ZAPISNIK
26. svečane sjednice Gradskog vijeća
Grada Šibenika
Sjednica je održana 26. rujna 2016. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u
Šibeniku s početkom u 12,00 sati.
Prije početka sjednice sopranistica Tea Slavica izvela je himnu Lijepa naša domovino.
Nakon toga se predsjednik Gradskog vijeća dr.sc. Ivica Poljičak obratio prigodnim
riječima, te istaknuo kako ovogodišnja proslava nosi poseban predznak, slavimo 950 godina
od prvog pisanog spomena našeg prelijepog Šibenika. Pozvao je nazočne da se minutom
tišine sjete svih onih šibenčana koji nisu s nama od dana spomena Šibenika do danas.
Klapa Šibenik izvela je Šibensku baladu – svečanu pjesmu Grada Šibenika.
Otvarajući sjednicu sazvanu u povodu Dana Grada – blagdana sv. Mihovila,
predsjednik Gradskog vijeća je pozdravio sve nazočne predstavnike političkog, vjerskog,
javnog i kulturnog života, predstavnike medija, članove odbora – Počasnog i Organizacijskog
za proslavu šibenske obljetnice, svjetski poznatog slikara Charlesa Billicha koji je da svoj
obol šibenskoj proslavi, te posebno dobitnike nagrada i priznanja Grada Šibenika za 2016.
godinu.
Prigodnim riječima nazočnima su se obratili: predsjednik Gradskog vijeća, dr.sc.Ivica
Poljičak, župan Šibensko-kninske županije, Goran Pauk, gradonačelnik Grada Šibenika,
Željko Burić, (dan Grada je prigoda da pokažu rezultate rada; dio realiziranih projekata, kao i
one čija je izgradnja u tijeku) što je prikazano u video zapisu. Zatim se obratio msgr.
Tomislav Rogić, biskup Šibenske biskupije i biskup u miru msgr. Ante Ivas.
Nakon obraćanja govornika Mara Sekso, Tea Slavica i Ana Grubić Miškić izvele su
skladbu Ivana Lukačića „Cantate Domino“.
Prije same dodjele priznanja i nagrada Grad Šibenik dobio je poklon za svoju
obljetnicu, ljepote Šibenika svjetski poznati slikar Charles Billich objedinio je na jednom
mjestu na slici „Triptih Šibenika“, te je uručio gradonačelniku Željku Buriću i predsjedniku
Gradskog vijeća dr.sc. Ivici Poljičku.
U nastavku sjednice prišlo se uručenju nagrada i priznanja Grada Šibenika za 2016.
godinu i to:
Dodjeljuju se priznanja Grada Šibenika, i to:
A) NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA ŠIBENIKA
1. dr. sc. Pašku Bubalu – za dugogodišnje nastavno i političko djelovanje
B) NAGRADA GRADA ŠIBENIKA
1. dr. sc. Krsti Jurasu – za iznimno promicanje Šibenika u svojim pjesmama
2. Dušanu Šarcu – za izniman doprinos razvoju glazbene kulture grada Šibenika i
Hrvatske

3. Branku Lovriću-Caparinu – za dugogodišnji uspješni rad na području likovne
kulture
4. Samostanu svetoga Frane u Šibeniku – za otvaranje Muzeja svetoga Frane
C) PLAKETA GRADA ŠIBENIKA
1. Karmen Herceg – za rezultate ostvarene na području dizajna
2. Darku Relji – za organiziranje zbivanja kojima se promiče očuvanje šibenske
tradicije
3. Auto moto društvu Šibenik – za rezultate ostvarene u sedamdeset godina rada
društva
4. Dječjem zboru Cvrčak – za dugogodišnju uspješnu djelatnost
D) GRB GRADA ŠIBENIKA
1. dr. sc. Igoru Belamariću – za uspjehe u znanstvenom i publicističkom radu
U ime svih nagrađenih obratila se članica Dječjeg zbora Cvrčak.
Nakon završetka sjednice održan je prigodni domjenak u samostanu sv. Frane.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Ivica Poljičak,v.r.

