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Održana Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja povodom Dana 

Grada Sinja - blagdana Velike Gospe-Gospe Sinjske 

 

Dana 13. kolovoza 2018. godine 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 vijence 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 
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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.  
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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 župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, zastupnici u 

Hrvatskom saboru Miro Bulj, Ivan Šipić i Ana Marija Petin, dožupan Luka Brčić, načelnici i 

gradonačelnici općina i gradova s područja Cetinskog kraja i Splitsko-dalmatinske županije, 

gradonačelnici Grada Novalje, Grada Vrgorca i Grada Vrlike, delegacije gradova Splita,  

Šibenika,  Solina, prijateljske općine Prozor-Rama, Općine Tomislavgrad, općinski načelnici 

Općine Posušje i Općine Grude, predstavnici vojarne 126. br. HV-a, načelnik PU SDŽ 

Slobodan Marendić, predstavnici Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnici 

političkih stranaka, mjesnih odbora, kulturnih i sportskih udruga, predstavnici državnih, 

gradskih i ostalih poduzeća i ustanova, osobe iz javnog, društvenog, političkog i gospodarskog 

života Sinja i županije, predstavnici VAD-a te slavodobitnik 303. Sinjske Alke, alkar Josip 

Čačija i njegov alkarski momak Zdeslav Ćurković. 
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Slika 4. Gradonačelnica Kristina Križanac, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja Anđelko Bilandžić i župan 

Splitsko –dalmatinske županije Blaženko Boban 

Na početku svečane sjednice nazočne je prigodno pozdravio potpredsjednik Gradskog vijeća 

Anđelko Bilandžić. 

 

U ime čelnika gradova i općina s područja Cetinskog kraja, te kao izaslanik gradonačelnika 

Grada Zagreba Milana Bandića, prisutnima se obratio općinski načelnik Općine Otok Dušan 

Đula.  Ispred svih gradova i općina pozdrave je uputio gradonačelnik Grada Novalje Ante Dabo. 

U ime nazočnih načelnika Općine Posušje i općine Grude, delegacije Općine Tomislavgrad i 

delegacije prijateljske općine Prozor- Rama kao i cijelog hrvatskog naroda iz Bosne i 

Hercegovine, pozdrave je uputio načelnik Općine Posušje, Branko Bago. U ime Vlade 

Republike Hrvatske, u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja 

Plenkovića pozdrave je uputio saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Trilja Ivan Šipić. 

Pozdrave i čestitke je uputio i župan Splitsko- dalmatinske županije Blaženko Boban, također 

u svojstvu izaslanika Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar - Kitarović.  

 

Nakon pozdrava, uslijedio je kratki film koji je ujedno predstavljao izvješće gradonačelnice 

Kristine Križanac za proteklo razdoblje od održavanja zadnje Svečane sjednice Gradskog vijeća 



5 
 

Grada Sinja. Potom se nazočnima  obratila gradonačelnica Grada Sinja, Kristina  Križanac, koja 

se zahvalila gostima, uzvanicima i prijateljima Sinja na dolasku obilježavanja Dana Grada 

Sinja, a svim Sinjankama i Sinjanima čestitala je njihov dan. Između ostalog je rekla: 

„Ponosni na nasljeđe koje su nam ostavili naši preci, slavimo Dan grada Sinja posvećen 

našoj nebeskoj zaštitnici – Čudotvornoj Gospi Sinjskoj i upućujemo zahvalu generacijama 

prije nas koje su stvarale gradile, branile i voljele naš Sinj. 

Naša zadaća je djelima, radom i zalaganjem čuvati, ali i razvijati u skladu s tradicijom ono 

što baštinimo te budućim generacijama ostaviti u nasljeđe Grad koji će im biti inspiracija, 

baš kao što je i nama danas.“ 

 

Na kraju svečanosti gradonačelnica Kristina Križanac i potpredsjednik Gradskog vijeća 

Anđelko Bilandžić uručili su ovogodišnje nagrade Grada zaslužnim pojedincima i kolektivima. 

 

Slika 5. Gradonačelnica Kristina  Križanac i potpredsjednik Gradskog vijeća Anđelko Bilandžić s  dobitnicima 

javnih priznanja Grada Sinja za 2018. godinu 
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Kolektivne nagrade dobili su Aeroklub Sinj i glazbena udruga „Sinjski slavuji“. Osobne 

nagrade dobili su fra Miroslav Modrić, Željko Viculin i Ante Filipović. Nagradu za životno 

djelo Grada Sinja dobio je Josip Župić – Mazo. Fra Miroslav Modrić zahvalio se ispred svih 

nagrađenih. U glazbenom dijelu programa nastupli su Klapa Sinj, saksofonist Tomo Domazet 

i flautistica Mia Župić, a u svojim odorama sinjsku slavljeničku večer uveličale su Sinjske 

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

bili su Darija Marić Pavić i Branimir Romac.  

 

 

 

 

 

 

 

 


