Temeljem članka 11. Odluke o dodjeli javnih priznanja (“Službeni glasnik” Zadarske županije
br. 08/07), te članka 28. i 29. Statuta Općine Ražanac („Službeni glasnik“ Zadarske županije br.
7/14, 10/14) Općinsko vijeće Općine Ražanac na 09. sjednici održanoj 23. rujna 2014. godine,
donosi:
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Ražanac za 2014. godinu
Članak 1.
Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se:
1. Generalu Hrvatske vojske Blažu Beretinu, za doprinos u Domovinskom ratu u obrani
slobode, teritorijalnog integriteta i neovisnosti Republike Hrvatske i svojoj službi u
Hrvatskoj vojsci nakon rata u kojoj je i danas.
2. Stefani Mikulec za svoj rad na promicanju ugleda Općine Ražanac na području prosvjete,
kulture te drugih područja društvenog rada u Općini Ražanac
3. Mati Duševiću za postignute iznimne rezultate u području maslinarstva i uljarstva
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Zadarske
županije''.
O b r a z l o ž e nj e
Blaž Beretin.
Rođen 02.02.1966.g. u Radovinu, od oca pok.Pave i majke Mare. Oženjen ima dvoje djece.
U Radovinu završio osnovnu školu 1980.g.
Srednju pomorsku školu za nautičara završio u Zadru 1984. godine.
Potom završio Vojnu akademiju ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane za radarske sustave u
Sarajevu 1989. godine.
2000.g. završio Zapovjedno stožernu školu „Blago Zadro“ u Zagrebu.
Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“, kao najvišu razinu vojne izobrazbe završio u Zagrebu, 2006.g.
Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski sveučilišni iz interdisciplinarnog područja znanosti
– i priprema doktorat na temu „Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana“ na sveučilištu u
Zadru.
U Domovinskom ratu bio od 1991.g. na različitim zapovjednim dužnostima u borbenim
postrojbama na bojištima Dalmacije i Like.
U oružanim snagama RH obnašao niz odgovornih visokih dužnosti u Zadru, Karlovcu, Otočcu,
Gospiću, Kninu, Splitu i Zagrebu.
2011. godine sudjelovao u međunarodnoj vojnoj operaciji ISAF u Afganistanu kao zapovjednik
dva kontingenta Hrvatske vojske, a trenutna dužnost mu je zapovjednik Zapovjedništva za obuku
i doktrinu „Fran Krsto Frankopan“ sa sjedištem u Osijeku.
U povodu dana oružanih snaga RH 28.5.2014.g. promoviran u čin brigadnog generala.
Stefani Mikulec.
Rođena je 26.12.1986. godine u Rijeci. Nakon završene Salezijanske klasične gimnazije, 2005.
godine upisuje Ekonomski fakultet u Rijeci, na kojem je diplomirala 2011. godine kao magistar
ekonomije. Dvije godine kasnije, seli se u Ražanac u kojem je u Knjižnici Jurja Barakovića,
volonterski, godinama bila voditeljica raznih kreativno-edukacijskih radionica za djecu te

informatičkih radionica za odrasle. Svoje slobodno vrijeme i kreativnost je nesebično poklanjala
našim najmlađim mještanima te im često uljepšavala nadolazeće blagdane i praznike s raznim
kreativnim idejama i projektima kao što su gotovo tradicionalne Božićne i Uskršnje radionice na
kojima su djeca često izrađivala i poklone za svoje obitelji i najmilije. Koliko su radionice bile
uspješne govori i podatak da su radovi nastali na njima često krasili prostor naše knjižnice, a
nekoliko puta su bili objavljivani i u školskim časopisima za djecu Modra lasta i Smib.
Iz ovih radionica rodila se i ideja o izradi slikovnice, s idejom očuvanja lokalne baštine. Tako je
nastala slikovnica „Legenda o junakinji Nidićki“ koja obrađuje dobro poznatu priču o babi
Nidićki koja je svojom hrabrošću i domišljatošću spasila Ražanac od razaranja i pustošenja.
Stefani je slikovnicu osmislila i izradila uz malenu pomoć svojih prijatelja. Promocija slikovnice
se održala u travnju 2014. i od tada je postigla veliki uspjeh kako među mještanima Ražanca tako
i među njihovim gostima. Slikovnica je prevedena na tri strana jezika : njemački, engleski i
talijanski te se sama po sebi nametnula kao originalni suvenir našeg mjesta.
Također, Stefani volonterski posljednje tri godine pomaže TZO Ražanac u osmišljavanju i
organizaciji raznih eventova i manifestacija kao što su ovogodišnje izložbe : „Mrva umjetnosti“,
„Zrno umjetnosti“, „Stari Ražanac“, te se bavi održavanjem i izradom web stranice TZO
Ražanac, kao i izradom plakata i obavijesti koje TZO koristi.
Kao jedan od doprinosa Općini Ražanac svakako moramo spomenuti najnoviji Stefanin uspjeh a
to je da je upravo projekt koji je ona napisala bio najvrjedniji projekt kojeg će u Zadarskoj
županiji sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja, a to je izgradnja dječjeg vrtića u
Ražancu za kojeg je odobreno 1,1 milijuna kuna.
Mate Dušević
Rođen 05. veljače 1985. godine u Zadru. Osnovnu školu završio u Ljupču.
Srednju tehničku školu, smjer Zrakoplovni tehničar završio 2003. godine u Zadru.
Oženjen, uzoran suprug i otac jednog djeteta, stalno je nastanjen i živi u obiteljskoj kući u
Ljupču.
Na tradiciji svojih predaka – vrijednih težaka, uz oca Mladena, kao dječak uz ostalo počima se
zanimati za maslinarstvo i uljarstvo. Kako maslinarstvo, kao i mnoge druge grane poljoprivrede,
predstavlja neprekidan izazov, kojemu je cilj postizanje apsolutne kvalitete i zadovoljstva
konzumenata (korisnika) maslinovog ulja, prati i proučava maslinarstvo. Nositelj je Obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva „Mate Dušević“ iz Ljupča.
Sudjeluje na brojnim manifestacijama maslinarstva i uljarstva kako u Hrvatskoj tako i u
susjednim državama, te postiže velike uspjehe u proizvodnji ekstra djevičanskih maslinovih ulja.
Potvrda tomu su osvajanja brojnih brončanih, srebrnih i zlatnih medalja ( trenutno 117 medalja)
a nadasve pehar vicešampiona i prvi je u Zadarsku županiju donio zlatnu medalju za kvalitetu
ekstra djevičanskog maslinovog ulja.
Svojim uspjesima doprinosi promidžbi Općine Ražanac, razvoju maslinarstva kako u Općini
Ražanac, Zadarskoj županiji pa i šire.
Bavi se drušveno humanitarnim radom, vodio je malonogometni klub „Primorac“ iz Ljupča i
uveo ga u prvu (I) Županijsku malonogometnu ligu, član je Aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi
Ljubač.
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