
DODIJELJENJE NAGRADE I PRIZNANJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

2000. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije:   

          

1. CARITASU BISKUPIJE ŠIBENSKE 

(zbog posebnog doprinosa u socijalnoj skrbi na području Grada Knina i drugim naseljima 

Šibensko-kninske županije),  

2. Košarkašu DRAŽENU PETROVIĆU - posmrtno 

(zbog vrhunskih osobnih športskih uspjeha, promidžbe športa i Šibenika u Republici 

Hrvatskoj i Hrvatske u svijetu). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Doc. dr. STIPI BELAKU 

(zbog zasluga u stvaranju visokoškolskih ustanova u Šibensko-kninskoj županiji), 

2. Lady JADRANKI BERESFORD PEIRSE 

(zbog osobitog doprinosa i humanitarne pomoći u obnovi Šibenika i ratom oštećene Šibenske 

katedrale), 

3. Gospodarstveniku VLADI ČOVIĆU 

(zbog doprinosa u razvoju gospodarskih i komunalnih djelatnosti u Šibensko-kninskoj 

županiji), 

4. SLAVI GRUBIŠIĆU, prof. - posmrtno 

(zbog doprinosa šibenskoj historiografiji i muzejskoj djelatnosti Šibensko-kninske županije), 

5. Glumcu MATI GULINU 

(zbog brojnih dramskih predstava i koncerata i uloge zapovjednika šibenskih umjetnika u 

Domovinskom ratu) , 

6. ANTI ŠUPUKU, prof - posmrtno 

(zbog doprinosa u filološkoj i historiografskoj znanosti i obradi glagoljskih spomenika i starih 

šibenskih matica). 

 

C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. DRUŠTVU NAŠA DJECA - Šibenik 

(zbog ostvarenih rezultata u području društvene skrbi o djeci na području Šibensko- kninske 

županije, a naročito u humanitarnom aspektu za vrijeme Domovinskog rata), 

2. GRADU VODICE 

(zbog postignutih rezultata u pedesetogodišnjem razvoju turizma), 

3. JADRANSKOJ BANCI d.d. - Šibenik 



(zbog dugogodišnje uspješne bankarske djelatnosti na području Šibensko-kninske županije i 

doprinosu gospodarskom razvitku), 

4. KUD “KOLO” - Šibenik 

(zbog doprinosa razvoja glazbene kulture u Šibensko-kninskoj županiji i Republici 

Hrvatskoj), 

5. KUD “SLOGA” - Pakovo selo 

(zbog doprinosa razvoja folklorne i glazbene kulture u Šibensko-kninskoj županiji), 

6. KUD “KOLEDIŠĆE” - Jezera 

(zbog doprinosa u razvoju glazbene i folklorne kulture u Šibensko-kninskoj županiji), 

7. MEĐUNARODNOM DJEČJEM FESTIVALU - Šibenik 

(zbog dugogodišnjeg doprinosa u razvoju glazbene kulture među djecom i promidžbe 

Šibenika i Hrvatske u svijetu), 

8. OŠ “ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG” - Drniš 

(zbog iznimnog doprinosa u razvoju prosvjetne i obrazovne djelatnosti djece i omladine, a 

naročito za vrijeme rata u progonstvu), 

9. ŠIBENSKOJ NARODNOJ GLAZBI - Šibenik 

(zbog stoljetnog razvoja hrvatske glazbene kulture i doprinosu u očuvanju hrvatskog 

narodnog bića), 

10. “VINOPLOD - VINARIJI” d.d. - Šibenik 

(zbog doprinosa u gospodarskom razvoju Šibensko-kninske županije, razvoju vinarstva i 

unapređenju vinogradarstva), 

11. VK TISNO- Tisno 

(zbog razvoja veslačkog športa), 

12. “VODOVODU I ODVODNJI’ d.o.o. - Šibenik 

(zbog doprinosa u razvoju vodoopskrbe i izgradnji vodoopskrbnih objekata na području 

Šibensko-kninske županije), 

13. VATROGASNOJ ZAJEDNICI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Šibenik 

(zbog uspješnog djelovanja Dragovoljnih vatrogasnih društava (DVD-a) u gašenju požara), 

14. ŽUPANIJSKOM MUZEJU ŠIBENIK - Šibenik 

(zbog uspješnih izložbenih, istraživačkih, konzervatorskih i izdavačkih djelatnosti). 

 

D) Počasni građanin Šibensko-kninske županije: 

 

1. NJ. E. dr. PAUL WIDMER, veleposlanik Švicarske konfederacije u RH  

(zbog svog političkog i humanitarnog djelovanja i značajnom doprinosu, napretku i ugledu 

Šibensko-kninske županije, a naročito Grada Knina i Republike Hrvatske). 

 

2001. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. Ligi za borbu protiv raka Šibensko-kninske županije 

(zbog dugogodišnjeg humanitarnog rada, te posebice preventivnog djelovanja i zdravstvenog 

prosvjećivanja građana). 



 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. msgr. ANTI IVASU, šibenskom biskupu 

(zbog velikih osobnih zasluga na kulturnom, duhovnom i vjerskom polju), 

2. Piscu IVI BREŠANU, prof. 

(zbog izuzetnog doprinosa za dugogodišnje umjetničko djelovanje kao velikana hrvatske 

književnosti, dramskog pisca, autora filmskih scenarija, noveliste, romansijera, kao i osobnog 

doprinosa ostvarivanju programa Međunarodnog dječjeg festivala i očuvanju ansambla 

Šibenskog kazališta), 

3. Dr. VESNI GIRARDI JURKIĆ 

(zbog dugogodišnje suradnje s kulturnim institucijama s područja Šibensko-kninske županije, 

te osobnog doprinosa za uvrštavanje šibenske Katedrale Sv. Jakova i stare gradske jezgre na 

svjetsku listu UNESCO-a), 

4. Glazbeniku MAKSIMU MRVICI 

(zbog velikog uspjeha na glazbenom polju, te sudjelovanja na brojnim pijanističkim 

natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu), 

5. Akademiku ANTI VULINU 

(zbog toga što je najveći dio svog arhitektonskog stvaralaštva posvetio Šibeniku, gdje su i 

nastala njegova najznačajnija izvedena djela). 

 

C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. KLAPI ŠIBENIK Šibenik 

(zbog dugogodišnjeg doprinosa u razvoju glazbene kulture kroz izvedbu izvornih 

dalmatinskih pjesama i šansona), 

2. Hrvatskom planinarskom društvu “KAMENAR” - Šibenik 

(zbog dugogodišnjeg doprinosa, unapređenju i razvoju planinarstva na području Šibensko 

kninske županije), 

3. KNINSKOM MUZEJU-Knin 

(zbog ostvarenih rezultata na skupljanju i zaštiti kulturne baštine kninskog kraja), 

4. Osnovnoj glazbenoj školi “KRSTO ODAK” - Drniš 

(zbog dugogodišnjeg doprinosa unapređenju i razvoju glazbene kulture na području Drniša i 

Šibensko-kninske županije), 

5. Veslačkom klubu “KRKA”- Šibenik 

(zbog dugogodišnje tradicije u razvoju veslačkog športa), 

6. Galeriji sv. Krševana - Šibenik 

(zbog doprinosa u razvoju likovne kulture), 

7. Obrtničkoj komori Šibensko-kninske županije 

(zbog uspješnog rada u promicanju obrtništva, a posebice rada Ceha ugostitelja i turističkih 

djelatnika u promicanju vrijednosti Šibensko-kninske županije), 

8. Omladinskom košarkaškom klubu 

“DRAŽEN PETROVIĆ”- Šibenik 

 (za uspješnu uzrasta u košarkaškom športu). 



 

D) Počasni građanin Šibensko-kninske županije: 

 

l. Gosp. HANS GEORG KLUGE landrat (župan) Okruga Herford u Njemačkoj 

(zbog svog političkog i osobnog djelovanja i značajnog doprinosa u promicanju i ugledu 

Šibensko-kninske županije, ostvarenja i razvoja međusobnih gospodarskih, društvenih i 

kulturnih odnosa između dviju županija, te tridesetpetogodišnje tradicije prijateljstva i 

suradnje dviju županija). 

 

2002. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. OPĆOJ BOLNICI ŠIBENIK 

(za uspješnu organizaciju zdravstva i pružanje zdravstvenih usluga građanima Šibensko-

kninske županije), 

2. VISOKOJ ŠKOLI ZA TURIZAM ŠIBENIK 

(za uspješnu organizaciju domicilne visokoškolske ustanove i ostvarene rezultate u području 

visokoškolske naobrazbe studenata), 

3. Prof. dr. sc. PETRU GUBERINI, akademiku 

(za osobite uspjehe u području lingvističkih znanosti). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Prof. dr. sc. STIPI BATINICI 

(zbog izuzetnog doprinosa za dugogodišnje zdravstveno i stručno djelovanje u području 

zdravstva, a posebice dječje i neonatalne kirurgije), 

2. Prim. dr. sc. ZORANU ČALI 

(zbog izuzetnog doprinosa za dugogodišnje znanstveno i stručno djelovanje u području 

zdravstva, a posebice minimalne invazivne kirurgije), 

3. Prim. mr. sc. STJEPANU SIROVICI 

(zbog izuzetnog doprinosa za dugogodišnje znanstveno i stručno djelovanje u području 

zdravstva, a posebice psihijatrije i neuropedijatrije). 

 

C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. ANĐELKU BABAČIĆU, glumcu 

(zbog brojnih ostvarenih dramskih predstava u zemlji i inozemstvu), 

2. JOSIPU STOJANOVIĆU, gospodarstveniku 

(zbog uspješnog vođenja privatne trgovačke tvrtke i sponzorstva športskih klubova i 

manifestacija), 

3. ANTI KNEŽEVIĆU, bivšem sportašu 

(zbog dugogodišnje pomoći i sponzorstva mladih sportaša u sudjelovanju na međunarodnim 

turnirima i prijateljskim susretima u Francuskoj), 



4. Ansamblu “BONACA”-Šibenik 

(zbog doprinosa u razvoju glazbene kulture u Gradu Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji), 

5. BRANKU BUBICI, kulturnom djelatniku 

(zbog dugogodišnjeg osobnog doprinosa u tradiciji klapskog pjevanja), 

6. SESTRAMA FRANJEVKAMA OD BEZGREŠNE, Šibenik 

(zbog dugogodišnjeg doprinosa na humanitarnom, duhovnom i vjerskom polju), 

7. UDRUGI SLIJEPIH ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 (zbog uspješnog dugogodišnjeg humanitarnog djelovanja), 

8. MARIJANU POLIĆU, učeniku 

(zbog uspješnog sudjelovanja i osvajanja nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima 

iz matematike), 

9. Prim. dr. sc. JOSIPU BATINICI 

(zbog dugogodišnjeg doprinosa za znanstveno i stručno djelovanje u području zdravstva, a 

posebice u organizaciji i vođenju kirurške službe tijekom domovinskog rata), 

10. Prof.dr.sc. IVI MERLAKU 

(zbog dugogodišnjeg doprinosa za znanstveno i stručno djelovanje u području zdravstva, a 

posebice u organizaciji i vođenju Službe ginekologije i porodništva), 

11. CARITASU ŽUPE Sv. ANTE, Knin 

(zbog posebnog doprinosa u humanitarnom djelovanju na području Grada Knina i susjednih 

općina), 

12. GRADSKOM PUHAČKOM ORKESTRU, Drniš 

(zbog dugogodišnjeg doprinosa razvoju glazbene kulture na području Grada Drniša i 

Šibensko-kninske županije), 

13. C.B. RADIO AMATERSKOM KLUBU, Šibenik  

(zbog dugogodišnjeg aktivnog rada i doprinosa u razvoju amaterske radio djelatnosti). 

 

D) Počasni građanin Šibensko-kninske županije: 

 

1. general ANTE GOTOVINA 

(zbog iskazanih vojnih vještina i velikog osobnog doprinosa u oslobodilačkim akcijama 

Hrvatske vojske u Domovinskom ratu), 

2. general RAHIM ADEMI 

(zbog iskazanih vojnih vještina u Domovinskom ratu, a posebice u herojskoj obrani Šibenika 

u rujanskom ratu 1991. godine), 

3. general MIRKO NORAC 

(zbog iskazanih vojnih vještina i velikog osobnog doprinosa u oslobodilačkim akcijama 

hrvatske vojske u Domovinskom ratu). 

 

2007. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. FRANJEVAČKOM SAMOSTANU GOSPE OD MILOSTI NA VISOVCU 



(zbog aktivnosti franjevaca u stoljetnom širenju vjere i kulturnog dobra, promičući nadu i 

pomirenje u franjevačkom duhu siromaštva i malenosti), 

2. VELEUČILIŠTU “MARKO MARULIĆ” KNIN 

(zbog iznimnog doprinosa u razvoju Grada Knina i obrazovanju studenata kroz stručne studije 

iz tri studijska programa: trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, poljoprivreda krša-biljna 

proizvodnja i poljoprivreda krša-stočarstvo krša i prehrambena tehnologija),  

3. Prof. dr. sc. DRAGANU PRIMORCU, ministru znanosti, obrazovanja i športa u Vladi 

RH 

(zaslužnom za uspješnu organizaciju i razvoj visokoškolskog obrazovanja na području 

Šibensko-kninske županije te osnivanja veleučilišta u Kninu i Šibeniku). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Fra JULIJANU RAMLJAKU (posmrtno) 

(zbog širenja franjevačkog duha i nacionalne svijesti plijeneći siromaštvom kao svećenik i 

čovjek, uvijek na usluzi malom i skromnom čovjeku), 

2. TVRTKI NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK, d.o.o. 

(zbog uspješnog poslovanja i svrstavanja među značajna poduzeća Šibensko-kninske županije 

i doprinosa razvoju gospodarstva i novom upošljavanju djelatnika), 

3. TVRTKI ”PODI-RAŽINE” d.o.o. 

(zbog uspješne realizacije projekta poduzetničke zone koja je iznimno značajna za razvoj 

Šibensko-kninske županije), 

4. ODJELU OFTALMOLOGIJE OPĆE BOLNICE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

(zbog uspješne primjene najsuvremenije metode liječenja prednjeg segmenta oka i postizanja 

prepoznatljivih rezultata u Županiji i šire),  

5. KLAPI “MASLINA” ŠIBENIK 

(zbog neizmjernog doprinosa u razvoju glazbene kulture, napose dalmatinske “pisme” te 

promicanja šibenskih kulturnih vrijednosti i hrvatskog identiteta u domovini i šire). 

 

C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. CEHU UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNIKA OBRTNIČKE KOMORE 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

(zbog uspješnog organiziranja gastro manifestacija s ciljem afirmacije autohtonih jela, tjedna 

šibenske kuhinje i prezentacije jela s područja županije i doprinosa razvoju turizma), 

2. KULTURNO-UMJETNIČKOM DRUŠTVU “BEDEM” GREBAŠTICA 

(zbog postignutih rezultata i doprinosa razvoju folklorne i glazbene kulture u Šibensko-

kninskoj županiji i Republici Hrvatskoj). 

 

2008. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 



1. Šefu Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj gosp. VINCENTU 

DEGERTU 

(zbog posebne stručne pomoći i osobnog angažmana u realizaciji vrlo značajnih projekata za 

razvoj gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. UDRUZI RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, ŠIBENIK 

(zbog doprinosa na očuvanju trajnog sjećanja na djelo i junaštvo njihovih sinova i 

Domovinskog rata kao zaloga za slobodnu, neovisnu, demokratsku i europsku Hrvatsku), 

2. ŠIBENSKOJ NARODNOJ GLAZBI, ŠIBENIK 

(zbog doprinosa glazbenoj kulturi i 160. obljetnice utemeljenja, brojnih nastupa u zemlji i 

inozemstvu i časnog predstavljanja Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije i Republike 

Hrvatske), 

3. VESLAČKOM KLUBU “KRKA”, ŠIBENIK 

(zbog doprinosa u razvoju športa i 85. obljetnice utemeljenja, brojnih natjecateljskih nastupa i 

osvajanja medalja u zemlji i inozemstvu, te predstavljanja Grada Šibenika, Šibensko-kninske 

županije i Republike Hrvatske). 

 

C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. HRVATSKOM PLANINARSKOM KLUBU SVETI MIHOVIL, ŠIBENIK 

(zbog športske aktivnosti i brojnih planinarskih, speleoloških i ekspedicijskih poduhvata i 

djelovanja na osnivanju Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Šibenik za područje 

Šibensko-kninske županije). 

 

2009. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. Mr. Darku Milinoviću, dr. med. ministru zdravstva i socijalne skrbi u Vladi Republike 

Hrvatske  

(zbog posebnog osobnog zalaganja i doprinosa u razvoju zdravstva na području  Šibensko-

kninske županije). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. TVRTKI KNAUF d.o.o., Kosovo, Knin 

 (zbog iznimnog doprinosa u razvoju gospodarstva i povećanja zaposlenost  u Šibensko-

kninskoj županiji), 

2. SLAVKU GRUBELIĆU, članu ŠRK „Mali porat“ Vodice 

(zbog iskazivanja posebne hrabrosti i prisebnosti prilikom spašavanja jednog od dvojice 

austrijskih mladića 7. kolovoza 2008. godine u Vodicama).  



 

 

2011. 

 

A) Nagrada šibensko-kninske županije: 

 

1. 113. ŠIBENSKOJ BRIGADI HV 

(povodom dvadesete godišnjice osnutka, a zbog zasluga njenih pripadnika – hrvatskih 

branitelja u obrani područja Šibensko-kninske županije i posebnog doprinosa u stvaranju 

neovisne Hrvatske države), 

2. POLICIJSKOJ UPRAVI ŠIBENSKO-KNINSKOJ, ŠIBENIK 

(zbog naročitog doprinosa u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i obrani prostora 

Šibensko-kninske županije od neprijateljskog napada u „rujanskom ratu“, te trajnog 

ostvarivanja sigurnosti života građana), 

3. Prof. NIKOLI BAŠIĆU 

(zbog realizacije spomen-obilježja pogibije dvanaest vatrogasaca na otoku Kornatu i 

ostvarenja simbola zajedništva i ponosa svih koji su ovu tragediju proživjeli kao osobni 

gubitak). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. UDRUZI „AGRONAUTA“ , MURTER 

(zbog naročitog udjela u zaštiti prirode i okoliša te promicanja održivog razvoja otoka i 

priobalja), 

2. Mr.sc. ŽELJKU KRNČEVIĆU 

(zbog doprinosa i sudioništva u arheološkim istraživanjima i znanstvenoj obradi nalazišta i 

lokaliteta diljem Županije i šire). 

 

2012. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. MILIVOJU ZENIĆU, prof.  (posmrtno) 

(zbog iznimnog doprinosa u razvoju knjižničarske i znanstvene djelatnosti, dugogodišnjeg 

ravnanja knjižnicom „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku, te bogatog autorskog rada i baštinjenja 

šibenskog kraja u svekolikoj intelektualnoj i pisanoj hrvatskoj kulturi). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Udruzi „VODIČKI ŽUDIJI“ 

(zbog tradicionalnog sudjelovanja u procesijama i uskršnjim običajima župe u Vodicama, 

organiziranja Vodičkog festivala žudija i očuvanja dugogodišnje pobožne tradicije i običaja 

hrvatskoga naroda),  

2. ANTI NADOMIRU TADIĆU ŠUTRI 



(zbog aktivnog sudjelovanja u prvim kulturnim događanjima u oslobođenom hrvatskom 

kraljevskom Gradu Kninu, bogatog autorstva i izdavanja više samostalnih knjiga poezije s 

domoljubnom tematikom i općeg doprinosa razvoju hrvatske kulture). 

 

C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKOJ ŠKOLI ŠIBENIK 

(zbog doprinosa u obrazovanju obrtničkih zanimanja, organiziranja učeničkih natjecanja, 

višestrukog osvajanja prvog mjesta na državnim natjecanjima u obrtništvu i uspješnog rada s 

učenicima s poteškoćama u razvoju), 

2. RADIO DRNIŠU 

(povodom četrdesetogodišnjeg neprekidnog djelovanja kao lokalnog radija i uspješnog 

informiranja mnogobrojnih prognanika i branitelja drniškog kraja u Domovinskom ratu i 

općeg doprinosa u razvoju društvenog života Drniša i njegove okolice), 

3. Predsjedniku Obrtničke komore Šibensko-kninske županije ANTI MIHIĆU 

(zbog uspješnog rada u Obrtničkoj komori Šibensko-kninske županije i općeg doprinosa u 

razvoju obrtništva i turističke djelatnosti u Gradu Vodicama i Županiji). 

 

2013. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. Gosp. DANKU JERKOVIĆU 

(zbog aktivnog djelovanja kao vaterpolskog učitelja/ trenera koji je svojim 

četrdesetogodišnjem radom ostavio neizbrisiv trag na području vaterpola, športa i odgoja 

djece u Šibeniku, tj. Šibensko-kninske županije). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Šibenik 

(zbog nesebičnog zalaganja i pružanja pomoći ugroženom stanovništvu na području 

Šibensko-kninske županije u vrijeme elementarne nepogode proglašene u veljači 2012. 

godine, zbog posljedica snježnog nevremena, izvanredno velike visine snijega, snježnih 

nanosa i jakog mraza), 

2. Ogranak Matice hrvatske – Murter 

(zbog desetogodišnjeg djelovanja u kojem je izdano nekoliko vrijednih edicija, od kojih 

posebice treba istaknuti godišnja, odnosno dvogodišnja izdanja Murterskog godišnjaka), 

3. Gđi Fili Minčić 

(zbog dugogodišnjeg humanitarnog sudjelovanja u darivanju krvi na području Šibensko-

kninske županije), 

4. Gosp. Mladenu Mavroviću 

(zbog dugogodišnjeg humanitarnog sudjelovanja u darivanju krvi na području Šibensko-

kninske županije). 

 



C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. Udruzi žena sv. Antun iz Šibenika 

(zbog humanog i plemenitog organiziranja manifestacija na prikupljanju pomoći za liječenje 

djece oboljele od malignih bolesti), 

2. Udruzi za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Šibensko-kninske županije „Izvor 

ljubavi“ 

(zbog organiziranja stručnih susreta, seminara, predavanja i radionica za edukaciju roditelja, 

prosvjetnih djelatnika i cijele lokalne zajednice kako bi na najbolji način olakšali djeci složen 

svijet brojki i slova, te im pokazali drugačije i primjerenije načine učenja), 

3. Dr. Vladimiru Lučevu 

(zbog izuzetnih zasluga oko pokretanja Memorijalnog centra Fausta Vrančića u Prvić Luci), 

4. Prof. Ivanu Nimcu 

(zbog izuzetnih zasluga oko pokretanja Memorijalnog centra Fausta Vrančića u Prvić Luci). 

 

2014. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. Mr. sci. Milivoju Blaževiću, prof. povijesti, arhivist 

(zbog razvoja i unapređenja arhivske djelatnosti na području Šibensko-kninske županije i 

stručno znanstvenog rada iz gospodarsko-socijalne, političke i kulturne povijesti), 

2. KUU „Miljevci“ 

(zbog desetogodišnjeg očuvanja i promicanja tradicijske kulture sedam miljevačkih sela, 

sudjelovanja na više  od dvjesto javnih nastupa diljem Lijepe naše, posebice sudjelovanja na 

najprestižnijim državnim smotrama, smotri folklora Dalmacije, nastupima u svim 

dalmatinskim županijama, organizaciji „Miljevačkih užanci“ i festivala „ojkavice“). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Muškom pjevačkom zboru „Sveti Mihovil“ 

(zbog četrdesetjednogodišnjeg predanog rada na očuvanju i njegovanju glazbenih i kulturnih 

tekovina ovog kraja, sudjelovanju na više od petsto nastupa diljem Lijepe naše, posebice na 

dječjem festivalu, gradskim i županijskim svečanostima, crkvenim blagdanima i vojnim 

smotrama), 

2. Gosp. Dušku Vuletiću 

(zbog iznimnih zasluga u kulturi, sportu, kao i ostalim zbivanjima u Gradu Šibeniku i šire, 

koje traju preko šezdeset godina), 

3. Humanitarnoj udruzi „Daj 5 od srca“ 

(zbog humanitarnog djelovanja na području Grada Vodica kroz pružanje raznih oblika pomoći 

bolesnim i nemoćnim osobama, posebice organiziranje humanitarnih akcija, prikupljanje i 

raspodjelu humanitarne pomoći starim i nemoćnim osobama). 

 

C) Paketa Šibensko-kninske županije: 



 

1. Društvu Multiple skleroze Šibensko-kninske županije 

(zbog humanitarne organizacije prikupljanja sredstava za kupnju aparata za terapije, te raznih 

rekvizita za vježbanje, pružanje stručne psihološke pomoći, podrške oboljelima kako bi se 

lakše nosili sa stresom i kako ne bi došlo do trajnog invaliditeta), 

2. Foto klubu Šibenik 

(zbog uspješnog pedesetogodišnjeg djelovanja i njegovanja amaterske umjetničke fotografi je, 

fotografijom bilježenih važnih društvenih, političkih, javnih i kulturnih događaja, 

organiziranja izložbi fotografi ja, te snimljena dva kratkometražna filma), 

3. Gosp. Milanu Jadrešiću, brodograditelju iz Betine 

(zbog aktivnog sudjelovanja pri osmišljavanju regate tradicionalnih drvenih brodova 

„Betinska regataregata za dušu i tilo“, vrsnom brodograditelju desetaka originalnih drvenih 

brodova, replika ofalkane gajete, replika bracere, te vrsnom sportašu, neprijekornom 

društvenom djelatniku, volonteru, vizionaru, poslodavcu i mentoru). 

 

2015. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. Dental centru DUBRAVICA 

(zbog iznimnog doprinosa u razvoju zdravstvenog turizma i poduzetništva na području Grada 

Vodica i Šibensko-kninske županije), 

2. Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „JASTREBOVI“ Šibenik 

(zbog iznimnog doprinosa na očuvanju sjećanja na djelo i junaštvo njihovih pripadnika u 

Domovinskom ratu kao i skrbi o obiteljima poginulih pripadnika „Jastrebova“), 

3. 142. brigadi Hrvatske vojske (Drniška brigada) 

(povodom 20-e obljetnice oslobodilačke vojnoredarstvene akcije „Oluja“, zbog zasluga njenih 

pripadnika u obrani Šibensko-kninske županije, osobito drniškog kraja i posebnog doprinosa 

u stvaranju neovisne Hrvatske države), 

4. Umjetničkom voditelju KUD-a Koledišće Nenadu Milinu 

(zbog iznimnog doprinosa i vrhunske koreografi je kojom se prikazuje jezerska baština, te za 

predan rad na skupljanju, očuvanju i prezentaciji pučke tradicije ovog kraja i Šibensko-

kninske županije). 

 

B) Gb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Klapi STARI PRIJATELJI iz Šibenika 

(zbog doprinosa u razvoju klapske pjesme te kulturnog i zabavnog života Šibensko-kninske 

županije), 

2. Šibenskom pjevačkom društvu „KOLO“ 

(za ostvarena dostignuća na području kulturnog amaterizma, očuvanja tradicijske baštine, 

humanitarnog djelovanja, turističke promocije i podizanja kvalitete života na području 

Šibensko-kninske županije), 

3. KUD-u „KOLEDIŠĆE“ 



(zbog dugogodišnjeg doprinosa u očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja, te turističke 

promocije Šibensko-kninske županije). 

 

C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. Poljoprivrednom obrtu „PROMINKA“ 

(zbog osebujne zasluge u razvoju pčelarstva te proizvodnje i prodaje meda, posebice mednih 

likera i octa od meda na području Republike Hrvatske), 

2. Tamburaškom orkestru „KRSTO ODAK“ 

(zbog doprinosa u razvoju glazbene kulture i promicanju Šibensko-kninske županije, posebice 

drniškog kraja). 

 

2016. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. Gosp. Špiri Guberini 

(za životno djelo u umjetničkom i kulturnom promicanju Šibensko-kninske županije), 

2. Gosp. Mihovilu Grabiću – posthumno 

(zbog zasluga za dugogodišnji dobrovoljni rad u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Drniš“ 

i na prostoru Šibensko-kninske županije), 

3. Gosp. Ivi Mikuličinu 

(zbog iznimnog doprinosa u novinarstvu, a posebice u području glazbe gdje se istaknuo kao 

osnivač i voditelj popularnih klapa, autor više od sto pjesama, te dobitnik mnogih prestižnih 

nagrada i priznanja). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Udruzi „Sv. Bartolomej“ Knin 

(zbog iznimnog doprinosa u pružanju pomoći djeci, mladima i odraslim osobama s 

invaliditetom-smetnjama u razvoju), 

2. Malonogometnom klubu „Crnica“ 

(zbog dvadesetpetogodišnjeg uspješnog rada i djelovanja tijekom kojih se Klub profilirao u 

nositelja kvalitete malog nogometa u Šibensko-kninskoj županiji), 

3. Hrvatskom planinarskom klubu „Sv. Mihovil“ Šibenik 

(zbog promicanja vrijednosti zdravog života među mladima, zaštiti kulturnih i prirodnih 

vrijednosti Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, te brojnih športskih aktivnosti), 

4. Muškoj klapi „Zvono“ Kistanje 

(zbog iznimnog glazbenog i kulturnog doprinosa kojim promovira Općinu Kistanje i 

Šibensko-kninsku županiju), 

5. Košarkaškom klubu DOŠK-Drniš 

(zbog iznimnog doprinosa u razvoju športa i 42. obljetnice utemeljenja, brojnih natjecateljskih 

nastupa te predstavljanja Grada Drniša i Šibensko-kninske županije). 

 



C) Plaketa Šibensko-kninsk županije: 

 

1. Studentskom zboru Veleučilišta u Šibeniku 

(zbog iznimnog doprinosa u kvaliteti studiranja u Šibeniku, postizanju domaćeg i 

međunarodnog imidža VUŠ-a i time samog Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, te 

prepoznatljivosti Šibenika kao studentskog grada), 

2. Vodičkoj glazbi, Vodice 

(zbog devedesetogodišnjeg djelovanja i iznimnog doprinosa u kulturnim i obrazovnim 

aktivnostima, te razvoju turističke ponude Grada Vodica i Šibensko-kninske županije), 

3. Gosp. Vedranku Šikiću-Balara 

(zbog iznimnog doprinosa u kulturnom i glazbenom izričaju Šibensko-kninske županije), 

4. Kulturno-umjetničkom društvu „Zora“ Betina 

(zbog doprinosa u očuvanju i njegovanju narodnog blaga (pjesama, napjeva, rugalica) te 

promicanja pučke i kulturne baštine kroz folklor diljem Domovine i šire), 

5. Gđi Vugi Marin 

(zbog poticanja osnivanja folklornih udruga, te doprinosa u očuvanju tradicijske kulture i 

običaja Šibensko-kninske županije). 

 

2017. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. Maestru DUŠANU ŠARCU 

(zbog iznimnog doprinosa u očuvanju tradicijske baštine, kulturnoj i turističkoj promociji 

šibenskog kraja te unapređenju kulturnog života Šibensko-kninske županije), 

2. Don STIPI PERKOVU 

(zbog višegodišnjeg rada i iznimno značajnog doprinosa u kulturi i očuvanju kulturne baštine 

Šibenske biskupije i Šibensko-kninske županije), 

3. Gosp. ANTI RADIĆU, predsjedniku Udruženja obrtnika Šibenika 

(zbog iznimnog doprinosa u promociji obrtništva i poduzetništva, te aktivnog sudjelovanju u- 

nizu gastro događaja kojim se promovira Šibensko-kninsku županiju u Domovini i 

inozemstvu). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. LIGI PROTIV RAKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

(zbog dugogodišnjeg humanitarnog djelovanja, organiziranja niza stručnih predavanja i 

radionica, te aktivnog sudjelovanja u Nacionalnim programima ranog otkrivanja karcinoma), 

2. UDRUZI LIONS KLUB „LUCA“ 

(zbog petnaestogodišnjeg humanitarnog rada i niza humanitarnih projekata kojima se 

pomoglo potrebitim građanima ili ustanovama na području Šibensko-kninske županije), 

3. EKOLOŠKOJ UDRUZI „KRKA“ iz Knina 

(zbog iznimnog doprinosa u zaštiti okoliša , poticanja i promocije ekološkog turizma s ciljem 

poboljšanja kvalitete života i održivoj razvoja na području Šibensko-kninske županije), 



4. MUZEJU GRADA ŠIBENIKA 

(zbog iznimnog doprinosa u unapređenju muzejske djelatnosti i očuvanja arheološke kulturne 

baštine na području Šibensko.-kninske županije). 

 

2018. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 

1. Mr. sc. Josipu Ćuzeli 

(zbog višegodišnjeg rada i iznimno ostvarenih rezultata značajnih za doprinos u kulturi i 

očuvanju kulturne baštine Šibensko-kninske županije), 

2. ŠIBENSKOJ NARODNOJ GLAZBI 

(povodom 170-e obljetnice utemeljenja, te iznimnog doprinosa u očuvanju i promicanju 

hrvatske glazbene kulture u zemlji i inozemstvu). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. 93. ZRAKOPLOVNOJ BAZI HRZ i PZO 

(zbog iznimnog doprinosa u obrani od požara Šibensko-kninske županije, sigurnosti ljudi, 

materijalnih i prirodnih dobara, te sigurnom odvijanju turističke sezone u 2017. godini), 

2 . Dr. sc. Marijani Borić 

(zbog iznimnog rada i doprinosa n istraživanjima i afirmaciji života i djela Fausta Vrančića), 

3. LAGUNA TRADE d.o.o. Rogoznica 

(zbog iznimnog doprinosa u razvoju nautičkog turizma i kontinuiranog investicijskog ciklusa 

u podizanju kvalitete usluga MARINE FRAPA). 

 

C) Plaketa Šibensko-kninske županije: 

 

1. Memorijalnom centru „FAUST VRANČIĆ“ u Prvić Luci 

(zbog iznimnog doprinosa na promociji hrvatske kulturne baštine, a posebice znanstvenog 

nasljeđa glasovitog Šibenčanina Fausta Vrančića), 

2. Udruzi „KAMPANEL 1861“ iz Unešića 

(zbog desetogodišnjeg rada i provedbe projekta „OŽIVIMO I OČUVAJMO ZAGORU“, te 

organiziranja manifestacija u svrhu očuvanja, revitalizacije i promocije Zagore kao turističkog 

hita), 

3. Udruzi „ZvoniMir“ iz Knina 

(zbog iznimnog doprinosa u razvoju civilnog društva i pomoći najugroženijim skupinama i 

pojedincima sa svrhom poboljšanja kvalitete života stanovnika i razvoja zajednice u kojoj 

djeluje). 

 

2019. 

 

A) Nagrada Šibensko-kninske županije: 

 



1. Gimnaziji „Antuna Vrančića“ Šibenik 

(zbog iznimnog dugogodišnjeg doprinosa u obrazovanju generacija učenika, postignutih 

brojnih visokih rezultata i uspjeha učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, te 

članstva u Akademiji škola centralne Europe). 

 

B) Grb Šibensko-kninske županije: 

 

1. Gradskom društvu Crvenog križa Knin 

(zbog izuzetnog djelovanja na području humanitarnog rada posebice ublažavanja siromaštva, 

te djelovanja kroz socijalne programe, zaštitu zdravlja i edukaciji mladih o važnosti 

humanitarnog rada), 

2 . LIONS KLUB ŠIBENIK 

(zbog iznimnog doprinosa u organiziranju velikog broja humanitarnih manifestacija u svrhu 

pomaganja svima kojima je to potrebno). 


