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Dobra večer svima! 

Poštovana gradonačelnice Križanac, 

već pozdravljeni uvaženi  uzvanici i gosti večerašnje svečane sjednice, 

kolegice i kolege vijećnici,  

drage sinjanke i sinjani,  

na samom početku današnje sjednice dozvolite da vas kao potpredsjednik Gradskog vijeća pozdravim 

u ime Gradskog vijeća grada Sinja i u svoje osobno ime. 

------------------------ 

Okupljeni danas, uoči blagdana Velike Gospe – Gospe Sinjske ,  nadahnuti tradicijom i ponosom što 

pripadamo svome Gradu, njegovoj višestoljetnoj  kulturi i skladnom suživotu - večerašnjom  sjednicom  

nastavljamo tradiciju kojom su godinama naši prethodnici blagdan Velike Gospe – Gospe Sinjske  koji 

je ujedno i Dan Grada Sinja obilježavali - svečanom sjednicom Gradskog vijeća. 

Stoga je prigodno ovdje prisjetiti se i rada Gradskog vijeća, te svega što ga je obilježilo u protekloj 

godini. 

Dakle, u tom razdoblju Gradsko vijeće održano je 9 redovnih i 4 izvanredne sjednica, u sklopu kojih je 

doneseno 97 akata Gradskog vijeća. 
 

Na sjednicama je doneseno niz odluka i programa uglavnom usmjerenih potrebama u komunalnoj 

infrastrukturi, društvenim djelatnostima, socijalnoj skrbi i obrazovanju. Isto tako donosile su se odluke 

koje su u funkciji razvoja grada, podrške gospodarstvu te podizanju kvalitete života građana.  

Podsjetiću samo na neke. 

Dakle, uz besplatne udžbenike koje osigurava Država, Grad i ove godine svim učenicima osigurava 

besplatne radne bilježnice i drugi nastavni pribor. 

Posebno bi istaknuo kako su u ovoj godini svi sinjski studenti, ponavljam SVI studenti koji redovito 

studiraju, dakle njih 240 ostvarili pravo na stipendiju u iznosu od 700,oo kn mjesečno, uz napomenu 

kako svi oni već nekoliko godina imaju pravo i  na besplatan autobusni prijevoz na linijama Sinj - Split i 

Sinj-Knin, a iz drugih mjesta pravo na refundaciju troškova. 

Isto tako novost je i kako je Odlukom Gradskog vijeća za drugo  i svako sljedeće istovremeno upisano 

dijete iz iste obitelji, vrtić  besplatan. 

Posebno nas veseli činjenica da je ove godine  Grad Sinj među 12 gradova u Republici Hrvatskoj koji 

su ostvarili pozitivan prirodni prirast u 2018. godini, te se svi skupa nadamo nastavku tog trenda u 

daljnjem razdoblju, jer dobro znamo o kako velikom i značajnom problemu je riječ. Naravno ključnu 

ulogu i programski paket u rješavanju tog gorućeg problema treba ponuditi Država, a prilog tome sa 

strane Gradskog vijeća Grada Sinja je i povećanje naknade za svako novorođeno dijete. Pa je tako 

naknada za prvo dijete s dosadašnjih 3 povećana na 4 tisuće kuna, za drugo dijete s dosadašnjih 4 na 

6 tisuća kuna, dok je za treće i svako sljedeće novorođeno dijete naknada određena u iznosu od 

15.000 kuna. 

 



 

Također kroz razne Programe Odlukama Gradskog vijeća osigurane su potpore za poljoprivrednike i 

gospodarstvenike, kulturna i sportska događanja, socijalnu skrb  i sl. 

Upravo vođeni tom mišlju - o odgovornosti koju imamo, odgovornosti koju su pred nas stavili građani, 

unatoč nestabilnoj političkoj situaciji koja već duže vrijeme predstavlja uteg napretku razvoja Grada, 

usvajanjem Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu, omogućila se je realizacija svega spomenutog, 

kao i onih krucijalnih infrastrukturnih projekata poput ”Aglomeracije” Sinj i projekta ”Sinj u Sridu”. 

 

Stoga, osvrćući se na  rad Gradskog vijeća u proteklih godinu dana, želim kazati da svatko snosi 

odgovornost za dužnosti koje su mu povjerili građani. Bez obzira na različita mišljenja potrebna nam je 

dobra suradnja na projektima koji su u općem interesu, jer to je ono što od nas očekuju građani ovog 

Grada.  

Unatoč tome što je politički legitimno nesudjelovati u radu Vijeća, kao i napuštati sjednice, ipak 

Gradska vijećnica je mjesto gdje se stavovi i ideje trebaju sučeljavati, kako bi se iznjedrile one najbolje 

odluke za grad i građane. Nažalost, neki vlastite ambicije i interese  stavljaju ispred Grada i građana, a 

to je ono što nije dobro.  
 

I ove godine ponovit ću i naglasit kako je sve ove  projekte  puno lakše realizirati s Proračunom Grada 

koji se dobro puni zahvaljujući poreznoj reformi Vlade RH na čelu s predsjednikom Andrejom 

Plenkovićem, kojom je Proračun Grada Sinja uvećan preko 20 milijuna kuna na razini svake godine.  

Stoga Veliko hvala i Vladi RH i ministarstvima, kao i Splitsko dalmatinskoj županiji na čelu sa županom 

gosp. Blaženkom Bobanom, koji su nas u brojnim projektima prepoznali kao ozbiljnog partnera te 

sufinanciranjem pomogli da zajedno odradimo iste. 

Taj „kapital“ treba mudro iskoristiti i tu je najveća odgovornost na izvršnoj vlasti. Nažalost svjedoci smo 

da puno toga treba  i  može  biti bolje, pogotovo kada se radi na angažmanu  u  privlačenju sredstava 

iz EU fondova. Također   nije dobra poruka da neke stavke i projekti iz Proračuna nisu niti započeti  

iako smo već debelo u trećem Proračunskom kvartalu. Nažalost neke prilike nismo iskoristili  i 

nepovratno su izgubljene.  Isto tako izostale su i nedostaju nam kapitalne investicije koje bi otvorile 

nova radna mjesta i omogućile povratak iz dijaspore mnogih mladih sinjskih obitelji  koje su tamo otišle 

”trbuhom za kruhom”. 

 

Na kraju želim kazati, kako je ovo dan kada Grad svojim sugrađanima daje do znanja da cijeni njihov 

trud i napor za boljitak svog Grada, kako ga prepoznaje i nagrađuje. Stoga mi je osobito drago i čast 

pozdraviti laureate, dobitnike i nosioce ovogodišnjih priznanja koji oplemenjuju potencijale ove naše 

sredine i doprinijeli  su razvoju i promociji našeg grada.   

Također čestitam i Viteškom alkarskom društvu Sinj na uspješno odrađenim 304. Alkarskim 

svečanostima i još jednom u ime svih nas čestitam slavodobitniku 304. Sinjske Alke, alkaru Frani 

Ivkoviću i njegovom alkarskom momku Mariju Blajiću. 

Dragim gostima želim ugodan boravak u našem gradu, te svima skupa čestitam predstojeći blagdan 

Velike Gospe – Gospe Sinjske  koji je ujedno i Dan Grada Sinja. 

Hvala i živjeli. 


