
Održana Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja povodom Dana Grada Sinja 

- blagdana Velike Gospe-Gospe Sinjske 

 

Dana 11. kolovoza 2017. g., povodom Dana Grada koji se slavi na blagdan Velike Gospe, održana 

je svečana sjednica Gradskoga vijeća Grada Sinja. Prije Sjednice, delegacija Grada Sinja položila 

je  vijenac i zapalila svijeće na posljednjem počivalištu preminulih sinjskih gradonačelnika Ivice 

Glavana i Nikole Tomaševića.  

 

 

 
 
 

Slika 1. Delegacija Grada Sinja, polaže vijenac na počivalištu pok. sinjskog gradonačelnika, 
 Ivice Glavana 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Slika 2. Delegacija Grada Sinja, polaže vijenac na počivalištu pok. sinjskog  gradonačelnika, 
 Nikole Tomaševića 

 

 

Nakon toga položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod Središnjeg križa na groblju svetoga Frane, 

a potom i u Spomen parku hrvatskih branitelja na Spomen obilježju poginulim hrvatskim 

braniteljima u Domovinskom ratu.  

 

 

 



 

 

 
 
 
Slika 3. Delegacija Grada Sinja, polaže vijenac u Spomen parku hrvatskih branitelja na Spomen 
obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu 

 

Svečana sjednica Gradskog vijeća održala se u hotelu Alkar. Program je otpočeo himnom 

Republike Hrvatske, “Lijepa naša Domovino” koju je izvela Klapa Sinj. 

Sjednici su nazočili zastupnici u Hrvatskom saboru Miro Bulj i Ivan Šipić, dožupan Luka Brčić, 

načelnici i gradonačelnici općina i gradova s područja Cetinskog kraja i Splitsko-dalmatinske 

županije, zapovjednik vojarne 126. br. HV-a, pukovnik Alen Ković, načelnik PU SDŽ, Slobodan 

Marendić,  izaslanstva gradonačelnika Grada Zagreba i Splita, izaslanstvo prijateljske općine 

Prozor-Rama, načelnici općine Posušja i Grude, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Tomislavgrad, osobe iz javnog, društvenog i političkog, gospodarskog života Sinja i županije, 

predstavnici VAD-a te slavodobitnik 302. Sinjske Alke, alkar Alen Poljak i njegov alkarski momak 

Josip Vučić. 



 

Na početku svečane sjednice nazočne je prigodno pozdravio predsjednik Gradskog vijeća Joško 

Kontić. 

 

U ime čelnika gradova i općina s područja Cetinskog kraja prigodne riječi uputio je saborski 

zastupnik, ujedno i gradonačelnik Trilja, Ivan Šipić.  U ime nazočnih načelnika Općine Posušje i 

općine Grude, te predsjednika Općinskog Vijeća Općine Tomislavgrad, kao i cijelog hrvatskog 

naroda iz Bosne i Hercegovine, pozdrave je  uputio, načelnik Općine Grude, Ljubo Grizelj, dok je 

dožupan splitsko-dalmatinski Luka Brčić prenio čestitke u ime Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Riječi dobrodošlice okupljenima na svečanoj sjednici, uz poziv za sudjelovanje u slavlju blagdana 

Velike Gospe, uputio je sinjski gvardijan fra Petar Klapež. 

Nakon  gvardijana, nazočnima se obratila gradonačelnica Grada Sinja, Kristina  Križanac 

zahvaljujući gostima, uzvanicima i prijateljima Sinja na dolasku obilježavanja Dana Grada Sinja, a 

svim Sinjankama i Sinjanima čestitala je njihov dan. Govoreći o zadaćama koje stoje pred 

novoizabranom izvršnom vlašću i izabranima u predstavničko tijelo gradonačelnica Križanac je 

međuostalim kazala: 

„Nakon lokalnih izbora nastavljamo s projektima koji obećavaju bolju perspektivu i razvoj grada 

što ćemo raditi na najbolji mogući način, te ovom prilikom želim istaknuti da je dobrobit 

građana Sinja jedini cilj i obveza svih nas izabranih u predstavničko tijelo Grada Sinja i izvršnu 

vlast. Sve prijepore koji se eventualno pojave i sva naša različitost u viđenju razvojne 

problematike Sinja, ne smije biti kočnica u nalaženju najboljih rješenja za naš grad.” 

 

Na kraju svečanosti gradonačelnica Kristina Križanac i predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić 

uručili su ovogodišnje nagrade Grada zaslužnim pojedincima i kolektivima. 

 

 



Kolektivne nagrade dobili su Biciklistički klub „Vlaji“ i Karnevalska udruga „Didi s Kamešnice“ 

Gljev. Osobne nagrade dobili su Andrija Hrgović, Jozo Vuković i Hana Breko Kustura, a nagradu 

za životno djelo dobio je Fra Eugen Poljak, koji se i zahvalio u ime svih nagrađenih. 

 

 

 
Slika 4. Gradonačelnica Kristina  Križanac i predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić s  
dobitnicima javnih priznanja Grada Sinja za 2017.g. 

 

 

 

U glazbenom dijelu programa nastupili su Klapa Sinj, klapa KUD-a Vrilo Obrovac Sinjski, 

flautistica Barbara Mikulić, a u svojim odorama sinjsku slavljeničku večer uveličale su Sinjske 

mažoretkinje i članice KUD-a Sinj. Moderatorica svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja 

bila je Darija Pavić. 


