sudionicima se 
svečane skupštine 
obratio i Dragan 
Blažević, dipl. ing. 
građ., predsjed-
nik HSGI-a, koji je 
slavljenicima če-
stitao 55. rođen-
dan i predsjedniku 
DAGIT-a uručio 
prigodnu umjet-
ničku sliku. Stanku 
Banožiću čestitke 

i poklone uručili su i predstavnici DGIT-a 
Varaždin, UGI-a Split, DAGIT-a Slavonski 
Brod i DAGIT-a Nova Gradiška.
Pozdravne govore održali su i brojni 
uzvanici. Skup su najprije pozdravili za-
mjenik gradonačelnika Vinkovaca Ivan 
Bosančić, mag. oec., i vukovarsko-sri-

PROSLAVA 55. OBLJETNICE DAGIT-a VINKOVCI

Nadaleko poznata stručna putovanja
Sudionici su proslave obišli gradilišta na otklanjanju posljedica 
poplava u županjskoj Posavini – mjesto puknuća nasipa u Rajevu 
Selu, novoizgrađene kuće u Gunji i obnovljenu županijsku cestu

Dobitnici posebnih priznanja priznanja na proslavi 55. obljetnice DAGIT-a Vinkovci

Dobitnici plaketa na proslavi 55. obljetnice DAGIT-a Vinkovci u kazalištu 
Joza Ivakić
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jemski župan Božo Galić, dipl. ing. građ., 
inače dugogodišnji član DAGIT-a.
Rad je svečane sjednice DAGIT-a Vinkovci 
zaključen dodjelom zahvalnica, priznanja 
i zlatnih plaketa zaslužnim članovima te 
pojedincima i tvrtkama koji su dali velik 
doprinos i podršku dosadašnjem djelo-
vanju Društva. Zlatne su plakete dobili 

posthumno Ivan Milodrag (preuzeo ju je 
njegov sin), Željko Andričević i Mandica 
Sanković, a uime nagrađenih zahvalio je 
Željko Andričević.
Obilježavanje 55. obljetnice DAGIT-a 
nastavljeno je sutradan obilaskom gra-
dilišta na otklanjanju posljedica poplava 
na području županjske Posavine. Članovi 

DAGIT-a i njihovi gosti bili su na mjestu 
puknuća nasipa u Rajevu Selu te su obišli 
novoizgrađene kuće u Gunji i obnovljenu 
županijsku cestu.
Zajedničko druženje Vinkovčana i njiho-
vih gostiju, uglavnom sudionika proširene 
sjednice Predsjedništva HSGI-a, zaključe-
no je u restoranu Aquarius u Bošnjacima.


