
 Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13) i članka 14. Odluke o nagradama i priznanjima 

Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/00, 12/00 i 

12/09), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na ___ sjednici, od _______ 2014. 

godine, donosi 

 

 

 

ODLUKU 
 

o dodjeli nagrada i priznanja 

Šibensko-kninske županije u 2014. godini 

 

 

I. 

 

A. NAGRADA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE dodjeljuje se: 
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 dodjeljuje se: 
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. PLAKETA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE dodjeljuje se: 
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 

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

organiziranja izložbi  fotografija,  te snimljena dva kratkometražna filma) 

 

3. gosp. Milanu Jadrešiću, brodograditelju iz Betine 

(zbog  aktivnog sudjelovanja pri osmišljavanju regate tradicionalnih drvenih brodova 

„Betinska regata-regata 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) 

 

 

 
II. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“. 

 

 

 

KLASA: 061-01/14-01/ 

URBROJ: 2182/1-01-14-1 

Šibenik, _____________ 2014.  

 

 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

   

 

 

         

                                                                                                                       PREDSJEDNIK 

 

                                                                                                                         Nediljko Dujić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


