
Izložbe i sajmovi te osvojene nagrade i priznanja

2021. godina
 Nagrada grada Zadra u akciji "Nasmiješeno sunce" u kategoriji najuređeniji vrt, za 

Perivoj Vrulje

2020. godina
 Sudjelovanje na konferenciji Cemetery Days u Zagrebu

2019. godina
 Organizacija  5.  Vrtne  izložbe  cvijeća  "Cvijet  Zadra"/„Flower  of  Zadar“-Garden

Flower Show na Obali kralja Petra Krešimira IV.  

2018. godina
 53.  međunarodna  izložba  cvijeća  "Floraart"  sa  instalacijom  pod  nazivom  "Stari

zadarski vrt" te osvojena 3. nagrada za kreativnost prikaza proizvodnog programa
 43. Sajam cvijeća u Splitu
 Organizacija  4.  Vrtne  izložbe  cvijeća  "Cvijet  Zadra"/„Flower  of  Zadar“-Garden

Flower Show na Obali kralja Petra Krešimira IV.
 Domaćin 3. konferencije "Adriatic Cemetery Days" na kojem je Nasadima od strane

časopisa Komunal  dodijeljeno Priznanje za doprinos u organizaciji  konferencije i
Priznanje za hortikulturno uređenje groblja

 Sudjelovanje na trećem međunarodnom susretu komunalnih poduzeća u Varaždinu
na  kojem  je  Nasadima  dodijeljeno  Priznanje  za  doprinos  razvoju  komunalne
djelatnosti u kategoriji srednjih gradova 

2017. godina
 52. međunarodna izložba cvijeća "Floraart" sa instalacijom  naziva "Stabla nade"
 Organizacija  3.  Vrtne  izložbe  cvijeća  "Cvijet  Zadra"/„Flower  of  Zadar“-Garden

Flower Show na Obali kralja Petra Krešimira IV. 

2016. godina
 51.  međunarodna  izložba  cvijeća  "Floraart",  sa  instalacijom "Paška  čipka"  te  je

osvojena  "Nagrada za promicanje kulturne baštine". 
 41. Praznik cvijeća u Splitu, instalacija  pod nazivom "Melodija od kamena". 
 Organizacija  2.  Vrtne  izložbe  cvijeća  "Cvijet  Zadra"/„Flower  of  Zadar“-Garden

Flower Show na Obali kralja Petra Krešimira IV. 
 Sudjelovanje  na  svečanoj  dodijeli  nagrade  gradu  Zadru  kao  najboljoj  europskoj

destinaciji
 Nagrada  grada  Zadra  u  akciji  "Nasmiješeno  sunce"  za  izniman  doprinos  u

uspješnom odvijanju turističke sezone za organizaciju Vrtne izložbe cvijeća "Cvijet
Zadra"

2015. godina
 50. međunarodna izložba cvijeća "Floraart", sa instalacijom pod nazivom "Lanterna"

osvojena "Nagradu za dašak Mediterana". 
 40. Praznik cvijeća u Splitu, osvojena prva nagradu u kategoriji "kreativni izraz u

zatvorenom prostoru"



 Organizacija  1.  Vrtne  izložbe  cvijeća  "Cvijet  Zadra"/„Flower  of  Zadar“-Garden
Flower Show na Obali kralja Petra Krešimira IV. 

 8. Festival smokava, prodaja sadnica iz vlastite proizvodnje rasadnika "Cerodol"
 15.  Festival  "Dani  cvijeća  u  Sv.  Filipu  i  Jakovu",  prodaja  sadnica  iz  vlastite

proizvodnje rasadnika "Cerodol"
 Nagrada grada Zadra u akciji "Nasmiješeno sunce" u kategoriji najbolji prodavač za

cvjećarnicu Mirta

2014. godina
 49.  međunarodna  izložba  cvijeća  "Floraart",  dodijeljena  Posebna  nagrada  za

instalaciju  pod  nazivom  "Dalmatinski  Zen  vrt"  u  kategoriji  kreativnog  izraza  u
oblikovanju prostora

 39. Praznik cvijeća u Splitu pod nazivom "Split  cvit  Mediterana" predstavljanje s
instalacijom vertikalnih zidova

 14. Festivala cvijeća Zadarske županije "Dani cvijeća u Sv. Filipu i Jakovu",  kao
sponzor, donator i izlagač. 

 7. Festival smokava sa progodnom prodajom sadnica iz rasadnika "Cerodol"
 Nagrada grada Zadra u akciji "Nasmiješeno sunce" za održavanje Perivoja kraljice

Jelene Madijevke
 u  sklopu  manifestacije  "Đir  po  gradu"  cvjećarnici  Mirta  dodijeljena  na  grada  za

najljepše uređeni izlog

2013. godina
 48. međunarodna izložbi cvijeća "Floraart", prva nagrada za cvjetnu instalaciju pod

nazivom "Cvjetna simfonija" 
 38.  Praznik  cvijeća  u  Splitu,  prva  nagrada  za  najuspješnije  aranžiranje  svježim

cvijećem 
 13. Festival cvijeća Zadarske županije Dani cvijeća u Sv. Filipu i Jakovu, sponzor i

partner izlagač

2012. godina
 47.  međunarodna izložba cvijeća  "Floraart",  osvojena Prva nagrada za najljepši

detalj za instalaciju pod nazivom „Sv. Krševan“
 37.  "Praznik cvijeća Split",  osvojena prva  nagrada za  Opći  dojam u kreativnom

izričaju sa tematikom izlaganja More, kamen i cvijet 

2011. godina 
 46.  međunarodna izložba cvijeća  "Floraart",  osvojena Prva  nagrada u  kategoriji

kreativan izraz u oblikovanju prostora za projekt pod nazivom „Vala“

2010. godina 
 45. međunarodna izložba cvijeća "Floraart", dodijeljena zahvalnica za sudjelovanje i

nagrada za najljepši detalj instalacije pod nazivom "Labirint" 

2009. godina 
 44.međunarodna izložba cvijeća "Floraart", osvojena nagrada Turističke zajednice

grada i zahvalnica za sudjelovanjem 

2008. godina



 43. međunarodna izložba cvijeća "Floraart", dodijeljena zahvalnica za sudjelovanje 

2007. godina 
 42.  međunarodna  izložba  cvijeća  "Floraart"  ,  u  kategoriji  Kreativni  izraz  u

oblikovanju prostora nagrada za projekt „Fjaka“ 

2006. godina
 41. izložba cvijeća "Floraart", dodijeljena zahvalnica za sudjelovanjem 

1994. godina
 29. izložba cvijeća "Floraart", dodijeljeno Priznanje za pokal HGK – Komora Zagreb 

1993. godina 
 28. izložba "Floraart", dodijeljeno Priznanje zlatni stručak 


