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DODIJELJENA ZLATNA JABUKA DUBROVNIKU  

SVJETSKI TURISTIČKI NOVINARI NAGRADILI NAJPREPOZNATLJIVIJI  HRVATSKI 
TURISTIČKI BRAND  

Danas se u palači Sponza održala svečanost dodjele posebnog priznanja Zlatna jabuka koje dodjeljuje 

F.I.J.E.T. Svjetska udruga turističkih novinara i pisaca o turizmu (Federation Internationale des Journalists 

et Ecrivains du Tourisme ). 

Prvi put ovo je prestižno priznanje Dubrovniku dodijeljeno 1996. a ove 2015. našem se gradu dodjeljuje za 

sveukupnu povijesnu baštinu i kulturu visokih svjetskih standarda, te manifestaciji  Dubrovačke ljetne igre  

kao vrhunskom  najprestižnijem kulturnom događaju iznimno duge tradicije. 



 

Na prigodnoj svečanosti FIJET-ovo prestižno priznanje, medijski turistički Oscar, gradonačelniku 

Dubrovnika Andru Vlahušiću i intendantu Dubrovačkih ljetnih igara Mladenu Tarbuku, uručio je predsjednik 

FIJET-a Tijani Haddad, dok je Povelja „Zlatne jabuke“ uručena i direktorici TZ grada  Dubrovnika, Romani 

Vlašić. Posebno za ovu prigodu, zlatnu jabuku na postolju od petsto godina starog debla masline sa 

stiliziranom vizurom Grada izradio je akademski umjetnik Rudolf Pater.  

U delegaciji F.I.J.E.T.a u posjetu Dubrovniku još su i predsjednik Komisije za dodjelu Zlatne jabuke, 

Plamen Starev iz Bugarske, te generalna tajnica udruženja F.I.J.E.T. Marijana Rebić, kao i predsjednica  

udruženja F.I.J.E.T. Hrvatska i članica Komsiije za dodjelu Zlatne jabuke Tina Čubrilo. 

Gradonačelnik Dubrovnika, Andro Vlahušić, se u ime svih dobitnika zahvalio udruzi FIJET, naglasivši kako 

naš grad svim posjetiteljima, turistima i umjetnicima daruje svoje srce.  

Tijani Haddad, predsjednik udruge FIJET, u svom emotivnom govoru istaknuo je kako je Dubrovnik dobio 

„Zlatnu jabuku“ 1996.godine, neposredno nakon Domovinskog rata, kao simbolično priznanje činjenici da 

se usprkos bestijalnim napadima uspješno očuvalo svjetsko kulturno blago. Istaknuo je da današnja 

nagrada pripada Dubrovniku kao gradu čiji značaj nadilazi okvire Hrvatske, to je grad i turistička destinacija 

koja je zaista blago cijeloga svijeta.  

 
 
Unaprijed zahvaljujemo na objavi i srdačno Vas pozdravljamo, 
 
 
Sandra Milovčević 
Koordinator PR Odjela 
TZ grada Dubrovnika  
 
 
 
 
 
O nama 
Turistička zajednica Grada Dubrovnika prostorno obuhvaća grad Dubrovnik, te  mjesta Rijeku dubrovačku, Zaton, Orašac, Trsteno i Brsečine, kao i  
otoke Lokrum, Koločep, Lopud i Šipan. Zadaće turističke zajednice grada Dubrovnika su poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti i  
organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada. Jedna od 
glavnih zadaća je poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša  
na području grada, te poticanje i pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području općine ili grada., koja nisu turistički razvijena. Također se 
prikupljaju i obrađuju dnevni,  tjedni i mjesečni podaci o broju gostiju u Dubrovniku.                      


