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Uvod



Pred vama je Godišnjak grada Knina.
Kako ova publikacija ne bi bila štura i faktografski monotona odlučili smo joj dati dinamički 
karakter.
Zato smo ovaj godišnjak sastavili od odabranih vijesti objavljenih u elektroničkim medijima koje 
pričaju priču o životu u gradu u obrađenoj godini.
Pomoći će vam da se prisjetite događanja koja su obilježila godinu i svih inicijativa, aktivnosti, 
projekata i odluka od važnosti za grad. 
Raspored je istovremeno i tematski i kronološki. Naime, publikacija je podijeljena u tematska 
poglavlja, a u svakom poglavlju odabrane vijesti poredane su kronološki.
Godišnjak daje mnoštvo korisnih podataka koji mogu pomoći učenicima i studentima u 
proučavanju grada, ali mogu predstavljati izvore podataka i za gospodarstvenike, investitore ili 
autore infrastrukturnih projekata.
Daje i živu sliku grada i dinamiku društvenog i urbanističkog kretanja Knina.
Posebno će ova publikacija biti značajna nakon proteka vremena kada će se građani moći 
prisjetiti što je bilo prije 10, 20 ili više godina te imati pouzdane informacije o trenutku u vremenu. 
 



1.
Rad gradske uprave



3. veljače 2014.

Gradsko vijeće 
d�onijelo od�luku o 
koeficijentima za 
obračun plaće
Kninsko Gradsko vijeće donijelo je 
na sjednici održanoj 2. veljače 2014. 
odluku o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Grada Knina.
Tako će, što se tiče radnih mjesta I. kategorije, glavni rukovoditelj (troje pročelnika) imati 
koeficijent 3,60, a rukovoditelj (voditelji Odsjeka) imati 2,85.
Radna mjesta II. kategorije su viši savjetnik koji će imati koeficijent 2,80 te viši stručni suradnik s 
koeficijentom 2,40.
Radna mjesta III. kategorije su stručni suradnik koji će imati koeficijent 2,05, viši referent koji će 
imati 1,90 te referent čiji koeficijent će iznositi 1,70 (osim referenta – komunalnog redara koji će 
imati 1,60).
Što se tiče radnih mjesta IV. kategorije, vozač će imati koeficijent 1,70, dostavljač 1,30, domar-
dostavljač 1,25, a portir, domaćica i spremačica po 1,15.



25. ožujka 2014.

Josipa Rimac: 
Obećavamo da će se 
sred�išnja proslava 
20. Obljetnice Oluje 
održati u Kninu; 
Za tu priliku podići 
ćemo spomenik dr. 
Franji Tuđmanu
- Sada govore da će 20. obljetnicu Oluje 
slaviti u Zagrebu. A ja vam obećavam da 
ćemo je slaviti u Kninu. U Kninu ćemo za 
tu veliku proslavu imati i stalni muzejski 
postav Oluje, a podići ćemo i spomenik onome koji nam je omogućio slobodu, prvom hrvatskom 
predsjedniku dr. Franji Tuđmanu – najavila je Josipa Rimac na obilježavanju 24. Obljetnice 
osnivanja HDZ-a u Kninu.



26. ožujka 2014.

Sjednica Gradskog vijeća: Rasprave o bolnici, 
Orašnici te zaposlenicima Grad�a koji rad�e samo 
kad im se uruči radni nalog

Najzanimljivija točka dnevnog reda današnje sjednice kninskog 
Gradskog vijeća bila su vijećnička pitanja koja su rezultirala 
zanimljivim odgovorima koji će zasigurno zanimati kninsku 
javnost.
Tako je vijećnik SDP-a Mirko Antunović prozvao čelnike Grada za 
mobbing djelatnika gradske uprave.
– Radi se o sudbini većeg broja ljudi koji me gotovo svakodnevno 
kontaktiraju i svjedoče o neviđenom mobingu i prijetnjama – 
kazao je Antunović.
Na te je optužbe reagirala gradonačelnica Josipa Rimac ustvrdivši 
da je zapravo ona žrtva mobbinga.
– Ako itko trpi mobbing i zlostavljanje , onda ga trpimo ja i 
građani jer neki zaposlenici koji su nezadovoljni koeficijentima i 
rasporedom ne izvršavaju svoje radne zadatke već za njih traže 
radne naloge. A kad za svaku sitnicu trebaš izdati radni nalog, gubi se dragocjeno vrijeme. 
Ukoliko nadzor Upravne inspekcije kaže da pojedine akte moramo ispraviti, to ću učiniti i ukoliko 
kaže da smo nešto prekršili, ispričat ću se. No, ako se utvrdi da sam sve radila po zakonu, a neki 
se nezadovoljni zaposlenici i dalje budu ovako ponašali, napravit ću još jednu sistematizaciju 
radnih mjesta, proglasiti ih viškom i poslati ih na burzu rada – poručila je gradonačelnica.
Vijećnika Roberta Marića iz HDZ-a zanimala je budućnost kninske bolnice.
– Dugo smo se borili za vraćanje samostalne kninske bolnice i u tome uspjeli 2008. godine. No 
ministarstvo sada donosi odluku o funkcionalnom spajanju sa šibenskom bolnicom. U razgovoru 
sa zaposlenicima čula sam da će to spajanje naštetiti i liječnicima u Kninu i pacijentima koji 
će na pretrage opet morati u Šibenik. Kao Grad smo uputili pismo ministru Ostojiću u kojem 
argumentirano tražimo da kninska bolnica ostane samostalna – kazala je Rimac koja je 
odgovorila i na pitanje zašto je bolnica išla u sanaciju.
– Bolnica je išla u sanaciju zbog 4 milijuna kuna duga nastalog jer je ministarstvo bolnici stalno 
smanjivalo limit. Ali nakon što je postavljena sanacijska upraviteljica dug je narastao na 11 
milijuna. Pa sad zaključite kako je tko vodio bolnicu – odgovorila je gradonačelnica.
Vijećnika Marka Jelića zanimalo je stanje u vezi zagađenja Orašnice.



– Cilj IPA projekta je zaštita rijeke Krke što će se izgradnjom pročišćivača u potpunosti i realizirati. 
Na žalost, ovlasti Grada su male, a svim vodotokovima upravljaju Hrvatske vode. Upravo su 
Hrvatske vode odgovorne što još nemamo uređaj za pročišćavanje, jer još nisu raspisali natječaj 
za odabir izvođača radova na izgradnji pročišćivača. Dok god uređaj ne bude izgrađen, otpadne 
vode će istjecati u lagune. Moram dodati i da su tri najveća zagađivača kninskih voda DIV, HŽ-
ova Vuča vlakova i bolnica. Bolnica je napravila svoj uređaj za pročišćavanje, HŽ nije napravio 
ništa, a DIV se obvezao izgraditi uređaj na novom pogonu ali to još nisu napravili. Tu opet trebaju 
reagirati Hrvatske vode i tražiti od HŽ-a i DIV-a da izgrade svoje uređaje za pročišćavanje – 
izvijestila je Josipa Rimac koja je odgovarala i na pitanje o zagađenom zemljištu PZ Orlovače.
– Grad se žalio na presudu i ona je na reviziji na Vrhovnom sudu. Također, Grad je postupio po 
presudi i napravili smo što nam je presuda nalagala, no Hrvatske vode su zadužene za poštivanje 
rokova izgradnje pročišćivača s čime će se presuda u potpunosti ispoštovati. Što se tiče teških 
metala, zatražili smo analizu. Ukoliko se metali nalaze u našoj mreži, treba ispitati kako i zašto 
su tu, No ukoliko se nalaze u ispustu, postavlja se pitanje dolaze li iz gradskog ili nekog drugog 
ispusta – odgovorila je Rimac.
Vijećnik SDSS-a Jovo Jankelić pitao je što je s natječajem za koncesionara za održavanje gradske 
rasvjete.
– Kada se odluka objavi u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, raspisat ćemo natječaj 
– odgovorila je gradonačelnica.
Gradsko vijeće je danas donijelo i odluku o osnivanju i izdavanju Službenog glasila Grada Knina 
čime će se uštedjeti vrijeme na čekanju objava u Službenom vjesniku šibensko-kninske županije.
Od ostalih točaka dnevnog reda izdvojimo da je Gradsko vijeće usvojilo izvješće o financijskoj 
reviziji Grada Knina za 2012. godinu te izvješće o radu gradonačelnice za drugu polovicu 2013. 
godine.



3. travnja 2014.

Matei Jelić od Grada 10 tisuća kuna i stipendija 
kroz cijelo školovanje
Svjetska juniorska prvakinja Matea Jelić dobit će od Grada Knina stipendiju kroz cijelo 
srednjoškolsko obrazovanje, izvijestila je danas kninska gradonačelnica Josipa Rimac u povodu 
svečanog primanja kninske prvakinje u Gradskoj vijećnici. Matea Jelić dobila je od Grada za svoj 
uspjeh i 10 tisuća kuna, a njezin trener Dragan Pinjuh 2,5 tisuće kuna.

– S obzirom na ovaj vrhunski uspjeh i to ne samo za Knin nego i za Hrvatsku, imali smo obavezu 
primiti našu svjetsku prvakinju i nagraditi je. Vi sportaši ste naši najbolji ambasadori i promotori. 
Ovih dana se Knin toliko spominjao u pozitivnom kontekstu, a zadnjih dana su me u Zagrebu 
svi pitali i svi se zanimali za Mateu. Koliko cijene Mateu, pokazali su i naši građani. Uvijek smo 
znali nagrađivati naše sportaše, pa smo odlučili nagraditi Mateu i njenog trenera s novčanim 
nagradama, ali smo i promijenili pravilnik te će Matea dobivati sportsku stipendiju do kraja svog 
srednjoškolskog školovanja. Moram reći i da od Matee očekujemo i medalju s Olimpijskih igara 



mladih – kazala je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
Kninska gradonačelnica poklonila je Matei i zastave Hrvatske i Grada Knina, a Matea i njen trener 
kninskoj su gradonačelnici uručili uokvirenu sliku Matee na svjetskom postolju.



8. Svibnja 2014.

Gradsko vijeće: Niže 
cijene poslovnih 
prostora, odabrana 
tvrtka za održavanje 
javne rasvjete, usvojen 
rebalans

Usvojen rebalans
Na današnjoj sjednici kninskog Gradskog vijeća usvojen je rebalans proračuna za 2014. godinu. 
Tako su rashodi manji od planiranih za 21.400 kuna i iznose 43 milijuna i 239 tisuća kuna, a 
prihodi iznose 53 milijuna i 982 tisuće kuna, odnosno veći su za 10,7 milijuna kuna prenesenog 
manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina.

Dobri ind�eksi prihod�a od� poreza na d�ohod�ak i 
komunalnih naknad�a
Danas je i usvojeno izvješće o izvršenju proračuna za 2013. godinu. Kod prihoda indeks je 63,96 
posto, a kod rashoda 81,75 posto.
Dobra je vijest da su prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni s 
93-postotnim indeksom i iznose 17,1 milijun kuna te da su prihodi od komunalne naknade imali 
indeks od 103,3 posto nadmašivši planiranih 2 milijuna kuna za 66 tisuća kuna.

Manja cijena poslovnih prostora
Gradsko vijeće donijelo je i odluku o visini zakupnine za poslovne prostore. Tako će se za metar 
četvorni poslovnog prostora u prvoj gradskoj zoni plaćati 10,5 kuna za prostore veličine preko 
100 metara četvornih, odnosno 17,5 kuna za prostore manje od 20 metara kvadratnih. Cijene su 
u prosjeku niže za tridesetak posto.

Za ud�ruge posebni uvjeti



Odluka je dopunjena i odredbom da će gradonačelnik posebnim zaključkom odrediti popis 
poslovnih prostora sa određenim djelatnostima koje su od posebnog interesa za Grad Knin 
u području kulture, sporta i slično. Propisivanjem posebnih odredbi za iste potaklo bi ih se na 
njihovo daljnje razvijanje i promicanje interesa bitnih za cjelokupnu zajednicu, a opet vodeći 
računa o interesu Grada i okolnostima svakog pojedinačnog slučaja, stoji u obrazloženju odluke 
koju je usvojio kninski gradski parlament.

Tvrtka Pectus održavat će javnu rasvjetu
Gradsko vijeće donijelo je i odluku da tvrtka Pectus iz Perkovića, koja se prethodno jedina javila 
na natječaj, obavlja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u gradu.



8. Svibnja 2014.

Nalaz inspekcije Ministarstva: U radu kninske 
Grad�ske uprave nije bilo nezakonitosti!
U radu kninske Gradske uprave nije bilo nezakonitosti, nalaz je inspekcijskog nadzora Ministarstva 
uprave.
Izvijestio je to kninski dogradonačelnik Nikola Blažević na današnjoj sjednici kninskog Gradskog 
vijeća odgovarajući na vijećničko pitanje.
– Nisu nađene nikakve nezakonitosti pa tako Ministarstvo nije naredilo nikakve zabrane. Ipak, 
nađene su neke tehničke nepravilnosti i s tim u vezi Gradu je naloženo nekoliko mjera pa će 
tako morati donijeti novi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i novu sistematizaciju. Kada budemo 
donosili te pravilnike vodit ćemo računa o tome tko radi, a tko ne radi – kazao je Blažević 
naznačivši i mogućnost otkaza, odnosno smanjenja broja radnika u Gradskoj upravi.
Blažević se osvrnuo i na zaposlenike Grada koji su pisali prijavu Ministarstvu.
– U Gradskoj upravi nema diskriminacije manjine zaposlenika, kako su oni tvrdili, nego većina 
zaposlenika trpi mobing od strane nekolicine djelatnika – ustvrdio je Blažević.
Kninski dogradonačelnik se zahvalio inspekciji Ministarstva na obavljenom poslu. Grad je, inače, 
na nalaz inspekcije, iako je on u suštini po Gradsku upravu pozitivan, uputio prigovor i to radi 
nađenih tehničkih nepravilnosti i naloženih mjera za njihovo uklanjanje.



21. Svibnja 2014.

Grad Knin će donirati 25 tisuća kuna za pomoć 
poplavljenim područjima

Značajnu pomoć poplavljenim područjima svojim će donacijama pomoći i svi gradovi u Republici 
Hrvatskoj.
– Organizirani kroz Udrugu gradova, prikupljena ćemo sredstva uplatiti na račun HCR-a i to za 
kupnju isušivača i kućnog namještaja- izvijestila je poptredsjednica Udruge gradova i kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac.
Grad Knin će donirati 25 tisuća kuna.



21. Svibnja 2014.

Kninski grad�ski 
vijećnici odrekli se 
naknad�e kako bi 
pomogli strad�alima 
u Hrvatskoj, BiH i 
Srbiji

Svih 17 vijećnika kninskog Gradskog vijeća suglasilo se s inicijativom HDZ-ova vijećnika Ante 
Nadomira Tadića Šutre i predsjednika vijeća Marinka Tokmakčije da se odreknu vijećničkih 
naknada i ukupan iznos od 9.600 kuna ravnopravno podijele Crvenom križu Hrvatske, BiH i Srbije.



30. Svibnja 2014.

Na Gradskom vijeću o gubitku 
Upravitelja i tužbi protiv 
portala koji po mišljenju 
Ministarstva nema pravo nositi 
ime grad�-knin

Gubitak u poslovanju Upravitelja i tužba Grada protiv portala grad-knin.net teme su koje su 
dominirale i izazvale najgorljivije rasprave na jučerašnjoj sjednici kninskog Gradskog vijeća.
Izviješće o radu Upravitelja d.o.o. izazvalo je raspravu zbog gubitka te tvrtke u poslovanju u 
prošloj godini u iznosu od 274 tisuće kuna.
– Upravitelj je poslovao s gubitkom zbog isplate otpremnine bivšem direktoru (Šimi Šimiću 
op.a), zbog njegove nemarnosti i naslijeđenih sudskih sporova – izvijestio je direktor Upravitelja 
Ivica Deronja.
Vijećnika SDP-a Mirka Antunovića zanimao je iznos otpremnine i razlog smjene bivšeg direktora.
– Bruto iznos otpremnine bio je 154 tisuće kuna. Smijenjen je zbog brojnih pritužbi predstavnika 
stanara, a Grad ima autonomno pravo smijeniti direktora – odgovorio je kninski dogradonačelnik 
i predsjednik skupštine Upravitelja Nikola Blažević.
Vijećnica HDZ-a Maja Deronja pitala je što je s opomenom pred tužbu Grada Knina protiv portala 
grad-knin.net zbog korištenja imena Grad Knin.
– Ministarstvo uprave na naš je upit odgovorilo da gospodin Jadrić (urednik portala op.a) nema 
pravo koristiti ime Grada Knina u imenu portala. Iako je i on dobio odgovor od Ministarstva i iako 
se u svojim tekstovima često poziva na transparentnost, nije na svom portalu objavio odgovor 
Ministarstva uprave. Oko eventualne tužbe ćemo se još konzultirati – odgovorio je kninski 
dogradonačelnik Nikola Blažević kojega je vijećnica HDZ-a Ana Šimić pitala za koju medijsku 
kuću zapravo gospodin Jadrić radi i ima li novinarsku iskaznicu, na što je Blažević kazao kako na 
ta pitanja ne zna odgovor.
Kninski gradski vijećnici usvojili su izvješća o radu  gradskih tvrtki, Komunalnog poduzeća, Čistoće 
i zelenilo, Upravitelja, Matice i Turističke zajednice.
Komunalno poduzeće je, saznali smo iz izvještaja za prošlu godinu, poslovalo pozitivno te je 
riješilo dugogodišnji dug prema Hrvatskim vodama koji je, kada je direktorica Sanja Bebek 
preuzela dužnost, iznosio 7,4 milijuna kuna.



9. lipnja 2014.

Grad� Knin potpisao ugovore sa sed�am 
stipend�ista
U Kninu su danas svečano potpisani ugovori o dodjeli gradskih stipendija za ukupno sedam 
studenata koji će za tekuću akademsku godinu dobiti po osam tisuća kuna.
– Vjerujem da ćete se, nakon završenih fakulteta, kao perspektivni i obrazovani kadar vratiti 
u Knin i da ćemo ovaj grad zajedno učiniti ljepšim i boljim – kazala je prigodom potpisivanja 
ugovora kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
– Zahvaljujem Gradu na novčanoj potpori koja će nam uvelike pomoći pri ispunjavanju studentskih 
obaveza – zahvalila se u ime studenata Vesna Jonjić. Osim nje stipendije su dobili i Ivan Grabić, 
Anamarija Budimir, Katarina Šljivić, Lidija Perić, Ivana Perković i Manuela Lovrić.
Kako u prvom natječaju nitko nije ispunio uvjete za osmu stipendiju, za istu je raspisan novi 
natječaj, a osmi stipenist znat će se za desetak dana.



11. lipnja 2014.

Generalima Gotovini 
i Markaču na tvrđavi 
uručena priznanja 
počasnih građana 
Grad�a Knina
Generalima Anti Gotovini i Mladenu 
Markaču danas su uručena priznanja 
počasnih građana grada Knina.
Generalima su priznanja uručena na svečanoj sjednici kninskog Gradskog vijeća održanoj na 
tvrđavi u povodu Dana grada i blagdana sv. Ante i to za značajan doprinos u uspostavi teritorijalne 
cjelovitosti Republike Hrvatske i uspješno oslobađanje grada Knina. Istu nagradu dobio je i Ivan 
Čermak za koga je nagradu preuzeo general Markač.

Ante Gotovina: Pobjed�a u Domovinskom ratu 
– temelj izgradnje demokratske države za sve 
njene ljud�e
Pobjeda u Domovinskom ratu bila je temelj izgradnje demokratske Hrvatske za sve njezine ljude, 
kazao je, zahvalivši se na priznanju, general Gotovina.
– Zahvaljujem Koordinaciji braniteljskih udruga i Gradskom vijeću Grada Knina na ukazanoj 
časti. Drago mi je da sam danas ovdje s vama uoči Dana grada Knina i blagdana njegovog 
zaštitnika, svetog Ante. Ove povelje su iskaz poštovanja i našoj braći koja više nisu s nama i našim 
suborcima koji na sebi nose trajni biljeg Domovinskog rata. Pobjeda u Domovinskom ratu bila je 
pretpostavka i ostala je čvrst temelj na kojem smo izgradili demokratsku državu za sve njezine 
ljude u zajednici europskih naroda i u članstvu NATO saveza. Ponosan sam na to razdoblje naše 
povijesti. Generacije koje rastu duguju zahvalnost onom vremenu i njegovim ljudima. Naša misija 
danas je zajedništvo i rad za dobrobit naših obitelji, naših gradova i naše domovine – kazao je 
general Gotovina.

Mladen Markač: Ovo prizanje je čast, ali i obveza
General Markač je istaknuo da mu priznanje predstavlja čast i obvezu.



– Zahvaljujem se svim građanima Knina na čelu s gradonačelnicom i vijećnicima jer su prepoznali 
aktivnosti generala za opće dobro. Ovo priznanje je čast, ali i obveza. Zahvaljujem se svim 

građanima koji su bili uz hrvatske generale te ih bezrezervno podržavali i vjerovali u njihovu 
nevinost. Sud nam je presudom poručio da smo imali obrambeni, častan i oslobodilački rat i 
na taj način nam dali legitimitet da uspravno i uzdignutog čela hodamo po domovini i čitavim 
svijetom pronoseći istinu o Domovinskom ratu. Hrvatska moja, budi sretna i neka te vode dobri 
ljudi. Dragi Bože, čuvaj sve nas kako bismo mi čuvali Hrvatsku – kazao je u emotivnom govoru 
general Mladen Markač.

Josipa Rimac: Ovaj blagdan posvećujemo našoj 
mlad�osti
Na današnjoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća kninska gradonačelnica Josipa Rimac govorila 
je o simbolici blagdana Svetoga Ante, odnosno o značajnim događanjima koja obilježavaju taj 
blagdan.



– Ima neke simbolike u vezi blagdana Svetoga Ante. Tih dana je prije devet godina osnovano 
kninsko Veleučilište, a prije 60 godina, također oko blagdana sv. Ante, izgrađen je i kninski 
vodoopskrbni sustav. Ovih dana potpisali smo i ugovore o stipendijama najboljim studentima, 
obilježili godišnjicu osnutka Osnovne škole Domovinske zahvalnosti te otvorili obnovljenu 
vodoopskrbnu crpnu stanicu na izvoru Šimića vrelo.  A mladost, voda i život je ono što ovome gradu 
treba. Tako da ovaj blagdan posvećujemo našoj mladosti, onima na kojima ostaje budućnost 
i život. A da bismo im osigurali bolju budućnost nastojali smo realizirati projekte značajne za 
poboljšanje kvalitete života građana – kazala je kninska gradonačelnica posebno spomenuvši 
IPA projekt vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, obnovu Tuđmanove i Zvonimirove ulice 
te gradskih parkova i dječjih igrališta, obnovu 23 stambene zgrade, početak izgradnje dvije 
stambene zgrade, studentskog doma i novog prostora Narodne knjižnice, Inovacijskog središta 
Veleučilišta i nove crkve te početak rekonstrukcije Tomislavove ulice.
Rimac je spomenula i uređenje šetnice uz Krku i Napoleonove ceste te izrazila nastojanje da se 
Knin uskoro nađe na karti turističke ponude Šibensko-kninske županije.



Marinko Tokmakčija: Podržimo dobre projekte, 
ma čija to ideja bila
Današnju svečanu sjednicu Gradskog vijeća otvorio je predsjednik vijeća, Marinko Tokmakčija 
stavivši u svom izlaganju naglasak na poštivanje različitosti.
– Knin i Kninjani se mogu ponositi s još jednom vrijednosti, a to je normalan život građana 
bez obzira na nacionalnu, vjersku i svaku drugu pripadnost. Tu prvenstveno mislim na odnos 
Hrvata kao većinskog i Srba kao manjinskog naroda. Moja želja je da nikad ne doživim da svi isto 
mislimo. Smisao demokracije pa i života uopće je da imamo svoje stavove i da svatko razmišlja 
na svoj način. Ja bih međutim želio živjeti u gradu i u sredini u kojoj će i različiti imati zajednički 
stav za dobro i napredak. Stoga vas dragi Kninjani iskreno molim da svaki projekt koji doprinosi 
napretku ovoga grada podržimo, ma čija to ideja bila – kazao je Tokmakčija.



Nagrade Grada Petru Pašiću i Matei Jelić; Grb 
Grad�a Davoru Jašeku
Na današnjoj svečanoj sjednici Nagradu Grada Knina dobio je bivši Vladin povjerenik za Knin 
Petar Pašić za osobite uspjehe u uspostavi civilne vlasti, razvoju društvenih odnosa i stvaranju 
dobrih međunacionalnih odnosa na području grada Knina nakon VRO “Oluja”. Nagrada Grada 
Knina uručena je i Matei Jelić za postignute iznimne rezultate u taekwondo sportu i promidžbi 
grada Knina širom Europe i svijeta.

Grb Grada Knina dobio je Davor Jašek za zasluge u unaprijeđenju glazbene kulture na području 
grada Knina.

Plakete Grada Komunalnom poduzeću, 
Ekološkoj udruzi, ŠRD Krka i Agrotradeu
Plakete Grada Knina dobili su kninsko Komunalno poduzeće za osobite uspjehe u upravljanju i 
održavanju te unaprijeđenju komunalnih djelatnosti, a posebno vodoopskrbnog i kanalizacijskog 
sustava na području grada Knina, Ekološka udruga Krka za osobite uspjehe u zaštiti okoliša i 
podizanja razine svijesti građana u zaštiti prirode i prirodnih ljepota na području grada Knina, 
Športsko ribolovno društvo Krka za osobite uspjehe u zaštiti vodotokova i okoliša te zaštiti 
ribljeg fonda na području grada Knina te Agrotrade d.o.o. za osobite uspjehe u unaprijeđenju 
gospodarstva i poduzetništva na području grada Knina.

Plakete Grada Anki Maras, Željku Tisaju, Kreši 
Ćaćiću i Ivani Oltran
Istu nagradu dobili su Anka Maras za 51 put darovanu krv i osobni doprinos darivanju krvi, 
Željko Tisaj za 66 puta darovanu krv i osobni doprinos darivanju krvi, zatim dugogodišnji radnik 
Komunalnog poduzeća Krešo Ćaćić za osobite uspjehe u očuvanju i radu vodoopskrbnog sustava 
grada Knina te časna sestra Ivana Oltran za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i 
samoprijegoran rad s mladima u crkvenom zboru Župe sv. Ante iz Knina.



30. Srpnja 2014.

Održana 11. 
sjed�nica Grad�skog 
vijeća; Odluke 
proced�uralnog 
karaktera
U Kninu je održana 11. sjednica Gradskog vijeća sa samo šest točaka dnevnog reda, uglavnom 
proceduralnog karaktera.
Gradski vijećnici tako su donijeli odluku da se trgovačkom društvu Ceste Šibenik povjeri obavljanje 
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada, a poduzeću G.O. 
Građevinar iz Vrbnika kod Knina obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnoprometnih 
pješačkih površina na području grada.
Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda te 
Vladinog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za 
turističku 2014. godinu, Gradsko vijeće usvojilo je Program pripremnih i provedbenih aktivnosti 
za turističku 2014. godinu na području Grada Knina. Kninski parlament usvojio je i Operativni 
program aktivnosti Grada za ljetnu sezonu 2014.
Usvojena je i jedna proceduralna izmjena Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika 
i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa. Tako se promijenio članak 5. postojeće Odluke 
koji sada glasi: “Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti gradonačelnik i njihovi zamjenici 
ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada propisana posebnim 
zakonom, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja”. Tako će gradonačelnik 
i zamjenici ostvarivati prava, ne kao lokalni službenici, nego prema posebnim propisima.
U današnjoj sjednici, koja je trajala samo pola sata, bilo je samo jedno vijećničko pitanje, odnosno 
prijedlog gradskog vijećnika Marka Jelića koji je predložio imenovanje novog zapovjedništva za 
civilnu zaštitu u kojem će biti osobe s vojnim i vatrogasnim iskustvom. Predstavnici izvršne vlasti 
prijedlog će uzeti u razmatranje te pismeno odgovoriti Jeliću na idućoj sjednici.
Kuriozitet ove sjednice je da su po prvi puta na zasjedanju kninskog parlamenta bili predstavnici, 
točnije predstavnice udruga. Kuriozitet, barem što se tiče ovoga sastava vijeća, jest i to da se na 
današnjoj sjednici nisu pojavili vijećnici SDP-a.



14. rujna 2014.

Grad Knin donirao udžbenike učenicima 
posebnih odjela OŠ Domovinske zahvalnosti
Grad Knin donirao je udžbenike napotrebitijima, učenicima posebnih odjela Osnovne škole 
Domovinske zahvalnosti u Kninu. 



29. rujna 2014.

Gradsko vijeće: Smanjen 
manjak u grad�skom 
proračunu

Manjak u gradskom proračunu koji se vuče već godinama u prvoj je polovici 2014. godine smanjen 
za milijun i 476 tisuća kuna, doznalo se danas na sjednici Gradskog vijeća prilikom usvajanja 
izvješća o izvršenju proračuna za prvu polovicu ove godine.
Na pitanje vijećnika Mirka Antunovića koliko sada iznosi gradski manjak prihoda, pročelnica za 
financije Danijela Merša odgovorila je kako će se to znati krajem godine. Ipak, na osnovu brojki 
iz izvještaja može se baratati iznosom od 9 milijuna i 267 tisuća kuna manjka u proračunu. 
Ako se uzme u obzir da je taj manjak 2012. godine iznosio 16,5 milijuna kuna, stvari nisu toliko 
pesimistične.
Grad Knin nije uspio prodati Preparandiju i staru bolnicu čime bi potpuno sanirao dug, ali su 
raznim uštedama, počevši od smanjenja plaća svim djelatnicima, uspjeli u dvije godine skresati 
manjak za više od 7 milijuna kuna.
Kod izvršenja proračuna za prvih šest mjeseci ove godine, najveći problem u prihodovnoj strani 
odnosi se na 300 tisuća kuna komunalne naknade koju MORH Gradu nije platio, pa će se ista 
namiriti ovršnim putem.
Na današnjoj sjednici usvojena je i izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture po 
kojoj će se za održavanje javnoprometnih pješačkih površina izdvojiti pola milijuna kuna više 
od planiranoga, odnosno ukupno milijun kuna, uz obrazloženje da su neke pješačke površine 
oštećene zbog lošeg vremena. Novac će se, pojasnila je gradonačelnica Josipa Rimac, namaknuti 
povećanjem prihoda u nekim stavkama.
Na današnjoj sjednici usvojen je i drugi ovogodišnji rebalans gradskog proračuna koji je uvećan 
za milijun i 587 tisuća kuna, a vjećnici su prihvatili i izvješće o radu gradonačelnice u prvih pola 
2014. godine.
Na pitanje kako stoje stvari s IPA projektom gradonačelnica je odgovorila da se sa završetkom 
kasni, ne zbog Grada nego Hrvatskih voda. Dodala je da su protekle velike kiše pokazale da 
cijeli sustav dobro funkcionira te da će se, kada 2016. godine sustav bude spojen na uređaj za 
pročišćavanje, cijeli IPA projekt pokazati kao dobro urađen.
Dodala je ipak da ima nekih nedostataka u ulicama IV. i VII. gardijske brigade gdje će se skidati 
cijeli slojevi asfalta.
Na vijećničkim pitanjima govorilo se o kninskoj vodi. Ponovivši priopćenje Komunalnog poduzeća 
gradonačelnica je istaknula da je kninska pitka voda sigurna. Također je ponovila da treba 



razlikovati mazutnu mrlju u ševaru kod Orašnice o čijoj se sanaciji govori već deset godina te 
lagune u vlasništvu PZ Orlovača u koju se izlijeva kanalizacija i koju je Grad dužan sanirati po 
sudskoj presudi, za koji predmet će doduše tražiti reviziju. Dodala je da DIV, Grad Knin i Komunalno 
poduzeće intenzivno rade na iznalaženju rješenja za sanaciju mazutne mrlje, a da će se laguna u 
koju se izlijeva kanalizacija riješiti završetkom IPA projekta.
Obratila se i kritičarima u vezi problema s Krkom.
– Osnovni cilj IPA projekta bila je zaštita Krke. Vodili smo računa o Krki puno prije nego neki 
koji su sada glasni – kazala je Rimac i napomenula da Knin i Krka nemaju veze sa zagađenjem 
šibenske pitke vode.



20. liStopada 2014.

Grad, županija i branitelji poslali ministru 
obrane pismo upozorenja zbog najava d�a 
proslava Oluje neće biti u Kninu

Grad Knin, Županija i branitelji su u šoku i nevjerici primili medijske napise, odnosno neslužbene 
najave, koje su navodno procurile iz Ministarstva obrane, a po kojima se proslava 20. obljetnice 
Oluje neće održati u Kninu.
Stoga su Grad Knin, Šibensko- kninska županija, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih 
postrojbi, Udruga veterana IV. Gardijske brigade – podružnica Knin te Koordinacija braniteljskih 
udruga Grada Knina uputili ministru obrane Anti Kotromanoviću pismo upozorenja.



5. Studenoga 2014.

Josipa Rimac: Vlad�inim prijed�logom izmjena 
Zakona Knin ostaje bez 2,6 milijuna kuna
– Vladin prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak je populistički i duboko antisocijalan, 
a cijenu će na kraju platiti građani s najnižim prihodima, poručili su na današnjoj konferenciji za 
medije članovi predsjedništva HDZ-a Tomislav Tolušić i Josipa Rimac koji su ujedno predsjednik i 
potpredsjednica Udruge gradova u Hrvatskoj.
Na konferenciji za medije HDZ-a na kojoj su bili i predsjednik Udruge općina u Hrvatskoj Đuro 
Bukvić i saborski zastupnik Ivan Šuker poručeno je kako HDZ jest za porezno rasterećenje, ali 
ne preko leđa jedinica lokale samouprave, posebno zato što će se plaće znatnije uvećati samo 
onima koji ionako imaju najviša primanja, primjerice, ministrima, a na lokalnoj razini neće biti 
novca za osnovne potrebe u školstvu, zdravstvu i socijali.
– Vladin prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak znatno će smanjiti prihode jedinica 
lokalne samouprave. Lažni socijaldemokrati izmjene pravdaju jeftinim spinovima da će se 
„povećati osobna potrošnja“, no bolna stvarnost razbija njihove demagoške trikove jer lokalne 
jedinice neće imati novca za vrtiće, grijanje škola, socijalne naknade, kulturu, muzeje, asistente u 
nastavi djece s posebnim potrebama…� Sramotno i skandalozno!� – jednodušno su poručili HDZ-
ovci na današnjoj presici u Zagrebu.
– U proceduru su upućene izmjene Zakona o porezu na dohodak, a taj porez na lokalnoj razini 



čini 60 posto naših vlastitih prihoda. Tim novcem financiramo vrtiće, škole, vatrogasnu službu, 
knjižnice…� Ovaj udar na jedinice lokalne samouprave odrazit će se na sve građane. Nismo protiv 
povećanja plaća građanima, ali ne na štetu jedinica lokalne samouprave. Vlada je, naime, 
mogla građane drukčije porezno rasteretiti!� Što je najgore, još nismo dobili upute Ministarstva 
financija za izradu proračuna, a jedinice lokalne samouprave će imati ukupno 2,5 milijarde 
kuna manje sredstava na raspolaganju!� – upozorila je na presici članica predsjedništva HDZ-a i 
potpredsjednica Udruge gradova, Josipa Rimac.
Knin će, ustraje li Vlada na prijedlogu izmjena Zakona o poreza na dohodak, ostati bez 2,6 
milijuna kuna na godišnjoj razini, izjavila je za Radio Knin kninska gradonačelnica.



20. Studenoga 2014.

Detaljni izvještaj sa sjed�nice 
Gradskog vijeća: O kreditu 
DIV-u, bolnici, mostu, 
cestama, teškoj 2015-oj…
Kninsko Gradsko vijeće danas je, na zahtjev DIV-a, 
dalo suglasnost toj tvrtki za osnivanje hipoteke kao 
založnog prava na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Bare.

DIV od Erste banke diže kredit od 8 milijuna 
eura za proširenje pogona u Kninu
Suglasnost za osnivanje hipoteke na zemljištu u zoni Bare daje se u cilju ishođenja investicijskog 
kredita u visini od 8 milijuna eura od Erste banke namijenjenog proširenju pogona i povećanju 
kapaciteta tvornice u Kninu.
Iako je ugovorom o kupoprodaji građevinskog zemljišta određena zabrana opterećenja nad 
nekretninama na rok od pet godina, istim je ugovorom postojala mogućnost posebnog akta 
prodavatelja, odnosno Grada Knina, a na zahtjev kupca, odnosno DIV-a, kojim će se dozvoliti 
uknjižba hipoteke.
– Za takvo što su se kumulativno morala ispuniti dva uvjeta. Prvi uvjet je da se kredit koristi za 
izgradnju objekta za kojeg je kupljeno građevinsko zemljište, odnosno za investiranje u pogon u 
Kninu, a drugi uvjet je da DIV uruči bjanko zadužnicu na iznos od 3,1 milijun kuna, što je i vrijednost 
kupljenog zemljišta. Tvrtka DIV je ispunila oba uvjeta, a žurnost zbog koje smo sazvali ovu 
sjednicu uvjetovana je potrebom da se gospodarstvo u Kninu i dalje razvija, da DIV zapošljava 
nove radnike i da to bude na korist cijeloj zajednici – izvijestio je kninski dogradonačelnik Nikola 
Blažević u svojstvu predlagatelja ove odluke.

Kuriozitet: Antunović afirmativan prema 
prijedlogu odluke kninske izvršne vlasti, 
a Blažević mu, zbog afirmativnog stava – 
zahvalio



Danas se dogodio i jedan kuriozitet u radu kninskog Gradskog vijeća u ovom sazivu. Naime, 
vijećnik SDP-a Mirko Antunović je afirmativno (makar je to bilo načelno i uvjetno afirmativno) 
reagirao na prijedlog odluke kninske izvršne vlasti, pa mu se predstavnik izvršne vlasti, Nikola 
Blažević čak i zahvalio na afirmativnom stavu.
Naime, SDP-ov vijećnik Mirko Antunović je kazao kako će podržati odluku o davanju suglasnosti 
DIV-u, ako mu se pruže dokazi da je tvrtka DIV, sukladno obvezama ugovora, snosila troškove za 
uređenje komunalne, prometne i energetske infrastrukture u visini od 2,9 milijuna kuna te da je u 
zadnje tri godine zaposlila 150 radnika na neodređeno vrijeme, a da istovremeno nije smanjivala 
broj novozaposlenih.
Dogradonačelnik Blažević odgovorio mu je da je DIV još 2011. godine podnio izvještaj o planiranom 
ulaganju od čak 3,9 milijuna kuna u komunalnu infrastrukturu te da je po podacima Ministarstva 
gospodarstva samoborska tvrtka ispunila ugovornu obvezu o zapošljavanju najmanje 150 
radnika na neodređeno radno vrijeme u tvornici u Kninu.
Vijećnici SDP-a su, na kraju, kod glasanja ostali suzdržani budući da nisu dobili pismene dokaze 
na kojima su inzistirali.

Za most u Raškovićima nadležne Hrvatske vode
Današnja sjednica kninskog Gradskog vijeća imala je samo dvije točke dnevnog reda, a nakon 
davanja suglasnosti DIV-u na hipoteku, druga točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička 
pitanja.
Gradski vijećnik Jovo Jankelić iz SDSS-a pitao je što je sa srušenim mostom u Raškovićima te sa 
nerazvrstanim cestama u kninskoj okolici koje su oštećene zbog kiša.
– U vezi mosta u Raškovićima, za sanaciju su nadležne Hrvatske vode, a mi smo već 2010. godine 
zatražili od njih da saniraju most. Sada smo opet kontaktirali Hrvatske vode da žurno obnove 
most. Što se tiće nerazvrstanih cesta, za područje Podinarja smo našem koncesionaru dali nalog 
da to riješi, odnosno asfaltira do kraja tjedna. Za ostala prigradska naselja, naši komunalni redari 
i inžinjer su obišli teren i sukladno našim prihodima, učinit ćemo što budemo u mogućnosti. Ne 
možemo reći da će to biti asfaltiranje, ali izvest ćemo popravak i sanaciju – odgovorila je kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac, na što joj je Jankelić replicirao.

Jankelić: U Plavnu niti jedna cesta nije sanirana 
zadnje dvije godine; Rimac: Čeka nas teška 
2015. god�ina
– U Plavnu niti jedna cesta nije sanirana zadnje dvije godine – replicirao je Jankelić.
– Po pitanju Plavna, ceste je obnavljala Županija, a ne Grad. Plan građenja i plan održavanja 
donosimo na Gradskom vijeću kao i izvješće – pojasnila je Rimac te se nadovezala na probleme 



koje donosi 2015. godina.
– Na slijedećoj sjednici ćemo donositi proračun za 2015. godinu, a s obzirom na smanjenje naših 
prihoda iz kojih smo održavali nerazvrstane ceste, ako ne podignemo cijenu komunalnih davanja, 
možemo očekivati i manju aktivnost na terenu. Naš prihod na stavci komunalnih naknada je 
oko dva milijuna kuna, a ono što moramo sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu dati 
za javnu rasvjetu, održavanje javnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta iznosi preko pet 
milijuna. Ostatak se financira iz ostalih općih prihoda koji će prema našoj procjeni, zbog izmjena 
zakona, pasti za 2,6 milijuna kuna. Čeka nas teška 2015. godina i treba imati razumjevanja ako 
ne želimo podizati cijene komunalne naknade i dodatno opteretiti naše građane – upozorila je 
gradonačelnica.

Marić: Dokle je stigla sanacija bolnice koja je 
uved�ena “kao zbog lošeg rad�a bolnice”?
Vijećnik HDZ-a Robert Marić zanimao se za stanje u kninskoj bolnici.
– Svjedoci smo rang liste na kojoj je naša bolnica zauzela neslavno posljednje mjesto. Kao 
medicinskog djelatnika i zabrinutog građanina zanima me dokle je stigla sanacija koja je uvedena 
“kao zbog lošeg rada bolnice”, a kako vidimo sada zauzima posljednje mjesto. Zanima me i koju 
razinu usluge mogu očekivati naši građani u jednoj takvoj bolnici – upitao je Marić.

Rimac: Tražit ćemo od sanacijskog upravnog 
vijeća odgovor na pitanje u kakvom je stanju 
bolnica nakon sanacije i kako se naplaćuju 
usluge građanima
– Nije nam drago što smo se našli na začelju s našom bolnicom, pogotovo zbog napora da 
dobijemo samostalnu bolnicu, ali i zbog sredstava uloženih u nju. Potaknuta vašim pitanjem, 
uputit ću dopis sanacijskoj upraviteljici i sanacijskom upravnom vijeću da nam kažu u kakvom 
stanju je sada, nakon sanacije, naša bolnica, odnosno što se to pomaklo i što je to bolje u odnosu 
na vrijeme kada su preuzeli bolnicu. Također, tražit ćemo i odgovore na pitanja kakve su obveze 
bolnice danas te kako se fakturira i kako se naplaćuje dio usluga pruženih našim građanima – 
odgovorila je Mariću kninska gradonačelnica dodajući da joj je drago da je potpisan ugovor za 
obnovu bolnice financiran od Fonda za energetsku učinkovitost.
– Drago mi je da je projekt, koji započet prije nekoliko godina od strane neke druge uprave i 
tadašnjeg ravnatelja Olivera Ojdanića, realiziran i da se nastavlja dalje – kazala je gradonačelnica 
Rimac i osvrnula se na zadnje mjesto kninske bolnice na rang listi.
– Statistika je varljiva i naša bolnica ne bi trebala biti na začelju. Znam da je jedan od parametara 
i broj umirućih, a mi imamo Odjel palijativne skrbi. Nadam se da će druge usluge koje pružaju 



ostala četiri akutna odjela pokazati drugačiju sliku. Nemojmo zaboraviti da je od 2008. godine 
od strane resornog ministarstva i Vlade u bolnicu uloženo 19 milijuna kuna i da smo dobili 21-og 
specijalizanta. Mene kao i građane zanima što je s tim specijalizantima, jesu li ostali u kninskoj 
bolnici i u kakvim uvjetima rade. Također, po pitanju dijagnostike, od 2008. do 2o12. godine, 
osigurano je dosta opreme. CT je bio u natječaju, no tadašnji ministar Ostojić skinuo je CT s 
liste nabavke. Nikad nismo dobili obrazloženje zbog čega. Ja ipak vjerujem da će naša bolnica 
Hrvatskog ponosa biti svima na ponos i da ćemo se sa začelja pomaknuti ka sredini rang ljestvice 
– referirala je kninska gradonačelnica.



18. proSinca 2014.

Usvojen proračun za 2015. godinu; Josipa 
Rimac: U 2015. neće biti značajnijih otpuštanja, 
ali pripremili smo i taj scenarij
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas gradski proračun za 2015. godinu u visini od 49,8 milijuna 
kuna.
Zbog “mini porezne reforme” bilo ga je teško sastaviti, kazala je kninska gradonačelnica Josipa 
Rimac.

Grad Knin gubi 2,4 milijuna kuna zbog porezne 
reforme
–  Problem svih jedinica lokalne samouprave, pa tako i nas, bio je kako složiti i realizirati proračun 
za 2015. godinu s obzirom na mini poreznu reformu, zbog koje ćemo izgubiti 2,4 milijuna kuna 
od prihoda od poreza na dohodak. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave koji bi 
trebao kompenzirati učinke mini porezne reforme neće nam ništa pomoći – ustvrdila je Rimac 



i izvijestila kako će Grad doduše dobiti od države 8 milijuna kuna, ali ne za pomoć nego kako bi 
isplatio povrat poreza građanima.
A ta isplata povrata poreza, za koju je od iduće godine zadužen Grad, mogla bi, kaže kninska 
gradonačelnica, biti problematična.

Od iduće godine Grad isplaćuje povrat poreza; 
Hoće li biti novca?
– Dobit ćemo osam milijuna kuna iz državnog proračuna za isplatu povrata poreza, ali problem 
je što će se isplata izvršiti u 12 rata, a mi moramo imati na računu cjelokupni iznos novca za 
povrat poreza. Ministar nam preporučava kratkoročno zaduženje, a to je jedna velika procedura 
– otkrila je Rimac te se opet osvrnula na spornu poreznu reformu slikovito je komentirajući.

Alan Ford� i Superhik
– Ova mini porezna reforma mi sliči na radnju stripa Alan Ford, odnosno na Superhika koji oduzima 
siromašnima da bi dao bogatima. Oni koji imaju veće plaće, više će i dobiti. Svi gradonačelnici u 
Udruzi gradova su jedinstveni da ova porezna reforma predstavlja nepravedan udar na jedinice 
lokalne samouprave – kazala je Rimac i upozorila na mogući scenarij otpuštanja djelatnika.

U 2015. neće biti značajnijih otpuštanja, ali 
pripremljen je i taj scenarij
– Najlošije u svemu će proći naši zaposlenici i ustanove. U 2015. godini neće biti značajnijih 
otpuštanja u gradskoj upravi i gradskim ustanovama, ali pripremili smo i taj scenarij. Vidjet ćemo 
u prva tri mjeseca 2015. godine kako će sve u novim okolnostima funkcionirati – upozorila je 
kninska gradonačelnica i napomenula kako će učinke mini porezne reforme osjetiti i udruge.

Dodala je da se ipak neće odustati od važnih infrastrukturnih projekata.

Ne odustajemo od infrastrukturnih projekata
– Ipak nismo odustali od infrastrukturnih projekata, a pri tom mislim na dovršetak rekonstrukcije 
Tomislavove ulice te spoja te ulice s Tuđmanovom na Trgu Oluje. Rješavat ćemo i uređenje 
Požarovih skala – izvijestila je Josipa Rimac.



Grad� Knin zahtjeva ocjenu ustavnosti porezne 
reforme; To će učiniti i svi ostali hrvatski gradovi 
Kninsko Gradsko vijeće donijelo je odluku da Grad Knin od Ustavnog suda zahtjeva ocjenu 
ustavnosti “mini porezne reforme” te privremeno stavljanje tog zakona izvan snage. To će učiniti 
i ostali gradovi u Hrvatskoj, a inicijativa je potekla od Udruge gradova.

Usvojen treći rebalans ovogodišnjeg proračuna
Kninski gradski parlament usvojio je danas i treći ovogodišnji rebalans proračuna. Njime su 
rashodi i prihodi manji za 4,3 milijuna kuna od planiranih.
Manjak se, što se tiče proračunskih stavki, odnosi na program gradnje objekata i uređenja 
komunalne infrastrukture te program komunalnih usluga i održavanja objekata. Konkretno, 
riječ je zapravo o sredstvima koja je Komunalno poduzeće trebalo iz vanjskih izvora dobiti u ovoj 
godini, a dobit će ih tek naredne godine.

To je pojasnila i pročelnica za financije Danijela 
Merša.
– Realne mogućnosti ne možemo uvijek uskladiti s planom. Značajna umanjenja odnose se na 
kapitalne donacije Komunalnom poduzeću za projektnu dokumentaciju za Šimića vrelo te za 
nabavu komunalne opreme i to se prenosi na iduću godinu – izvijestila je Merša.

Dug za 5,8 milijuna kuna manji nego prije dvije 
god�ine 
Po trećem rebalansu ovogodišnjeg proračuna rashodi i izdaci iznose 40,5 milijuna kuna, a prihodi 
i primici 51,2 milijuna kuna. Višak prihoda i primitaka u iznosu od 10,7 milijuna kuna sastoji se od 
viška prihoda za pokriće prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina. Narodski 
rečeno, riječ je o prenesenom dugu iz prethodnih godina.
Treba napomenuti i to da se taj dug u zadnje dvije godine smanjio sa 16,5 na 10,7 milijuna kuna.

Nakon ostavke Marka Jelića, novi vijećnik Miran 
Marelja

Gradsko vijeće Grada Knina dobilo je danas novog vijećnika. Naime, ostavku je iz osobnih razloga 



dao Marko Jelić koji je u kninski parlament ušao s liste HDZ-a. Njega je danas, nakon svečane 
prisege, zamijenio Miran Marelja iz HDZ-a.

Umjesto Anke Matić, u Lokalnoj akcijskoj grupi 
Grad će predstavljati Ljubica Ukić
Gradsko vijeće usvojilo je i prijedlog da Grad Knin u Lokalnoj akcijskoj grupi Dinara 1831 umjesto 
Anke Matić predstavlja Ljubica Ukić.
Gradski vijećnik SDP-a Mirko Antunović ocijenio je da iza smjene “leže” politički motivi, što je 
dogradonačelnik Nikola Blažević kategorički odbacio. Osim Ljubice Ukić Grad Knin u LAG-u 
predstavlja i Željko Džepina.

O radnom mjestu Nikole Lončara
U vijećničkim pitanjima, nezavisna vijećnica Vedrana Požar zanimala se koji su razlozi otkaza 
Nikoli Lončaru i jesu li ti razlozi možda političke ili nacionalne prirode.
– Nikola Lončar nije dobio otkaz. Sukladno odredbama zakona, stavljen je “na raspolaganje” 
i dobiva plaću. Ne postoje nikakvi politički niti nacionalni razlozi za to – odgovorio je kninski 
dogradonačelnik Nikola Blažević.

Mirko Antunović demonstrativno napustio 
sjed�nicu
Budući da je smatrao da je došlo do povrede poslovnika zbog toga što je dnevni red sjednice 
proširen s 34 na 35 točaka iako je na početku sjednice izglasan dnevni red s 34 točke, vijećnik 
Mirko Antunović je demonstrativno napustio sjednicu nakon 34. točke dnevnog reda.
Većina vijećnika Gradskog vijeća smatrala je da nije došlo do povrede poslovnika.



11. veljače 2014.

Pripremljena d�okumentacija za d�ovršetak 
nogostupa Jelenine ulice; Priprema se i uređenje 
Branimirove
Upravni odjel za komunalne poslove pripremio dokumentaciju i projekt uređenja nogostupa i 
oborinske odvodnje u Jeleninoj ulici aplicirao prema Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih 
fondova . Ono je,naime, objavilo javni poziv za sufinanciranje projekata u sklopu Programa 
održivog razvoja lokalne zajednice . Riječ je o programu kojim se potiče razvoj lokalne i područne 
samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100 prosjeka Republike Hrvatske.
Grad Knin se natječe i za projekt uređenja nogostupa i asfalta u Branimirovoj ulici. Javni poziv je 
zaključen pa se očekuje skori odgovor ministarstva.



19. veljače 2014.

Novi infrastrukturni projekti Komunalnog 
poduzeća
Projektom IPA grad Knin rješava vodoopskrbnu mrežu i kanalizacijski sustav. No, tijekom radova 
uočeni su neki nedostatci koji će se morati riješiti na drugi način. Stoga je Komunalno poduzeće 
Knin pripremilo dokumentaciju za nove projekte koje će aplicirati prema Hrvatskim vodama.
Riječ je o sanaciji vodoopskrbne mreže na Trgu Oluje kao i tamošnjeg kanalizacijskog sustava, 
zatim izgradnji crpne stanice Mlinarevići i kanalizacijskog cjevovoda prema crpnoj stanici Ušće. 
Uredit će se i kanalizacijska odvodnja u Tomislavovoj ulici. Hrvatske vode su za sve navedene 
projekte financirale projektnu dokumentaciju.
Kako je potrebno širenje vodoopskrbne mreže na okolna naselja, izrađena je i projektna 
dokumentacija za vodovodni sustav Ljubač koji će se ipak rješavati preko Komunalnog poduzeća 
Biskupija.
Traju pregovori i za idejno rješenje vodoopskrbnog sustava u Žagroviću, Polači, Oćestovu, Strmici 
i u naselju Golubić. No, na realizaciju ovih projekta će se ipak morati pričekati budući da još nije 
napravljeno projektno rješenje.



2.
Infrastruktura



26. veljače 2014.

HC objavile natječaj za rekonstrukciju 
Tomislavove: Ulica dobiva novi nogostup, 
kolnik, hortikulturu i rasvjetu
Hrvatske ceste jučer su objavile  natječaj za izvođača radova na rekonstrukciji najduže kninske 
ulice, Tomislavove, koja će ove godine dobiti novi izgled, sličan onome kojega imaju Tuđmanova 
i Zvonimirova.
– Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno oko tri kilometara ceste. Uredit će se kolnik, nogostup, 
hortikultura i rasvjeta. Cijelom dužinom ulice obnovit će se oborinska odvodnja te u jednom 
dijelu i fekalna kanalizacija. Nadamo se da neće biti problema u samom natječaju kako bismo 
izvođača radova dobili prije ljeta – izvijestila je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.



14. ožujka 2014.

Knin postaje centrom d�aljinskog upravljanja na 
ličkoj pruzi; U kninski kolodvor uložit će se 80 
milijuna kuna
Knin će postati centar daljinskog upravljanja i centar upravljanja svih signalno-sigurnosnim i 
energetskim uređajima na cijeloj ličkoj pruzi. Bit će uloženo 80 milijuna kuna, a radovi počinju 
idući tjedan te će trajati do kraja 2015. godine
Ugovoren je posao osiguranja najmodernijom digitalnom tehnologijom, a radove će izvoditi 
tvrtka kćer HŽ Infrastrukture Pružne građevine i njemačka tvrtka Tales. U slijedeće dvije godine 
u Kolodvor Knin i u postrojenja bit će uloženo oko 80 milijuna kuna.
Knin će dobiti najmoderniju signalno-sigurnosnu tehniku za upravljanje elektroenergetskim 
postrojenjima, rekonstruirat će se kolodvorska zgrada, izgradit će se zgrada za daljinsko 
upravljanje prometom i elektroenergetskim sustavom i iz te zgrade će se upravljati cijelom 
ličkom prugom od Oštarija do Splita i Šibenika.



9. Svibnja 2014.

Narodna knjižnica Knin preselit će se u zgradu 
Stud�entskog d�oma
Narodna knjižnica Knin osnovana je daleke 1891. godine, tada pod imenom Hrvatska čitaonica, 
kada je malo koji grad u Hrvatskoj imao svoju knjižnicu.
Kninska knjižnica nekoliko je puta tijekom postojanja mijenjala prostor, a u sadašnjem, u zgradi 
“Stare gimnazije”, odnosno Veleučilišta je od 2000. godine. Tu će ostati još neko vrijeme, kada 
će promijeniti adresu.
Knjižnica će se naime preseliti u dio prve zgrade Studentskog doma u Krešimirovoj ulici, izvijestila 
je gradonačelnica Josipa Rimac. 
Narodna knjižnica Knin javna je ustanova u vlasništvu Grada Knina i ima 1133 aktivna korisnika. 
Knjižnica raspolaže sa oko 5o tisuća knjiga, a godišnje se nabavi preko tri tisuće novih knjiga.



22. Svibnja 2014.

Kreće rekonstrukcija Tomislavove ulice vrijedna 
15 milijuna kuna
Za nekoliko dana kreću radovi na obnovi Tomislavove ulice u Kninu u dužini od 3 kilometra.
Nositelj projekta vrijednog 15 milijuna kuna su Hrvatske ceste, a radove će izvoditi tvrtka Osijek-
Koteks. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju kolnika, nogostupa, oborinske odvodnje i javne 
rasvjete te novu hortikulturu.
Radovi će se izvoditi u nekoliko faza. Krenut će se od hotela Mihovil kako bi se u ovim ljetnim 
mjesecima izbjegle gužve u središtu grada - izvijestila je gradonačelnica Josipa Rimac.
–Grad Knin u ovom projektu financira javnu rasvjetu i hortikulturu, a Hrvatske ceste rekonstrukciju 
kolnika, nogostupa i oborinskog kanala. Grad Knin će ove godine, ovisno o dinamici radova, za 
hortikulturu i javnu rasvjetu izdvojiti oko milijun kuna. – kazala je kninska gradonačelnica Josipa 
Rimac.



28. Svibnja 2014.

Od�obren projekt obnove nogostupa u Jeleninoj 
ulici
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  financirat će uređenje nogostupa i 
oborinskog kanala u Jeleninoj ulici. Gradonačelnica Josipa Rimac ističe kako je ovo još uvijek 
neslužbena informacija, no za dvadesetak dana očekuje odluku i potpisivanje ugovora.
Podsjetimo, obnova Jelenine ulice, kao dio IPA projekta, počela je još prošle godine. Kako su 
tijekom radova znatno oštećeni nogostupi, gradonačelnica je još u prosincu  zabranila izvođaču 
radova i nositelju projekta, Hrvatskim vodama rekonstrukciju kolnika sve dok se ne rekonstruira 
nogostup s rubnjacima i ne riješi oborinska odvodnja. Kako Hrvatske vode na to nisu bile 
spremne, a vrijeme je sve više odmicalo, Grad je pripremio dokumentaciju za natječaj Ministarstva 
regionalnog razvoja kroz projekt uređenja male komunalne infrastrukture.
Projekt je izgleda dobio zeleno svjetlo, pa bi se konačno i obnova Jelenine ulice privela kraju.



11. lipnja 2014.

Otvorena obnovljena crpna stanica Šimića 
vrelo; Obnova koštala 12 milijuna kuna
U povodu Dana grada danas je svečano obilježen završetak radova na izvorištu i crpnoj stanici 
Šimića vrelo.
Dogodilo se to na 60-tu obljetnicu izgradnje kninskoga vodovoda. Naime, 1952.godine počela je 
izgradnja vodovoda koji je dovršen i pušten u rad sredinom lipnja 1954. godine.
Na današnji glavni vodoopskrbni sustav kninskoga područja priključeno je više od 13 tisuća 
stanovnika. Kako je sanacija izvorišta i crpne stanice bila samo djelomično uvrštena u IPA projekt 
– rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže, Hrvatske vode i grad Knin, odlučili su, kroz 
poseban projekt, u potpunosti sanirati Šimića vrelo.
Sanacija crpne stanice i samog izvorišta počela je u studenom 2013. godine i obuhvaćala je 
građevinske te elektro i strojarske radove ukupne vrijednosti 12 milijuna kuna. Osamdeset posto 
sredstava osigurale su Hrvatske vode, a ostatak grad Knin.
Ovako obnovljena crpna stanica omogućit će znatno efikasniju kontrolu gubitka vode, a 
postignute su i značajne uštede u potrošnji električne energije i zaštite okoliša, dok je nadzor 
rada postrojenja sada moguć iz upravne zgrade.
Projekt će omogućiti sigurnu i znatno efikasniju vodoopskrbu za korisnike grada Knina, kazala je 
danas predstavljajući projekt direktorica Komunalnog poduzeća, Sanja Bebek.
Crpnu je stanicu svečano otvorila gradonačelnica Josipa Rimac.



13. lipnja 2014.

Otvorena prva 
faza pješačko-
biciklističke staze 
od� Marunuše d�o 
Sastavaka
U Kninu je svečano na Dan grada 
otvorena pješačko-biciklistička staza 
od Marunuše do Sastavaka. Riječ je 
o prvoj fazi projekta koji ima potporu 
Ministarstva turizma i koji je ukupno 
vrijedan milijun kuna.



20. lipnja 2014.

Potpisan ugovor Grad�a i Ministarstva: Za 
obnovu nogostupa u Jeleninoj 252 tisuće kuna
Nakon što se Grad Knin s projektom obnove nogostupa u Jeleninoj ulici javio na natječaj 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te nakon što je projekt prihvaćen, Grad 
Knin i Ministarstvo potpisali su Ugovor o sufinanciranju po kojem će se iz državnog proračuna sa 
252 tisuće kuna sufinancirati spomenuti projekt.
U ugovoru kojega je ispred Grada Knina potpisao dogradonačelnik Nikola Blažević stoji da će se 
konačna vrijednost projekta utvrditi nakon provođenja postupka javne nabave.
Podsjetimo, Jelenina ulica nije obnovljena upravo zbog nedostatka sredstava za obnovu 
nogostupa, a sredstva za obnovu kolnika su još ranije osigurana u okviru IPA projekta.
Naime, Jelenina ulica se obnavljala u okviru IPA projekta, a nositelj radova bile su Hrvatske vode. 
Kako su tijekom tih radova znatno oštećeni nogostupi, Grad je zabranio rekonstrukciju kolnika 
sve dok se ne rekonstruira nogostup. Kako Hrvatske vode na to nisu bile spremne, Grad se s 
projektom javio na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, koje je projekt i prihvatilo.



22. Srpnja 2014.

Započeli radovi u Jeleninoj
Započeli su radovi na obnovi nogostupa i kolnika u Jeleninoj ulici.
Nakon što se Grad Knin s projektom obnove nogostupa u Jeleninoj ulici javio na natječaj 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te nakon što je projekt prihvaćen, Grad 
Knin i Ministarstvo potpisali su Ugovor o sufinanciranju po kojem će se iz državnog proračuna sa 
252 tisuće kuna sufinancirati spomenuti projekt.
Podsjetimo, Jelenina ulica nije obnovljena upravo zbog nedostatka sredstava za obnovu 
nogostupa, a sredstva za obnovu kolnika su još ranije osigurana u okviru IPA projekta.
Naime, Jelenina ulica se obnavljala u okviru IPA projekta, a nositelj radova bile su Hrvatske vode. 
Kako su tijekom tih radova znatno oštećeni nogostupi, Grad je zabranio rekonstrukciju kolnika 
sve dok se ne rekonstruira nogostup. Kako Hrvatske vode na to nisu bile spremne, Grad se s 
projektom javio na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, koje je projekt i prihvatilo.



16. rujna 2014.

Postavljena nova umjetna trava na 
malonogometnom igralištu
Savez sportova grada Knina postavio je novu umjetnu travu na malonogometnom igralištu kod 
stadiona NK Dinara.
Eto veselja za djecu, ali i za odrasle rekreativne ljubitelje malog nogometa.



25. rujna 2014.

Obnavlja se mala dvorana Saveza športova; 
Postavljena nova stolarija
Savez športova Grada Knina u suradnji s Gradom Kninom i Hrvatskim olimpijskim odborom 
obnavlja malu dvoranu Saveza športova u Zvonimirovoj ulici.
– Kroz projekt “Aktivne zajednice” zamijenili smo postojeću, odnosno postavili novu stolariju 
u maloj dvorani Saveza športova Grada Knina koja će poboljšati uvjete za trening klubovima 
korisnicima dvorane. Tu nećemo stati. Slijedeći projekt koji će se pokušati realizirati je sanacija 
krovišta dvorane – izvijestio nas je predsjednik Saveza Jure Zečević.



4. Studenoga 2014.

Obnova Tomislavove ide predviđenom 
d�inamikom
Obnova Tomislavove ulice u duljini od 3 kilometra ide predviđenom dinamikom.
Predstavnici Grada Knina, Hrvatskih cesta i izvođača radova obišli su gradilište i izrazili 
zadovoljstvo što je učinjeno čak i više od planiranog..
Vrijednost radova je oko 15 milijuna kuna. Hrvatske ceste financiraju obnovu kolnika, nogostupa 
i oborinskog kanala, dok Grad Knin treba osigurati sredstva za javnu rasvjetu i hortikulturu.



31. proSinca 2014.

Za grad�nju objekata 
i uređaja komunalne 
infrastrukture u grad�u 
Kninu u 2014. god�ini 
utrošeno 2,3 milijuna 
kuna 

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini utrošeno je ukupno 2,3 
milijuna kuna.  
Trošak modernizacije javne rasvjete na području grada u ovoj godini iznosio je 1,6 milijuna kuna.
Pola milijuna kuna utrošeno je za nerazvrstane ceste. U Tomislavovoj i Jeleninoj ulici rekonstruirani 
su nogostup i oborinska odvodnja, izgrađeni su odvojci Kovačićeve i Anićeve ulice te je napravljena 
projektna dokumentacija za pristupnu cestu za Novi centar.
Za projektnu dokumentaciju proširenja groblja i izgradnje kapelice s mrtvačnicom utrošeno je 
70 tisuća kuna, a za dokumentaciju izmjene i dopune generalnog urbanističkog te prostornog 
plana Grada Knina 59 tisuća.
Dokumentacija je izrađivana i za sanaciju odlagališta Mala Promina, odnosno za izmjenu rješenja 
radi pretovarne stanice, a to je koštalo 43 tisuće kuna.



3.
Društvo



1. Siječnja 2014. godine

U Kninu rođena prva beba u županiji
U kninskoj je bolnici je 1. siječnja 35 minuta iza ponoći rođena prva beba u 2014. godini na 
području Šibensko-kninske županije. Ivana Budanko rodila je zdravu djevojčicu, kojoj je nadjenula 
znakovito ime – Vita.
Rodilju i bebu su posjetili šibensko-kninski župan Goran Pauk i kninski dogradonačelnik Nikola 
Blažević uručivši rodilji po tisuću kuna i prigodne poklone.





3. ožujka 2014.

Održane maškare

U veselom i razigranom ozračju kninskim 
ulicama i trgovima 2. ožujka 2014. godine 
zavladale su maškare.



28. ožujka 2014.

Tisuću Kninjana 
dočekalo svjetsku 
prvakinju Mateu Jelić
Preko tisuću Kninjana ovacijama je na glavnom 
kninskom trgu dočekalo svjetsku juniorsku 
prvakinju, olimpijku i najbolju juniorku svijeta u 
taekwondou Mateu Jelić.
U emotivnom obraćanju prvakinja Matea se 
skromno za svoj uspjeh zahvalila treneru i 
roditeljima, a još emotivniji nastup imao je njezin 
trener Dragan Pinjuh govoreći o putu kroz koji 
su Matea i on prošli u dolasku do trona. Pinjuh 
se posebno zahvalio Mateinim roditeljima, 
Mateinom sparing partneru Stipi Jarloniju, 
Gradu Kninu na potpori i lokalnim medijima koji 
su izvještavali o Mateinom uspjehu.
Matein uspjeh emotivno su dočekali i prisutni 
Kninjani, a mnogima se i zalomila suza u oku.
Prvakinji svijeta je u ime Grada Knina čestitao 
zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević 
najavivši poseban prijam koji će biti organiziran 
za Mateu u gradskoj upravi kada će joj iz 
gradskog proračuna biti uručena novčana 
nagrada od deset tisuća kuna.



1. Svibnja 2014.

Obilježena 23. obljetnica napada na Vrpolje i 
Potkonje
U spomen na događanja otprije 23 godine i stradale tijekom Domovinskog rata, položeni su 
vijenci i zapaljene svijeće kod Križa na Kninskoj tvrđavi.
Predstavnici Grada, policije i braniteljskih udruga obilježili su dan kada je 1991. godine izvršen 
koordinirani napad na Vrpolje i Potkonje. Bilo je ranjenih i zarobljenih, a mnogi su napustili svoje 
domove i tako postali prvi prognanici u Hrvatskoj. Dva sata kasnije u Potkonje je došla JNA i cijevi 
okrenula prema selu.
Osamdeset “martićevaca” koji su tada upali u ova hrvatska sela znaju se imenom i prezimenom, 
no tek su dvojica osuđena za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.



5. lipnja 2014.

Kninski frizerski saloni 
prikupili 27 tisuća kuna za 
svoju kolegicu

Kninski frizerski saloni prikupili su preko 27 tisuća kuna 
u humanitarnoj akciji koju su u srijedu organizirali za 
rehabilitaciju svoje teško ozlijeđene kolegice Ivane 
Pandžić.
– Nakon više nego uspješno odrađene humanitarne 
akcije za Ivanu Pandžić, našu kolegicu, moramo izvijestiti 
javnost da je prikupljeno 27.245 kuna dobrovoljnih 
priloga. Prije svega zahvaljujemo građankama i 
građanima našeg grada na ovako velikom odazivu, 
zahvaljujemo Gradu Kninu i gradonačelnici gospođi 
Rimac koja je odmah podržala akciju i osigurala 
tiskanje plakata i letaka, zahvaljujemo kninskim 
umirovljenicima na odazivu, zahvaljujemo Udruzi 
sv. Bartolomej i njihovim djelatnicima, zahvaljujemo jednom razredu osnovne škole i njihovoj 
učiteljici, zahvaljujemo svećeniku koji je pozvao vjernike da se odazovu akciji u što većem broju, 
zahvaljujemo tajnici udruženja obrtnika Knin na tehničkoj podršci, zahvaljujemo HUKnet-u i 
Radio Kninu, hvala svima – zahvalila se predsjednica Sekcije frizera kninskog Udruženja obrtnika, 
Marina Kaloper.
Svečani trenutak predaje novca bit će upriličen 10. lipnja na kninskoj tvrđavi.
U akciji su sudjelovali frizerski saloni Maru, Art, Tea, AA, Iva, Ko te šiša, Acka, Nina, Sanja, S&M, 
IM, Silvia i Glamour.



13. lipnja 2014.

Svečano proslavljen Dan grada
U petak, 13. lipnja 2014. godine svečano je proslavljen Dan grada Knina i blagdan sv. Ante, 
zaštitnika Knina.
Obilježavanje je započelo budnicom ulicama grada u izvedbi Puhačkog orkestra Pirovac i 
polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja ’95.
Zatim je ulicama grada od Crkve sv. Ante do Crkve Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta 
održana tradicionalna procesija s kipom sv. Ante.
Svečanu svetu misu predvodio je u Crkvi Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta mons. Mile 
Bogović, biskup gospićko-senjski.
U Crkvi sv. Ante u 19 sati upriličen je Blagoslov djece, a misno slavlje predvodio je fra Marko Duran, 
gvardijan Samostana sv. Ante.



U povodu Dana grada na tvrđavi su otvorene tri izložbe. U večernjim satima građani Knina uživali 
su u Susretu klapa „Večer sv. Ante“ na tvrđavi te Moto susretu na Marunuši.



20. liStopada 2014.

Kninski biciklisti uspeli se na Dinaru – biciklima
Mladi biciklistički klub Adrion Oros iz Knina je opravdao svoje ime. Naime, osvojili su najviši vrh u 
Hrvatskoj, Sinjal (Dinara) i to na biciklima.
– Krenuli smo u subotu u osam sati ujutro iz Knina preko Guga put Dinare. Kod planinarskog 
doma Brezovac smo stigli oko 11.30 gdje smo zajedno sa kninskim planinarima objedovali. Oko 
podne smo nastavili svoj put prema vrhu. Put do samog vrha bio je dosta težak i naporan, a 
pred sami kraj uspona zbog jako strmog i kamenitog terena bicikle smo nosili na sebi. Na sam 
vrh smo stigli oko 15 sati. U antičko doba planina Dinara se zvala Adrion Oros, a osvajanjem 
najvišeg vrha Dinare mi, kninski biciklisti postali smo dostojni svoga imena. Na kraju smo 
napravili spektakularne fotografije sa samog vrha. Put nazad do doma je bio također dosta 
težak i opasan. Od planinarskog doma pa nizbrdo nastupila je totalna euforija gdje nas je 
gravitacija nagradila besplatnim spustom skroz do Knina. U Knin smo se spustili u sumrak oko 
19 sati prepuni doživljaja te avanturom koja će nam zauvijek ostati u sjećanju – ispričao nam je 
predsjednik kninskog bisciklističkog kluba Ivan Petković.



18. Studenoga 2014.

Kod� Spomenika 
hrvatske pobjed�e u 
Kninu zapaljene svijeće 
za Vukovar
Pod geslom “Vukovar,mjesto posebnog 
pijeteta” u Vukovaru se danas obilježava 23. 
obljetnica stradanja Grada heroja. Na tisuće 
ljudi očekuje se u Koloni sjećanja koja će proći od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja 
žrtava Domovinskog rata
Prema podatcima vukovarske bolnice, u obrani Vukovara ubijena su i poginula 1624 hrvatska 
branitelja i civila , a ranjeno ih je 1219.
Paljenjem svijeća Hrvatska odaje počast žrtvama Vukovara, a građani Knina svijeće su zapalili 
kod spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95”.



28. Studenoga 2014.

Preminuo Radomir Vukčević Vučko, legendarni 
reprezentativni vratar Dinare i Hajd�uka

Nakon teške bolesti, u 74. godini, umro je legendarni nogometaš Dinare i Hajduka, Radomir 
Vukčević Vučko, piše Slobodna Dalmacija.
Radomir Vukčević Vučko bio je legendarni vratar Dinare i Hajduka te jugoslavenski nogometni 
reprezentativac.
Rođen je u Kninu 15. rujna 1941. godine, a čuvao je vrata Dinare od 1957. do 1963. godine. Hajdukov 



dres je nosio punih deset godina i to od 1963. do 1973. godine te je zabilježio 402 nastupa za 
splitski klub. S Hajdukom je osvojio prvenstvo Jugoslavije u sezoni 1970./71., kao i dva kupa: 
1966./67. i 1972. godine.
Osim Dinarinog i Hajdukova dresa, čuvao je i vrata francuskog Ajaccia i to od 1973. do 1975. godine.
Devet je puta kao nogometaš Hajduka, od 1967. do 1971. godine, nastupio za reprezentaciju 
Jugoslavije. U dresu reprezentacije Vukčević je debitirao u prijateljskoj utakmici protiv Nizozemske 
u Rotterdamu, 1. studenog 1967. (2:1), a od reprezentativnog dresa oprostio se u Sarajevu, 22. 
rujna 1971. godine u prijateljskoj utakmici protiv Meksika (4:0).
Zajedno s još jednim Kninjaninom, Ilom Petkovićem nastupio je za reprezentaciju Jugoslavije 
protiv Brazila  u oproštajnoj utakmici velikog Pelea.
Sudionik je Europskog prvenstva 1968. godine u Italiji, gdje je bio dio reprezentacije Jugoslavije 
koja je osvojila srebrnu medalju. Treba reći da je dvije godine prije, 1966., Vukčević u dresu mlade 
reprezentacije Jugoslavije osvojio brončanu medalju na prvenstvu Europe koje se održavalo u 
našoj zemlji.
Nogometni uzor bio mu je Vladimir Beara kojemu, po Vučkovim riječima, nikada nitko u Europi i 
na svijetu nije bio ravan.
Bio je dječak kad je na jednom školskom natjecanju u Kninu stao na rukometnu “branku”. 
Međutim, draž nogometa odvlači ga iz rukometa u nogometne vode i Radomir sa 16 godina 
postaje vratar seniorske momčadi Dinare iz Knina. Bio je te 1957. godine uvjerljivo najmlađi igrač 
u Dalmatinskoj zoni, gdje se natjecala tada kninska Dinara. Sam je govorio da se do dolaska 
u Hajduk kalio u Dalmatinskoj zoni, učio vratarski zanat. Bilo je ponuda s raznih strana, ali on 
nije mogao u Kninu ostaviti samu majku, koja mu je bila i otac i mati jer mu je otac umro 1941. u 
logoru u Njemačkoj, pa ga nije ni upamtio.
Pravi konkretni poziv Hajduka stigao je 1959. godine. U Knin je tada došao član uprave “bijelih” 
Berislav Mudnić, koji je privolio njegovu majku i Radomira nagovorio da pođe put Splita. Pod 
Marjanom Radomira muči nostalgija te se nakon dva mjeseca vraća kući. Opet su ga zvali iz NK 
Šibenik, OFK Beograd, ali on je ostao u Dinari.
Godine 1961. organizirana je na Starom placu utakmica između dvije reprezentacije Dalmatinske 
zone kao predigra utakmici Hajduk – Partizan pred, za to doba, rekordnih 20.000 gledatelja. 
Vukčević je činio čuda na golu, pobrao brojne aplauze. Ponovno je Berislav Mudnić došao po 
njega i taj put Radomir ostaje u Splitu.
Za seniorsku momčad Hajduka debitirao je 1963. godine. Bile su to krizne Hajdukove godine. 
Nezaboravne 1967. godine Hajduk prvi put osvaja kup pobjedom nad Sarajevom u Splitu s 2:1. 
Nakon toga, godinu po godinu, stiže i 1971., kada Hajduk s Vukčevićem na golu konačno nakon 16 
godina osvaja državno prvenstvo u nogometu.
Potom je Vučko još dvije godine u Splitu, pa odlazi u Ajaccio na Korzici. Prethodno ga je zvao i 
slavni Ajax.
Radomir Vukčević posebno je bio ponosan što je branio gol državne reprezentacije 18. srpnja 
1971. godine na brazilskoj Marakani pred 200.000 ljudi na oproštaju slavnog Pelea. Tada su 
Brazil i Jugoslavija igrali 2:2, a Jurica Jerković postigao je zgoditak za pamćenje.



Vukčević je pripadao jednoj generaciji Hajduka koja je u nogometnom smislu prošla Scile i 
Haribde, gotovo potonuvši u Drugu ligu, da bi se nakon nekoliko godina vinula do osvajanja kupa, 
a potom i do državnog prvenstva. Bila je to “bijela” uvertira u godine koje će slijediti i u kojima će 
Hajduk harati jugoslavenskim nogometom gotovo cijelo osmo desetljeće. Međutim, Vukčević je 
uvijek isticao momčad i feštu iz 1971. koja se, kako je govorio, više nikada neće ponoviti.



24. proSinca 2014.

Božićna čestitka 
gradonačelnice 
i pred�sjed�nika 
Gradskog vijeća
Gradonačelnica Grada Knina 
Josipa Rimac i predsjednik 
kninskog Gradskog vijeća Marinko 
Tokmakčija uputili su građanima 
Knina čestitku u povodu Božića i 
Nove godine.
„Drage Kninjanke i Kninjani, u 
ozračju radosti i nade, vama, vašim obiteljima i prijateljima želimo blagoslovljen Božić, a novu 
2015. godinu ispunjenu pozitivnim iskustvima, iznenađenjima i još većim poslovnim i osobnim 
uspjesima“, stoji u čestitci.



27. proSinca 2014.

Žive jaslice na trgu
U organizaciji Župe sv. Ante 27. prosinca 2014. godine su upriličene  žive jaslice na glavnom 
kninskom trgu, Trgu dr. Ante Starčevića.
Građani Knina žive jaslice su mogli pogledati narednih sedam dana u poslijepodnevnim satima.



28. proSinca 2014.

U Kninu Kolindi Grabar Kitarović 48,82 posto 
glasova
Na predsjedničkim izborima održanim danas najviše glasova u Kninu dobila je predsjednička 
kandidatkinja HDZ-a, Kolinda Grabar Kitarović osvojivši 48,82 posto glasova, podaci su Državnog 
izbornog povjerenstva RH nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta.
Ivo Josipović dobio je u Kninu 29,20 posto, Vilibor Sinčić 11,16 %, a Milan Kujundžić 9,39 posto 
glasova.
Glasanju je pristupilo 5.780 birača, odnosno 39,58 % ukupnog biračkog tijela u Kninu.
Za usporedbu, na lokalne izbore održane 2013. godine u Kninu pristupilo je 6.887 birača, odnosno 
46,80% biračkog tijela.



4.
Dan pobjede i domovinske 

zahvalnosti 
i Dan hrvatskih branitelja



28. Srpnja 2014.

Program obilježavanja 
Dana d�omovinske 
zahvalnosti

U medijima je 28. Srpnja objavljen program 
obilježavanja Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 19. 
obljetnice VRO „Oluja“.



3. kolovoza 2014.

U povod�u Dana pobjed�e i Domovinske 
zahvalnosti održan Royal Tenen Spin Cup 2014.
U povodu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u 
organizaciji ŠRD Krka održano Otvoreno natjecanje u varaličarenju pastrve “Royal Tenen Spin 
Cup 2014″.
Športsko ribolovno društvo Krka iz Knina i 2014. je godine ponudilo pravi sportski događaj 
na rijeci Krki. Royal Tenen Spin Cup opravdao je očekivanja te se s pravom može reći da ovo 
natjecanje uz vrhunsku organizaciju i veliki broj natjecatelja sigurno predstavlja najjači pastrvski 
kup u Hrvatskoj.
Na natjecanje se odazvalo 39 ribolovaca iz cijele zemlje kao i iz susjedne BiH. Za ovu priliku rijeka 
Krka poribljena je veličanstvenom potočnom pastrvom miješane veličine do jednog kilograma 
težine. Uz srdačnog domaćina i ugodnu atmosferu na vodi kao i druženje na ribarskoj kućici, 



zadovoljstva nije nedostajalo.
Uz dobro poribljavanje kvalitetnom ribom, ribolov je zapravo bio vrhunski natjecateljski. Iako 
se riba vidjela u doslovno svakom startnom mjestu, za ulov je bilo potrebno dobro se potruditi. 
Naime, zbog velike bistrine rijeke Krke te vremenskih uvjeta riba je bila oprezna i mudra. Ovo je 
bilo jedno od onih natjecanja gdje se lovi malo te se od svakog natjecatelja traži da za dobar 
rezultat u svakoj rundi prijavi ulov. U toj igri bodova, izlazaka i odabira startnog mjesta, najbolje 
su se snašli ribolovci iz reprezentacije Hrvatske te Spin lige što se na neki način moglo i očekivati.
Natjecatelji su bili podijeljeni u dva sektora te su lovili četiri runde od 45 minuta, a lovilo se po 
pravilima Svjetske Ribolovne organizacije FIPSed-a. U fer i korektnoj borbi najbolji je bio Željko 
Kuk iz Zagreba sa 13 negativnih bodova, drugo mjesto otišlo je u ruke Kninjaninu Anti Mrkonji 
kojeg je od prvog mjesta dijelilo samo pola boda dok je treći bio Mario Matijašić iz Ogulina sa 17 
negativnih bodova. Sva tri prvoplasirana su inače i reprezentativci Hrvatske u ovoj disciplini.
Natjecanje je održano pod pokroviteljstvom Anglers Zone-a, Grada Knina te ribolovnog centra 
Pangea iz Šibenika.
– Športsko ribolovno društvo Krka se zahvaljuje Gradu Kninu i Savezu Športova Grada Knina 
na potpori i pomoći u organizaciji ovog natjecanja. Također se zahvaljujemo sponzorima kupa, 
Ribolovnom centru Pangea iz Šibenika, Angler’s Zone Pontoon 21 iz Ogulina, Turističkoj zajednici 
grada Knina, Generali osiguranju te svi našim članovima i svim ostalim ljudima koji su u bilo 
kojem smislu pomogli da se ovaj kup održi i ove godine. Na kraju još jedno veliko hvala i svim 
natjecateljima koji su i ove godine došli u velikom broju – uputili su zahvale iz ŠRD Krka.

Spomenimo i to da su članovi Fishing cluba Zagorje položili vijence i poklonili se svim hrvatskim 
braniteljima poginulim u domovinskom ratu kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja ’95 na 
središnjem gradskom trgu.



3. kolovoza 2014.

U povod�u 
Dana pobjed�e 
i Domovinske 
zahvalnosti održana 
Oluja u ringu 

U povodu proslave Dana pobjede 
i domovinske zahvalnosti i Dana 
hrvatskih branitelja u Kninu je održan 6. Memorijalni međunarodni turnir u kickboxingu i K1 
“Oluja u ringu”. Na turniru, koji je imao i humanitarni karakter, nastupili su ponajbolji borci iz 
Hrvatske i regije.
– Borbe su bile odlične. Čestitam svim borcima, trenerima, sucima i sponzorima – zahvalio se 
Anto Paraga Nakić, predsjednik Kickboxing kluba Knin.



3. kolovoza 2014.

U povod�u Dana pobjed�e i Domovinske 
zahvalnosti održani turnir u sjedećoj odbojci 
„Oluja 2014“

Klub sjedeće odbojke Knin ’95 pobjednik je turnira kojega već osmu godinu za redom organizira 
u Kninu u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
3. kolovoza 2014. godine ova je lijepa sportska manifestacija održana na Trgu dr. Ante Starčevića 
.
Na turniru „Oluja 2014“ kojega je otvorio kninski dogradonačelnik Nikola Blažević nastupila su 
četiri tima i to prvak države Zagreb, prvoligaš Hrabri iz Zagreba, selekcija Dalmacije sastavljena 
od klubova iz Splita, Zadra i Šibenika te domaćin KSO Knin ’95.
Prvo mjesto osvojio je KSO Knin ’95, drugo je osvojila selekcija Dalmacije, treći je Zagreb, a 
posljednje mjesto pripalo je zagrebačkom Hrabrom.
Predstavnici svih timova položili su vijenac i zapalili svijeće ispred Spomenika hrvatske pobjede 
Oluja ’95.
Ovaj turnir promovirao je akciju „Zajedno za Hrvatsku bez mina“.



4. kolovoza 2014.

Čestitka 
gradonačelnice 
u povod�u 
Dana pobjed�e 
i d�omovinske 
zahvalnosti i 
Dana hrvatskih 
branitelja.
U medijima je 4. kolovoza 2014. godine 
objavljena čestitka gradonačelnice 
Grada Knina Josipe Rimac u povodu 
Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.



4. kolovoza 2014.

U povod�u Dana pobjed�e i d�omovinske 
zahvalnosti održan boćarski turnir
Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 19. obljetnice 
Vojno redarstvene operacije Oluja u ponedjeljak, 4. kolovoza u Kninu je započelo Boćarskim 
turnirom na igralištu Boćarskog kluba Zrinski iz Knina.
Raspoložene boćare nije pokolebala ni činjenica da na igralištu nije bilo ni djelića hlada gdje bi se 
mogli skloniti od sunca i nesnosne vrućine.



4. kolovoza 2014.

U povod�u Dana pobjed�e i d�omovinske 
zahvalnosti održan turnir djece hrvatskih 
branitelja
Momčad 113. brigade pobjednik je trećeg Memorijalnog malonogometnog turnira djece hrvatskih 
branitelja pod nazivom „Oluja ’95“.
Oni su u finalu svladali Pauke rezultatom 2:1. Treće mjesto osvojila je momčad HVO-a.
Medalje i pehar pobjednicima podijelili su ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić i kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac.
Na turniru je sudjelovalo osam momčadi koje su bile raspoređene u skupine Knin i Vukovar, a 
svaka momčad nosila je naziv po ratnoj postrojbi koja je sudjelovala u VRO Oluja.
Turnir su u povodu Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 
te 19. obljetnice VRO Oluja organizirali Savez športova grada Knina i Koordinacija braniteljskih 
udruga grada Knina.



4. kolovoza 2014.

Narodna knjižnica 
organizirala pred�avanje 
dr. Ante Nazora: Neki 
med�iji ne razumiju 
uzroke Domovinskog 
rata

Mediji i činjenice o Domovinskom ratu naziv 
je predavanja koje je 4. kolovoza 2014.  na 
kninskom Veleučilištu održao dr. Ante Nazor, povjesničar i hrvatski branitelj te ravnatelj Hrvatskog 
memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata.
Nazor je u svom predavanju dao naglasak na, kako je rekao, nerazumijevanju uzroka Domovinskog 
rata od strane nekih hrvatskih novinara.
– Srpski pravni tim u Haagu se koristi poluinformacijama koje kasnije koriste neki mediji u 
Hrvatskoj. Namjerno nisam rekao – hrvatski mediji. Ti novinari jednostavno nisu upućeni u prave 
izvore. Sve je započelo 1986. godine Memorandumom SANU-a. Moramo govoriti o uzrocima 
pa tek onda o posljedicama, a mediji zanemaruju uzroke. Nama znanstvenicima nije teško 
argumentima pobiti te medije, ali ostaje pitanje ima li načina da se javnosti prenese prava istina 
– kazao je dr. Nazor.
Predavača Antu Nazora pozdravila je kninska gradonačelnica Josipa Rimac te otkrila kako će 
Knin uskoro dobiti stalni muzejski postav Oluje.
– Stalni postav Oluje bit će gotov za 20. obljetnicu Oluje. Bit će mi drago da Ante Nazor bude i 
jedan od koautora tog postava – kazala je kninska gradonačelnica.
Predavanje “Mediji i činjenice o Domovinskom ratu” te promociju izdavaštva Hrvatskog 
memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata organizirala je Narodna knjižnica 
Knin.



5. kolovoza 2014.

Održana središnja 
proslava Dana 
pobjed�e i d�omovinske 
zahvalnosti, Dana 
hrvatskih branitelja 
te 19. obljetnice VRO 
„Oluja“
U Kninu je 5. kolovoza 2014. godine Održana središnja proslava Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 19. obljetnice VRO „Oluja“, a predsjednik hrvatske Vlade 
Zoran Milanović doživio je znatno veće salve zvižduka nego je to bilo 5. Kolovoza 2013. Zviždalo 
se i Predsjedniku Republike Ivi Josipoviću, no ne toliko intenzivno kao premijeru.

Na kraju niti jedan od njih, kao ni predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, nije sudjelovao u 
svečanom mimohodu ulicama grada iako je to protokolom bilo predviđeno. U mimohodu su, 
dakle bez državnog vrha, sudjelovali predstavnici Oružanih snaga RH, policije, braniteljskih i 
stradalničkih udruga te građani.
Zviždanje premijeru nije prestajalo od početka do kraja njegovog obraćanja, a on se posebno 
obratio onima koji mu zvižde.
– Dame i gospodo, uvaženi gosti, pozdrav svima, a naročito onima koji drugu godinu zaredom 
deru svoje grlo. Nama neka dođu zviždati na Markov trg, jer to je mjesto gdje se zviždi, a ovo je 
mjesto gdje se poštuje sve one koji su pali za Hrvatsku. Ovu Vladu izabrali su hrvatski građani i 
nastavit ćemo taj posao raditi u interesu Hrvatske. Moja Vlada je narodna Vlada koju je izabrao 
hrvatski narod, većinom Hrvatice i Hrvati. I dok je tako upravljat ćemo ovom zemljom i voditi je 
na pravi put. To je put hrvatskih interesa – poručio je Milanović praćen zvižducima i povicima: 
“skidajte ga”.
Puno manjim zvižducima dočekan je Predsjednik Republike Ivo Josipović, kojemu su iz publike 
dobacivali: “Vukovar!�”.
– Vukovar i Knin su hrvatske svetinje. Hrvatskoj su njeni branitelji ostavili kao dužnost slobodu, 
demokraciju, ljudska prava i gospodarske ciljeve. Hrvatska je pobijedila u ratu, a mora pobijediti 
i u miru. Moramo pobijediti dosadašnju krizu, bijedu i sve nedemokratske tendencije koje 
prepoznajemo u hrvatskom društvu  – kazao je Josipović.



Predsjednik Hrvatskog 
sabora, Josip Leko izrazio 
je zabrinutost podjelama u 
društvu.
– Prema svim hrvatskim 
braniteljima izražavam svoje 
najiskrenije poštovanje i 
divljenje. Izražavam i žaljenje 
što su na njihov dan u 
Hrvatskoj prisutni duboki 
razdori koji bi Hrvatsku u ratu 
sigurni doveli do uništenja. 
Pojavile su se snage kojima ne 
odgovara naše jedinstvo. Osuđujem posijano sjeme razdora. Iz poštivanja prema braniteljima 
odlučio sam sudjelovati u ovoj proslavi, no moram istaknuti kako sam zabrinut velikim podjelama 
u državi – istaknuo je predsjednik Hrvatskog sabora.
Prije govora Milanovića, Leke i Josipovića, višeminutni pljesak na ispunjenom glavnom kninskom 
trgu doživjelo je spominjanje imena prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana od strane 
brigadira u mirovini Ivana Vukića. Pljesak je pri dolasku na glavni kninski trg dobila i predsjednička 
kandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović.
Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 19. 
obljetnice vojno redarstvene operacije Oluja započela je u Kninu već u 8 sati ujutro budnicom 
ulicama grada nakon čega su uslijedili svečanost podizanja državne zastave na kninskoj tvrđavi 
te polaganje vijenaca i paljenje svijeća ispred Spomenika hrvatske pobjede „Oluja ’95“.
Nakon središnjeg trenutka 
proslave, odnosno govora 
državnih dužnosnika, održan 
je mimohod od Trga Ante 
Starčevića do crkve Gospe 
Velikog Hrvatskog Krsnog 
Zavjeta gdje je svečanu svetu 
misu za domovinu predvodio 
šibenski biskup mons. Ante Ivas.
Biskup Ivas je upozorio da 
neki Oluju još uvijek drže 
zločinačkom akcijom.
– Sve civilizacije svijeta poznaju 
i priznaju bitnu razliku između branitelja i agresora, žrtve i lopova, a mi želimo biti civilizirani 
narod. I jesmo. Na žalost, vidljivo je da i danas neki u svojim planovima i ranim načertanijama 
o regiji, o regionu ovu časnu Oluju drže zločinačkom akcijom, a sve sudionike i podupiratelje, 



od velikog predsjednika Franje do branitelja i njihovih zapovjednika, zločincima. Pa čak i nakon 
oslobađajuće presude našim generalima i braniteljima – kazao je mons. Ivas.

Poslije mise održan je zajednički ručak, odnosno podjela vojničkog graha građanstvu i 
posjetiteljima grada Knina na igralištu kod OŠ dr. Franje Tuđmana, a priređen je i program za 
branitelje u parku u ulici dr. Franje Tuđmana u organizaciji Grada Knina i udruga iz domovinskog 
rata.
U poslijepodnevnim satima odigrana je nogometna utakmica između veterana 4. i 7. gardijske 
brigade i Humanih zvijezda Hrvatske. 
U popodnevnim satima održana je VII. tradicionalna Smotra folklora u organizaciji HKD 
Napredak.

Nakon toga održana je Donatorsko aukcijska 
prodaja slika u prostoru crkve Gospe Velikog 
Hrvatskog krsnog zavjeta u izgradnji, a sav 
prihod od prodaje namijenjen je dovršetku 
izgradnje crkve. 
Proslava Oluje u Kninu završila je koncertom 
Slavonskih lola i Gorana Karana kojega je 
na Trgu Ante Starčevića organizirao Grad 
Knin te Open Air Party-jem na Trgu Marka 
Marulića.



5. kolovoza 2014. 

Aukcijom slika d�o 5. kolovoza 2014. u 19 sati 
prikupljeno pola milijuna kuna za d�ovršetak 
izgrad�nje nove crkve
Do 5. kolovoza 2014. godine u 19 sati donatorskom aukcijom slika u svrhu dovršetka izgradnje 
crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu prikupljeno je 500 tisuća kuna, izvijestila 
je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
Donatorska aukcija slika koju je organizirao Grad Knin u suradnji s Franjevačkom provincijom 
Presvetog Otkupitelja Split i Kninskim muzejom prezentirana je 5. kolovoza 2014. godine u 
večernjim satima u prostoru crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u izgradnji.
Na aukciji je bilo izloženo ukupno više od tristo slika koje su nastale na likovnim kolonijama koje 
je organizirala Likovna udruga Knin.



5.
Gospodarstvo i turizam



3. veljače 2014.

Projekt kninskog Veleučilišta: Dalmatinsku 
janjetinu zaštititi oznakom izvornosti; Zahtjev 
uskoro u Bruxellesu

Na kninskom Veleučilištu Marka Marulića predstavljena je specifikacija proizvoda Dalmatinska 
janjetina, koja bi uskoro mogla dobiti oznaku izvornosti.
Riječ je o projektu kojeg posljednjih godina provode Šibensko-kninska, Zadarska i Splitsko-
dalmatinska županija u suradnji sa zagrebačkim Agronomskim fakultetom, zadarskim 
Sveučilištem i kninskim Veleučilištem.
Na području triju županija, naime, najviše je uzgajivača dalmatinske pramenke. Po vjerodostojnim 
podatcima, procjenjuje se da ima oko 300 tisuća grla te ovce koja tradicionalnom prehranom 
dalmatinskim biljem daje prepoznatljivo i iznimno ukusno meso.
Specifikacija će za mjesec dana biti upućena Ministarstvu poljoprivrede, a resorno tijelo 
dokumente će poslati Komisiji za poljoprivredu u Bruxellesu koja odobrava oznaku izvornosti. 
Inače, prema riječima Marine Krvavica, prodekanice kninskog Veleučilišta i voditeljice projektnog 
tima, cilj projekta je zaštiti pravu dalmatinsku janjetinu.





16. veljače 2014.

DIV u novi pogon tvornice uložio 33 milijuna 
eura
DIV je u novi pogon tvornice u Kninu dosad uložio 33 milijuna eura, izvijestio je projektni menadžer 
te tvrtke Mirko Grbac prigodom posjete kninskoj tvornici HDZ-ovih zastupnika u Europskom 
parlamentu, Ivane Maletić i Andreja Plenkovića.
– U novi pogon tvornice u Kninu uloženo je 33 milijuna eura i tvornica sada zapošljava 430 radnika. 
Podsjetimo, prije tri godine bilo je nešto više od 100 zaposlenih. Plan je imati 700 zaposlenih te 
proizvoditi devet do deset tisuća tona vijaka mjesečno. No, DIV ne staje na ovoj tvornici, budući 
da imamo projekte za nove tvornice u Kninu – izvijestio je Grbac.



28. veljače 2014.

Grad aplicira projekte za uređenje Krke
Šibensko-kninska županija objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija 
projektima u turizmu u 2014. godini.Ove godine županija sufinancira isključivo one projekte koji se 
odnose na uređenje i održavanje tematskih putova. Kako korisnici subvencija mogu biti gradovi, 
općine i turističke zajednice, svoj će projekt aplicirati i Grad Knin. Riječ je o uređenju staza, bilo 
pješačkih ili biciklističkih, duž rijeke Krke. Naime, za ovaj je projekt Ministarstvo turizma već 
osiguralo značajna sredstva i to 50% njegove ukupne vrijednosti. Ostalo se upravo kani namiriti 
sredstvima županije.
Kako i Hrvatska turistička zajednica do 7. ožujka prikuplja kandidature turističkih programa i 
projekata iz turistički nerazvijenih područja za dodjelu bespovratnih sredstava u gradskoj upravi 
kažu da će se i na ovaj natječaj javiti, a jedan od projekata je Fitness na otvorenom.



12. Svibnja 2014.

Poslovni ljud�i investirali u Vrbnik
Poslovne ljude iz Slovenije, Italije, Srbije i Hrvatske, ujedinio je jedan zanimljiv projekt, zbog 
kojega su se danas okupili u selu Vrbnik na područje općine Biskupija. Uložili su u vinograd, a za 
koju godinu kane proizvoditi vrhunska vina i plasirati ih na tržište.
Poljoprivredna zadruga  Vrbničko selo, još je prije 5 godina počela s pripremama. Prvih 5 hektara 
krškoga područja pretvoreno je u vinograd, na kojem je početkom travnja zasađena 21 tisuća 
komada  loze, različitih sorti.
Za sve je zaslužan Nikola Damjanić, upravitelj ove zadruge, koji je želio nešto napraviti za svoj 
kraj, animirao  prijatelje i poslovne partnere,zainteresirao ih za projekt, i danas doveo u Vrbnik.
Ocjenjujući ga iznimno važnim, potporu projektu obećao je župan Šibensko-kninski Goran Pauk. 
Svečanosti su danas nazočili i saborski zastupnik SDSSa Milorad Pupovac, kninska gradonačelnica 
Josipa Rimac, načelnici općina Kistanje, Biskupija, Ervenik,  i drugih.
Bilo je tu dakle poslovnih ljudi,  političara, ali i umjetnika. Među njima Rade Šerbedžija, koji je 
simbolično zasadio jednu lozu.
Projekt inače  uključuje podizanje vinograda i  na preostalih 11 hektara, izgradnju vinarije i etno 
selo.  A tu bi svoju šansu, kao kooperanti,  mogli naći proizvođači sira, pršuta, mesa s ovih 
područja. Dosadašnji radovi koštali su oko milijun i pol kuna, a cijeli  projekt procjenjuje na oko 
20 milijuna kuna.



12. lipnja 2014.

Održan sajam tradicijskih 
proizvoda na staroj pijaci; 
Dugoročni cilj je oživljavanje 
stare tržnice
Na prekrasnoj, staroj kninskoj pijaci, pod debelim hladom 
stoljetnih stabala, održan je Sajam tradicijskih proizvoda.
Nakon sajma, želja je, vjerujem svima koji su se tamo 
zatekli, da stara pijaca oživi. Ovaj vizualno prekrasni 
komadić staroga grada ima i svoju bogatu povijest. 
Do početka 20. stoljeća bio je to glavni kninski trg, a 
donedavno i glavna kninska pijaca.
Uglavnom puno ljepše i ugodnije mjesto od betona nove 
tržnice. A oživljavanjem stare pijace oživio bi i stari dio 
grada.



9. rujna 2014.

Maraton TransDinara približio javnosti ljepotu 
Dinare
Kninska Tvrđava je bila zadnja etapa u međunarodnoj brdsko-
biciklističkoj utrci koja se održala u nedjelju. Organizatori 
projekta TransDinara 2014 maratona su BK Timun iz Splita 
i namjera im je bila povezati planine Kamešnicu i Dinaru, pa 
je tako utrka počela u Trilju, a završila u Kninu.
Osnovni cilj projekta je promocija planine Kamešnice i 
Dinare kao područja idealnog za mnoge oblike sporta i 
rekreacije te povezivanje gradova i mjesta u podnožju kao 
turistički iznimno vrijednih područja prepunih izvornosti i 
bogate povijesti. Nakon što su sudionici stigli na odredište, 
domaćini Grad Knin i TZ Grada Knina su im pripremili svečani doček, uručili nagrade i priznanja 
te ponudili razne delicije.
– Ponosni smo što smo bili dijelom ovog međunarodnog projekta i nadamo se da smo približili 
ljepote naših planina i pokazali da imamo još jedan potencijal koji se može razvijati – izvijestili 
suz iz Grada.



19. rujna 2014.

Na veleučilištu 
održan okrugli stol o 
siru iz mišine

Na Veleučištu Marka Marulića u Kninu 
održan je okrugli stol s međunarodnim 
sudjelovanjem na temu “Sir iz mišine 
– suradnja znanosti i proizvodnje 
u očuvanju i trženju autohtonog proizvoda”. Cilj skupa bio je razmijeniti znanja i iskustva 
gospodarstvenika i znanosti, te se upoznati sa dobrom praksom zemalja koje također proizvode 
ovu vrstu sira. Na okruglom stolu sudjelovali su gosti iz Bosne i Hercegovine i Turske, a u predvorju 
Veleučilišta upriličena je izložba sira iz mišine raznih proizvođača. Tako su posjetitelji, među 
ostalim, mogli vidjeti i kušati tradicionalni turski Tulum sir.
Okrugli stol organiziran je u okviru otvorenog dana Veleučilišta, a u suradnji s Uredom za transfer 
tehnologije Sveučilišta u Splitu. To je dio aktivnosti projekta Jadranska infrastruktura za transfer 
tehnologije, koji je financiran iz sredstava EU, a glavni mu je cilj jačanje veza između znanosti i 
gospodarstva.
Sir iz mišine specifičan je autohtoni proizvod Dalmatinske zagore s velikim mogućnostima 
plasmana na domaće i inozemno tržište. Zaštitom ovog proizvoda oznakom izvornosti, 
standardizirat će se proizvodnja, otvoriti novi prodajni kanali poput turizma, a povećana će 
potražnja dovesti do povećanja proizvodnje ovoga sira.
Upravo to je cilj suradnje znanstvenika i proizvođača, koja je na ovom proizvodu očita i traje već 
nekoliko godina, kazao je prof. Samir Kalit s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
– To je jedini i pravi put: suradnja znanosti i struke, dakle onih koji znanje proizvode i onih koji to 
znanje primjenjuju. Samo njihovom zajedničkom suradnjom možemo postići to da ti naši rijetki 
tradicionalni sirevi ostanu na tržištu, jer postoji realna opasnost da će neki sirevi izumrijeti, ako 
se u tom dijelu ne bude ulagalo truda. U svijetu je dosta takvih sireva izumrlo jer nitko nije imao 
nastaviti tradiciju – kazao je Kalit.



14. Studenoga 2014.

U zad�nje d�vije god�ine u DIV-u u Kninu zaposleno 
290 rad�nika
U zadnje dvije godine u DIV-u zaposleno 290 radnika. Ove godine 165, a prošle 125.
Također, Tvornica vijaka DIV iz Knina na prvom je mjestu kada je riječ o broju zaposlenih putem 
Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanje. Naime, s 287 000 kuna državnog novca zaposlena 
su 33 radnika.
– Gotovo svi i danas rade u tvornici, a na prste jedne ruke mogu se nabrojiti oni koji nisu zadovoljili 
pa im nije produljen ugovor ili pak oni koji su potražili neko drugo radno mjesto – kazao je za 
Radio Knin član uprave DIV-a, Darko Papo.



19. Studenoga 2014.

Grad� d�od�jeljuje bespovratna sred�stva 
poljoprivred�nicima

Gradonačelnica Grada Knina uputila je javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području 
grada Knina u 2014. godini.
Riječ je o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj 
koja se dodjeljuju za sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi, 
za potpore u pčelarstvu, za potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje te za 
potpore za povećanje stočnog fonda.



19. Studenoga 2014.

U Kninu nezaposlenost pala 
za 15,4 posto u odnosu na 
prošlu god�inu

U odnosu na listopad prošle godine u Kninu je u 
listopadu ove godine zabilježen pad nezaposlenosti 
za 15,4 posto, stoji u mjesečnom izvještaju Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Šibeniku.
Pad nezaposlenosti u odnosu na prošlu godinu zabilježen je u cijeloj županiji.
Krajem listopada 2014. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, 
registrirano je 7.440 nezaposlenih osoba, što je za za 10,1 % manje u odnosu na listopad 2013. 
godine. Najveći pad nezaposlenosti je zabilježen u ispostavi Vodice (za 16,1 %), zatim u ispostavi 
Knin (za 15,4 %), ispostavi Drniš (za 12,9 %) te ispostavi Šibenik (za 4,7 %).
U odnosu na rujan ove godine u kojem je još bilo dosta zaposlenih sezonaca, u listopadu je 
slijedom toga povećana nezaposlenost u cijeloj županiji i to za 17,4 %.
Najveći broj registriranih nezaposlenih osoba je u matičnoj ispostavi Šibenik (3.790 osoba), 
zatim ispostavi Knin (2.210 osobe), ispostavi Vodice (808 osobe) te na području ispostave Drniš 
(632 osobe).



24. Studenoga 2014.

Kninski biciklisti rade na obogaćivanju kninske 
turističke ponude
Kninski Biciklistički klub Adrion Oros u suradnji sa lokalnom te županijskom turističkom 
zajednicom radi na obogaćivanju kninske turističke ponude u području aktivnog turizma. Tako 
su u subotu zajedno sa biciklističkim klubom Faust Vrančić iz Šibenika istraživali potencijalne 
biciklističke staze.
Na prijedlog kninskih biciklista “otpedalalo se” u obilazak staze Krčić – Napeleonova cesta – 
Polača stari put – slap. Radi se o kružnoj stazi koja je prema riječima Antonia Ercega višestrukog 
prvaka brdskog biciklizma, odlična za utrku. Staza sadrži sve vrhunske karakteristike brdske 
biciklističke staze, a ujedno pokazuje i sve naše prirodne ljepote. Staza je zabilježena u digitalnom 
obliku, te će ista biti dostupna na raznim web stranicama.
Kninski biciklsiti uskoro planiraju napraviti i utrku navedenom stazom. Pored toga Adrion Orosi 
rade i na ucrtavanju još četiri biciklističke staze za rekreativnu vožnju u cilju pokazivanja prirodnih 
ljepota te znamenitosti Knina i okolice.



3. proSinca 2014.

DIV raspisao natječaj za zapošljavanje 93 nova 
rad�nika u tvornici u Kninu!

DIV je raspisao natječaj za zapošljavanje 93 nova radnika u tvornici vijaka u Kninu.
Natječaj traje do 24. prosinca ove godine, a traže se 66 podešivača strojeva, 6 brigadira 
mehaničara, 6 električara, 3 zavarivača, 3 kontrolora kvalitete u proizvodnom procesu, 2 bravara 
zavarivača te po jedan radnik na klasičnom glodanju, automehaničar, autoelektričar, radnik na 
cnc glodanju te automatičar.
Obrazovanje koje je nužno za sva navedena radna mjesta je završena trogodišnja ili 
četvorogodišnja srednja škola, osim za automatičara za kojeg se mogu javiti i oni sa višom ili 
visokom stručnom spremom.
DIV također traži po jednog tehnologa strojarskog održavanja, tehnologa pripreme rada i šefa 
kemijskog laboratorija, a uvjet je viša ili visoka stručna sprema.
Doznajemo da DIV neće nikoga otpustati zbog prijama novih radnika. Također, doznajemo da je 



plan bio raspisati natječaj za zapošljavanje 200 novih radnika, ali se od te brojke odustalo dok u 
Kninu ne bude dovoljno kvalificirane radne snage.
Podsjetimo, kninsko Gradsko vijeće je 20. studenoga ove godine dalo suglasnost DIV-u za 
osnivanje hipoteke kao založnog prava na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Bare, kako bi ta 
tvrtka od Erste banke podignula kredit od 8 milijuna eura za proširenje pogona u Kninu.
– Izašli smo u susret DIV-u jer zapošljava nove radnike te znatno utječe na bolju gospodarsku 
situaciju u gradu, a samim tim i na poboljšanje kvalitete života čitave zajednice. Ovaj natječaj 
za zapošljavanje 90 novih radnika dokazuje da nisu posrijedi bile prazne priče. Tko god želi 
investirati u naš grad i zapošljavati naše građane, izići ćemo mu u susret u skladu sa svim našim 
mogućnostima – komentirala je raspisivanje natječaja kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
Inače, u zadnje dvije godine u DIV-u je zaposleno 290 radnika. Ove godine posao je dobilo 165, a 
prošle 125 radnika.



22. proSinca.

Zajednica žena darivala mališane u bolnici
Zajednica žena “Katarina Zrinski” Knin posjetila je Dječji odjel kninske Opće bolnice “Hrvatski 
ponos” u povodu Božićnih blagdana te prigodnim poklonima razveselila pacijente i osoblje 
Odjela.



31. proSinca 2014.

Mjere Grad�a u cilju razvoja gospod�arstva 
u 2014: Potpore novim pod�uzetnicima i 
poljoprivred�nicima i pokretanje programa 
razvoja turizma 
U cilju razvoja gospodarstva Grad Knin je u 2014. godini proveo dvije važne mjere. 
Prva se odnosila na potpore novoosnovanim gospodarskim subjektima, a odnosi se na 
refundaciju troškova nastalih od 1. siječnja 2014. 
Od cijelog niza troškova koji se refundiraju izdvajamo troškove izrade poslovnih planova, 
projektno-tehničke dokumentacije, nabavke  informatičkog programa, zatim troškove otvaranja 
obrta te na kraju troškove izrade web stranice.
Druga mjera odnosi se na subvencioniranje troškova polaganja stručnog i majstorskog ispita.
Grad je proveo i Program razvoja poljoprivrede koji je imao četiri mjere, a to su sufinanciranje 
troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi, potpore u pčelarstvu, potpora 
kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje te potpore za povećanje stočnog fonda. 
U 2014. godini pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova uređenja prometnice i 
javne rasvjete u poduzetničkoj zoni „Preparandija“, a krenulo se i s Programom razvoja turizma 
kroz uređivanje pješačko-biciklističke staze i Cesarićeve obale te kroz nabavu splavi.



6.
Zdravstvo i socijalna skrb



15. Siječnja 2014.

Hormoni štitnjače i PSA i u kninskoj bolnici
Hormoni štitnjače i  PSA – tumorski biljeg prostate počet će se raditi za mjesec dana, izvijestila 
je voditeljica laboratorija, mag. Ines Kelava.
Tristo paketa hrane koje je Gradsko društvo Crvenog križa Knin podijelilo socijalno ugroženim 
obiteljima uoči božićnih blagdana i još 70 paketa, prikupljenih posebnim programom “Pomoć 
u lokalnoj zajednici”, nije bilo dovoljno da bi se pokrile potrebe najsiromašnijih u Kninu i okolici.



28. Siječnja 2014.

Kninski Crveni križ 
d�ijeli pakete hrane za 
najsiromašnije

Kninski Crveni križ zaprimio je,naime, 
velik broj zahtjeva za humanitarnom 
pomoći, pa je dodatnu pomoć zatražio od 
Hrvatskog crvenog križa koji je odgovorio 
na poziv i u Knin poslao još 200 paketa.
Pravo na pomoć imaju trajno radno nesposobne osobe koje su u sustavu Centra za socijalnu 
skrb, žene starije od 60, te muškarci od 65 godina s maksimalnim primanjima od 800 kuna po 
osobi, osobe s invaliditetom s primanjima do 1500 kuna, djeca do 15 godina starosti koja ne 
primaju dječji doplatak te jednoroditeljske obitelji.
Starijim osobama koje žive na selu, paketi će biti dostavljeni na kućnu adresu, a ostali trebaju 
doći u prostorije Društva, poručuje ravnateljica GDCKK Anđelka Balić.



14. Studenoga 2014.

Poludnevnom boravku Udruge Sv. Bartolomej 
pola milijuna kuna od� Fond�a za energetsku 
učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirat će s pola milijuna kuna izgradnju 
novog objekta poludnevnog boravka za djecu i mlade s posebnim potrebama Udruge invalida 
Sv. Bartolomej, a ugovor je potpisan u Kninu.
– Pomaganje udrugama koje se bave pružanjem usluga djeci i mladima s posebnim potrebama 
posebno ispunjava čovjeka. Danas smo došli vidjeti što se radi, da se uvjerimo da će javni novac 
otići na pravo mjesto i uvidjeli smo da se sve radi na primjeren način i u skladu s energetskim 
standardima. Moram također reći da bi, bez lobiranja gradonačelnice, ovakve akcije došle na 
red, ali puno sporije – kazao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sven 



Müller.
Predsjednik Udruge Sv. Bartolomej, Vlado Arežina je izvijestio kako će s potporom Fonda vrlo brzo 
završiti projekt poludnevnog boravka, a rad udruge posebno je pohvalila kninska gradonačelnica 
Josipa Rimac.
– Ovo je ogledni primjer suradnje civilnog sektora s lokalnom samoupravom i resornim 
ministarstvom. Sv. Bartolomej je jedna od rijetkih udruga koja je ugovorna udruga s Ministarstvom, 
a moram reći i da neke ustanove ne bi odgovorile na izazove na ovako profesionalan način kao 
što je to učinila kninska udruga koja je također i pomogla u profiliranju mladih ljudi da biraju 
deficitarna zvanja i zanimanja. Mi ćemo i dalje pomagati u prikupljanju sredstava i lobiranju da 
se objekt poludnevnog boravka završi što prije – najavila je kninska gradonačelnica.
Prvu fazu izgradnje poludnevnog boravka financiralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih, 
a svoj prilog dala je i inicijativa “RTL pomaže djeci”. Objekt poludnevnog boravka nalazi se na 
zemljištu bolnice, no suradnjom udruge i Grada riješeni su imovinsko pravni odnosi i udruga je 
dobila pravo građenja.



14. Studenoga 2014.

Obnavlja se kninska bolnica; Radovi vrijedni 16 
milijuna kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirat će obnovu kninske Opće bolnice 
Hrvatskog ponosa sa 13 milijuna kuna, a ugovor je svečano potpisan u Kninu.
– Obnova uključuje postavljanje novog krovišta, fasada te prozora i vrata. Vrijednost radova je 
16 milijuna kuna, a osim Fonda koji participira s 13 milijuna kuna, Ministarstvo zdravlja izdvojit 
će u tu svrhu 2,2 milijuna kuna, dok će jedan milijun uložiti kninska bolnica iz decentraliziranih 
sredstava. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja 2015. godine – izvijestila je sanacijska upraviteljica 
bolnice, dr. Antonela Karačić naglasivši da će obnovom bolnica na godišnjoj razini štedjeti milijun 
i pol kuna.
Natječaj za izvođača radova može se očekivati vrlo skoro, najavio je direktor Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, Sven Müller.
– Krajem ove godine raspisat će se natječaji za izvođača radova i nadzorne inžinjere. Radovi bi 
trebali započeti u ožujku iduće godine, a fond će osim u pripremi projekta aktivno sudjelovati i u 
provedbi. Naravno, pratit ćemo i druge programe Grada Knina – rekao je direktor Fonda.
Suradnja Grada Knina i Fonda za energetsku učinkovitost je prisutna godinama i rezultirala je 
nizom projekata, kazala je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.



– Zahvaljujem se direktoru i djelatnicima Fonda koji su nas svih ovih godina naučili kako pisati 
projekte i povlačiti sredstva te kako zaštititi svoj okoliš. Obnova bolnice je veliki i važan projekt 
koji se, moram naglasiti, radio godinama. Zahvaljujem svima koji su radili na njemu, kako bivšem 
ravnatelju tako i djelatnicima bolnice. Posebno se zahvaljujem Fondu za sve projekte koje smo 
realizirali, ali i za one buduće. Grad Knin ih već ima spremne, ali dali ste nam i nove ideje za nove 
projekte – otkrila je kninska gradonačelnica.



20. proSinca 2014.

Proslavljena 15. obljetnica Doma za starije i 
nemoćne osobe u Kninu

Dom za starije i nemoćne osobe Knin proslavio je 15. obljetnicu rada u ozračju nadolazećih 
blagdana.
Tim povodom Dom je dodijelio 26 priznanja i zahvalnica organizacijama i pojedincima koji su na 
različite načine doprinijeli kvaliteti rada ustanove.
Svečanosti su prisustvovali, ispred osnivača, Šibensko–kninske županije, dožupan Tomislav 
Vrdoljak, pročelnik Nikola Mihaljević i savjetnica Marica Spahija te ispred Grada Knina pročelnik 
Nenad Damjanović te ravnatelji gradskih i županijskih ustanova i voditelji udruga civilnog društva.
Program je tekao u svečarskom raspoloženju uz nastup klape Drniš i glumaca amatera iz KUD-a 
Napredak. Gosti su se  mogli informirati o radu Doma u proteklih 15 godina kroz prezentaciju 350 
fotografija i iz biltena koji je ustanova priredila u povodu obljetnice.
U duhu Božića, u okviru programa organizirana je humanitarna akcija pod geslom „ Svako 
dijete treba Božić“. Simboličnom prodajom uradaka s radnih aktivnosti korisnika prikupljena su 
sredstva za  darove za djecu jedne obitelji po preporuci stručnih radnika Centra za socijalnu skrb 
Knin.
Dvije korisnice Doma, Anica i Sava su proslavile rođendan, a u ime  Grada Knina tim povodom su 
im uručeni  prigodni darovi.



31. proSinca 2014.

U 2014. Grad utrošio 1,5 
milijuna kuna za socijalna 
d�avanja

U 2014. Grad Knin utrošio je 1,5, milijun kuna za socijalna 
davanja. Od toga iznosa za podmirenje troška ogrjeva 
građana utrošena je milijun kuna, a za podmirenje troškova 
vode 95 tisuća.
Jednokratne pomoći obiteljima isplaćene su u visini od 65 
tisuće kuna, za rođenje djeteta 120 tisuća, a za stipendije i 
školarine 89 tisuća kuna.



7.
Djeca i mladi



5. veljače 2014.

Knjižnica igračaka
Ekološka udruga Krka iz Knina otvorila je Eko knjižnicu igračaka u Kninu.
– Građane grada Knina i okolice pozivamo da što prije u eko knjižnicu igračaka učlane svoje 
najmlađe. Knin se smatra jednim od najmlađih gradova u Hrvatskoj, nalazi se na područjima 
od posebne državne skrbi, a u njemu ne postoje zanimljivi i rekreativni sadržaji za djecu kao u 
većim gradovima u RH. Hrvatska se nalazi u ekonomskoj krizi tako da je roditeljima jako teško 
kupovati igračke svojim najmanjim, a kako se na žalost nalazimo u neravnopravnom društvu 
pa neka djeca imaju manje, a neka više, ovim projektom omogućujemo jednaku šansu za igru 
svima. Za vrijeme trajanja projekta djeca, odnosno roditelji će besplatno moći iznajmiti igračke. 
Knjižnicu smo opremili sa raznim, pretežno ekološkim igračkama. To su društvene igre, slikovnice 
i edukativne igre, a nadopunjavat ćemo ih prema željama djece. Osim toga, roditelje i djecu 
poticat ćemo da ne bacaju igračke kojima se djeca više ne igraju nego da ih doniraju knjižnici.– 
izvijestili su iz Ekološke udruge Krka.





10. rujna 2014.

U vrtiću Cvrčak obilježen 
Hrvatski olimpijski d�an
U Dječjem vrtiću Cvrčak u Kninu danas je u 
povodu Hrvatskog olimpijskog dana, koji se 
obilježava 10. rujna, održan niz sportskih i 
zabavnih aktivnosti
Cilj obilježavanja ovog dana, kroz brojne 
aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti 
kretanja i bavljenja sportom.



30. rujna 2014.

Policajci educirali djecu iz vrtića
U povodu Sv. Mihovila, koji se obilježava kao Dan policije, djeca iz “Maslačka” i “Tratinčice” – 
Područnih odjela Dječjeg vrtića Cvrčak posjetila su Policijsku postaju Knin.
Djelatnici policijske postaje upoznali su djecu sa svojim svakodnevnim poslom, a djeca su naučila 
kome, na koji način i kada se obratiti u opasnim sitaucijama.



14. liStopada 2014.

Obilježen dječji tjedan
U povodu obilježavanja Dječjeg tjedna, djeca starije dobi iz skupina centralnog objekta Dječjeg 
vrtića Cvrčak, zajedno sa svojim odgojiteljicama, prošetala su ulicama grada te su iskoristivši 
lijepo vrijeme šetnju nadopunili aktivnostima na otvorenom. Tako su posjetili i rekreativni 
prostor na Marunuši.



11. Studenoga 2014.

Jesenska svečanost Dječjeg vrtića Cvrčak
Ovogodišnja jesenska svečanost Dječjeg vrtića Cvrčak preselila se iz prostorija centralnog objekta 
na ulice, gradske parkove te dvorište vrtića.
Novi prostori za obilježavanje ove svečanosti djeci su pružili iznimno zadovoljstvo te su šetnjom, 
pjesmom i igrom lišćem pokazala kako na najbolji način uživati u bogatstvu prirode i plodovima 
jeseni.



28. Studenoga 2014.

Učenici 3. a OŠ Domovinske 
zahvalnosti pomažu 
beskućnicima

Učenici 3. a Osnovne škole Domovinske zahvalnosti iz 
Knina imaju jednu želju, a to je pomoć beskućnicima 
uz slogan „ Kad se male ruke slože…�“.
Zato su uz podršku svoje učiteljice pokrenuli projekt pomoći beskućnicima pod nazivom “Uključi 
se i budi COOL”.
Odmah su krenuli izrađivati čestitke i smišljati kako prikupiti higijenske potrepštine (paste za 
zube, četkice za zube, šampone, kupke) i hranu u konzervama te ih donirati Udruzi Most u Splitu 
koja skrbi za beskućnike.
Na pitanje zašto pokreću ovu hvale vrijednu akciju odgovaraju: “Želimo pomoći onima kojima je 
pomoć potrebna i da svi budemo jednaki i sretni”.
Potrebna sredstva planiraju prikupiti prodajom ili mijenjanjem svojih čestitki, radova i igračaka 
za higijenske potrepštine, hranu u konzervama, odjeću i obuću.
Učenici pozivaju i građane Knina da se uključe u akciju i “da budu COOL”.



23. proSinca 2014.

Dječji crteži, plakati i 
čestitke u novim info 
punktovima

U novopostavljenim info punktovima u gradu osvanuli 
su dječji crteži, čestitke i plakati.



24. proSinca 2014.

Učenici 3. a OŠ Domovinske zahvalnosti 
prikupili pomoć za beskućnike
Mali humanitarci iz 3. a razreda Osnovne škole “Domovinske zahvalnosti“ Knin završili su svoju 
akciju prikupljanja pomoći za beskućnike.
Oni su proteklih mjesec dana vrijedno izrađivali čestitke i prikupljali potrebnu pomoć. Prikupili su 
puno higijenskih potrepština i konzervirane hrane koju su predali Udruzi „MOST“ iz Splita.
Članove Udruge „MOST“ su dočekali zajedno sa roditeljima uz malu svečanost u razredu. Za 
svoju hvalevrijednu akciju dobili su Zahvalnicu i nove prijatelje s kojima će se iduće godine družiti 
na prodajnom sajmu u Splitu.
Ovim putem učenici 3. a razreda žele se zahvaliti svima koji su ih podržali i pomagali im u 
prikupljanju i koji su poklanjali potrebne stvari te tako pokazali svoju nesebičnost i toplinu svog 
srca prema drugima kojima je potrebna naša pomoć. Također su najavili da će nastaviti svoju 
akciju i u novoj 2015. godini.



8.
Obrazovanje



17. Siječnja 2014. godine

Centar za razvoj vještina 
d�obio svoje prve korisnike

Kninsko Pučko otvoreno učilište odabralo je 
trideset korisnika Centra za razvoj vještina. Riječ je 
o dugotrajno nezaposlenim mladim osobama koje 
su odabrane među 61 kandidatom.
Korisnici su u okviru rada Centra stekli potrebne 
vještine i kompetencije za lakšu integraciju na 
tržište rada što je i glavni cilj djelovanja projekta 
i Centra.  Rad s korisnicima započeo je u veljači 
ove godine, a to će ujedno biti i prva radionica za razvoj društvenih vještina. Nakon toga se 
određeni broj sudionika radionica obrazovao u odabranim programima osposobljavanja za 
kuhara, konobara, bravara i varioca, a određeni broj je pohađao poduzetnički seminar. U okviru 
djelovanja Centra provest će se niz aktivnosti iz područja obrazovanja uz popratna individualna 
savjetovanja.
Centar za razvoj vještina osnovan je u okviru projekta „Vještine za promjene“ financiranoga od 
Europske unije.



30. Siječnja 2014.

Pred�stavljen projekt “Razvoj vještina POU 
Knin”

Na Pučkom otvorenom učilištu Knin danas je predstavljen projekt „Razvoj vještina POU Knin“ 
sufinanciran iz sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog 
programa „Razvoj ljudskih potencijala“.
Na predstavljanju projekta govorili su ravnatelj POU Knin, Mato Milanović,  zamjenik 
gradonačelnice i koordinator na projektu, Slaven Ivić te vodeljica projekta Nera Bošnjak koja je 
predstavila projekt i iznijela osnovne informacije o suradnicima na projektu, njegovoj vrijednosti 
kao i o ciljevima i aktivnostima projekta.
Pučkom otvorenom učilištu Knin dodijeljena su sredstva za provedbu projekta „Razvoj vještina 
POU Knin“ na temelju natječaja „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“, 



sufinanciranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa 
„Razvoj ljudskih potencijala“.
Vrijednost projekta „Razvoj vještina POU Knin“ iznosi 126.369,96 eura, a udio kojeg sufinancira 
Europska unija iznosi 112.165,98 eura, izraženo u postotku 88,76%. Projekt provodi Pučko 
otvoreno učilište Knin u suradnji sa partnerom na projektu Gradom Kninom i suradnicima na 
projektu, a to su regionalni šibenski i područni kninski uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ciljevi projekta su jačanje kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih osoba i povećanje 
kompetencija, znanja i vještina kod ciljne skupine obuhvaćene ovim projektom.



12. Svibnja 2014.

Pučko učilište počelo s poduzetničkim 
seminarom u okviru EU projekta

Pučko otvoreno učilište Knin, u okviru kojeg je EU sredstvima osnovan Centar za razvoj vještina 
započelo je s provođenjem poduzetničkog seminara za svoje korisnike.
Centar je sredinom ožujka započeo s izvedbom nastavnih programa za osposobljavanje u 
zanimanjima kuhar, konobar i bravar, koji broje 21 polaznika odnosno korisnika projekta. 
Usporedo s tri programa osposobljavanja, Centar je sredinom svibnja također započeo s 
provedbom poduzetničkog seminara predviđenog za ostalih 10 korisnika projekta. Programi 
osposobljavanja i poduzetnički seminar okupljaju 31 korisnika koji će krajem mjeseca svibnja 
završiti sa obrazovanjem i temeljem položenih ispita dobiti verificirane certifikate.
Nakon programa osposobljavanja i poduzetničkog seminara korisnike projekta očekuje postupak 
savjetovanja za zapošljavanje.



31. Svibnja 2014.

Zlatna med�alja kninskih sred�njoškolaca
Učenici Srednje strukovne škole “Kralja Zvonimira” ostvarili su značajan uspjeh na zagrebačkoj 
smotri INOVA MLADI 2014, najvećoj izložbi inovacija mladih u Hrvatskoj,koja okuplja mlade 
inovatore kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva.
Za preradu benzinskog skutera na električni pogon , učenici elektromehaničke škole Ljuban Juko, 
Kristijan Komarac i Mario Vučemilović Vranjić s mentorom, prof. Antom Duilom osvojili su zlatnu 
medalju u kategoriji maturalnih radova. Ovo je već peta medalja s Inove Mladi za ovu kninsku 
školu, a druga za redom. Naime, prošle ju je godine dobio Ljuban Juko s kolegom Glasnovićem 
za vjetroelektranu od 500 wati. Zbog svega toga Društvo inovatora Dalmacije dodijelilo im je i 
priznanje za najbolje inovacije u Dalmaciji.
Mladi kninski inovatori na skuteru su,kažu, radili oko pet mjeseci. Bio je to dugotrajan posao jer 
su neke dijelove morali nabaviti iz inozemstva, motor primjerice iz Hong Konga. Skuter može 
postići brzinu do 35km/sat te do 2500 okretaja.
Radove ovih učenika- vjetroelektranu i skuter na električni pogon, moći će uskoro vidjeti i građani 
Knina i to najvjerojatnije idućeg tjedna na Trgu Ante Starčevića.



2. liStopada 2014.

Započela nova akademska godina na 
Veleučilištu

Prigodnom svečanošću na Veleučilištu Marka Marulića u Kninu je obilježen prvi dan akademske 
2014./2015. godine.
Ove, desete akademske godine, na studijima Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, 
Prehrambena tehnologija te Poljoprivreda krša upisano je 157 studenata.
– Ako ste odlučili preplivati rijeku, nemojte odustajati, preplivajte je do kraja, a ova vaša rijeka 
je široka tri godine, do prve akademske časti. Zato morate biti dobri plivači – slikovitim se 
riječima brucošima obratio dekan dr. Mirko Gugić. Pozvao je sve kninske studente da se što prije 
organiziraju i izaberu predstavnika u Stručno vijeće veleučilišta jer je to, kaže, u njihovom interesu.
Desetu godinu za redom studente je pozdravila gradonačelnica Josipa Rimac. Zaželjela im je 
uspješno studiranje, ali i nastavak školovanja na stručnom studiju u Kninu. Izrazila je žaljenje 
što ove godine nije završen studentski dom, no isto tako je uvjerena da će se to dogoditi iduće 
godine.
U pozdravnom govoru posebno se obratila djelatnicima veleučilišta pozivajući ih da se izdignu 
iznad osobnih interesa i taštine, da sve pojedinačne rezultate i uspjehe ujedine u zajednički tim i 
da ovu ustanovu ponovno vrate na onu razinu kao što je bila i prije deset godina. Naime, već dulje 



vrijeme na veleučilištu su poremećeni međuljudski odnosi. Neki su profesori dekana prozivali za 
navodno kršenje zakona i nepotizam, o čemu je obaviješteno i resorno ministarstvo.
Grad Knin je i ove godine najuspješnijim studentima protekle akademske godine dodijelio 
prijenosna računala. Dobili su ih Petra Komar, studentica Trgovinskog poslovanja s 
poduzetništvom, Mate Vazgeč sa studija Prehrambene tehnologije i Žaljko Ćurković, student 
Poljoprivrede krša – smjer biljna proizvodnja.



6. liStopada 2014.

Održana završna konferencija EU projekta 
„Vještine za promjene“
U prostorijama Ureda Hrvatske gospodarske komore za područja posebne državne skrbi u Kninu 
održana je završna konferencija EU projekta „Vještine za promjene”.
Ovim događajem obilježeno je zatvaranje EU projekta „Vještine za promjene“ kojeg provodi 
nositelj Pučko otvoreno učilište Knin zajedno s partnerima Javnom ustanovom Razvojnom 
agencijom Šibensko-kninske županije i Organizacijom za građanske inicijative ured Drniš te 
suradnikom HZZ Područni ured Šibenik.
Vrijednost projekta iznosi 120.840,45 € od čega Europska unija iz ESF-a sufinancira iznos od 
105.990,45 € (87,71%). Trajanje projekta je 15 mjeseci, u vremenu od 23.7.2013. do 22.10.2014. 
godine.
Na konferenciji su u uvodu uzvanike pozdravili ravnatelj Pučkog učilišta Mato Milanović, 
dogradonačelnik grada Knina Slaven Ivić i dožupan Šibensko-kninske županije Zoran Smolić te 
voditeljica projekta Marijana Raič koja je u nastavku programa predstavila rezultate projekta i 
promotivni video uradak projekta i Centra za razvoj vještina.



5. proSinca 2014.

Obrazovne programe projekta 
„Razvoj vještina POU Knin“ 
pohađalo 45 nezaposlenih osoba

Programe osposobljavanja, usavršavanja te pilot programe 
projekta „Razvoj vještina POU Knin“ pohađalo je 45 dugotrajno nezaposlenih osoba, izvješćeno 
je na konferenciji za medije u Šibeniku gdje su predstavljeni rezultati projekta.
Pučko otvoreno učilište Knin je ušlo u završnu fazu provedbe projekta „Razvoj vještina POU 
Knin“ kojem je nositelj.  Projekt je realiziran u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta ustanova za 
obrazovanje odraslih“ i sufinanciran je od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru 
Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“.
Vrijednost projekta „Razvoj vještina POU Knin“ je 126.369,96 eura, a udio kojeg sufinancira 
Europska unija iznosi 112.165,98 eura, odnosno 88,76%. Projekt se provodi u suradnji sa partnerom 
na projektu Gradom Kninom i suradnikom na projektu Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, 
regionalni ured Šibenik i područni ured Knin.
Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta ustanove za obrazovanje odraslih čijom se realizacijom 
ostvaruje i specifičan cilj projekta, povećanje kompetencija, znanja i vještina kod 45 dugotrajno 
nezaposlenih osoba koje su pohađale 4 odabrana programa. Među njima su dva programa 
osposobljavanja „Zavarivač/ica REL postupkom“ i „Suradnik/ica u nastavi u radu s učenicima 
s teškoćama“, jedan program usavršavanja „Voditelj/ica izrade i provedbe EU projekata“ i pilot 
program „Izrada dekorativnih predmeta od gline za osobe s invaliditetom“.
U okviru projektnih aktivnosti provedene su još dvije edukacije koje su prethodile provedbi 
navedenih programa. Prvu edukaciju su prolazili članovi skupine Partnerskog vijeća tržišta rada 
Šibensko-kninske županije u okviru koje su osposobljeni za provedbu analize tržišta rada na 
temelju čijih su rezultata programi i odabrani.
Drugu edukaciju, iz područja andragogije pohađali su predavači/ice na odabranim programima, 
a u svrhu što kvalitetnije provedbe istih.
Pučkom otvorenom učilištu Knin ovo nije jedini projekt gdje je kao nositelj povukao sredstva 
Europske unije. U listopadu je završen projekt „Vještine za promjene“ kojem je cilj bio poboljšanje 
pristupa tržištu rada ugroženih skupina, a njegova provedba je trajala 15 mjeseci. POUK je ujedno 
sudjelovao kao partner na još tri projekta kojima su nositelji bile udruge „ZvoniMir“ iz Knina, 
„Cenzura Plus“ iz Splita i Organizacija za građanske inicijative iz Osijeka podružnica Drniš.



12. proSinca 2014.

Održana završna konferencija projekta „Razvoj 
vještina POU Knin“; Dodijeljena uvjerenja 
polaznicima
U gradskoj vijećnici Grada Knina održana je završna konferencije projekta „Razvoj vještina POU 
Knin” te su dodijeljena uvjerenja polaznicima.
Konferencija je otvorena pozdravnim govorom ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Knin, Mate 
Milanovića koji se prisjetio cijelog projektnog ciklusa od pisanja projekta, aplikacije na natječaj 
do provedbe samog projekta.
Zatim je riječ preuzeo šibensko-kninski dožupan Zoran Smolić  koji je ujedno i predsjednik 
izvršnog odbora Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije čiji su članovi 
sudjelovali na projektu i to u provođenju analize tržišta rada naše županije. Dožupan Smolić je 
izrazio zadovoljstvo zbog uspješne provedbe projekta i izrazio nadu da će se polaznici programa 
uskoro i zaposliti.
Nakon njega obratila se Josipa Rimac, gradonačelnica Grada Knina koji je bio partner na projektu. 
Izvijestila je kako je cijelo vrijeme bila informirana o tijeku projekta preko svog zamjenika Slavena 
Ivića koji je član projektnog tima. Uz pohvale POU Knin na provedenom projektu i dosadašnjem 



radu, izrazila je nadu u buduću suradnju na sličnim EU projektima. Također je poželjela puno 
sreće svima koji su završili programe kroz ovaj projekt.
Poslije pozdravnih govora voditeljica projekta Nera Bošnjak prezentirala je rezultate i tijek 
projekta, a nakon prezentacije  dodijeljena su uvjerenja polaznicima programa od strane 
voditeljice POU Knin i članice projektnog tima Sandre Žulj, ravnatelja POU Knin Mate Milanovića 
i voditeljice projekta Nere Bošnjak.
Program osposobljavanja „Zavarivač/ica REL postupkom“ završilo je 14 polaznika, program 
osposobljavanja „Pomoćnik/ica u nastavi u radu s učenicima s poteškoćama“ završilo je 13 
polaznika, program usavršavanja „Voditelj/ica izrade i provedbe EU projekta“ završilo je 9 
polaznika, a pilot program „Izrada dekorativnih predmeta od gline za osobe s invaliditetom“ 
završilo je 9 polaznika.
U okviru konferencije održana je i izložba dekorativnih predmeta od gline.



9.
Okoliš



29. ožujka 2014.

Kninjani protiv izgradnje elektrane na Krčiću
HEP planira izgraditi hidroelektranu na Krčiću čime će nestati prelijepi slap koji je simbol Knina i 
neprocjenjiva prirodna ljepota, a kanjon Krčića će se pretvoriti u akumulacijsko jezero.
Sigurni smo da, ne samo ekolozi, nego građani Knina to neće dopustiti. Već je, od strane aktivista 
kninske Ekološke udruge Krka, pokrenuta akcija da svi za naslovnu sliku svog facebook profila 
stave sliku Krčića i na taj način upute svoj prosvjed HEP-u i njegovim suludim namjerama. Akciiji 
se masovno pridružuju brojni Kninjani. 
Podsjetimo, iznad slapa Krčića i izvora rijeke Krke HEP planira graditi hidroelektranu s 
akumulacijskim jezerom iako je to područje danas dio ekološke mreže “Natura 2000”.
– Projektom HE Krčić na sedrenoj barijeri iznad samog slapa planirana je izgradnja armirano-
betonske brane visoke 9,5 metara. Kanjon Krčića 2,5 km uzvodno od brane bio bi potopljen i 
pretvoren u akumulacijsko jezero. Tu je i bušotina kojom bi se crpila voda iz podzemnog vrela 
Krke. Deseci tisuća prostornih metara betona i drugoga materijala završili bi pod zemljom, zbog 
stvaranja takozvane injekcijske zavjese koja bi spriječila otjecanje vode kroz porozno krško tlo – 
upozorio je najviši autoritet hrvatske hidrogeologije Srećko Božićević.



30. ožujka 2014.

Dogradonačelnik 
Blažević: Ako treba tražit 
ćemo referendum o HE 
Krčić

Gradnja hidroelektrane na Krčiću nailazi na sve 
veći otpor građana, ali i predstavnika lokalne 
vlasti.
Kninski dogradonačelnik Nikola Blažević kazao 
nam je da je protiv načina na koji HEP planira 
aktivnosti na Krčiću te da će se, ako bude trebalo, 
tražiti i referendum.
– Protiv sam načina na koji je HEP krenuo raditi i protiv sam svake devastacije prirode. Tražit 
ćemo izradu nepristrane studije o utjecaju na okoliš, koja ne smije biti naručena. Tražit ćemo i 
široku javnu raspravu, a ako treba i referendum – kazao nam je Blažević i najavio kako će Grad 
Knin uskoro objaviti i službeni stav u vezi cijelog problema.



3. travnja 2014.

Ekološka ud�ruga Krka 
uputila županiji zahtjev 
za izmjene Prostornog 
plana i brisanje HE Krčić 
iz plana
Ekološka udruga Krka uputila je Šibensko-
kninskoj županiji zahtjev za izmjene 
Prostornog plana županije odnosno za 
brisanjem namjene gradnje HE Krčić.
– Zahtijevamo da se sporni prostorni plan 
stavi van snage te da predstavničko tijelo donese novi prostorni plan, koji isključuje bilo kakvu 
mogućnost gradnje HE na Krčiću.
Tražimo da se navedeni plan korigira brisanjem namjene izgradnje HE Krčić na području grada 
Knina. Napominjemo da je spomenuti HE Krčić ucrtan u prostorne planove bez znanja većine 
stanovnika i vlasnika nekretnina naših naselja. Osim ovog zahtjeva za izmjenu prostornih planova 
poslužit ćemo se i svim drugim raspoloživim zakonskim sredstvima za sprečavanje realizacije 
ovog, za nas potpuno neprihvatljivog projekta.
Krčić je važan krajobraz i dio projekta “Natura 2000″, najveće koordinirane mreže područja 
očuvanja prirode u svijetu u koju je, ulaskom u EU, uključena i Hrvatska sa svojom biološkom 
i krajobraznom raznolikošću. Smatramo da je projekt ima izuzetno opasan utjecaj na krhki 
krški krajolik, podzemne vodotokove i zalihe pitke vode, rijeku Krčić, ali i Krku, moguću ugrozu 
nacionalnog parka i čitavog ekosustava, ali i da je ekonomski neisplativ – stoji između ostaloga 
u zahtjevu Ekološke udruge Krka kojega možete preuzeti ovdje



15. travnja 2014.

Slučaj Krčič: 
Gradonačelnica inzistira 
na izrad�i d�etaljne stud�ije 
utjecaja na okoliš i 
širokoj javnoj raspravi

Grad Knin inzistira na izradi detaljne i temeljite Studije utjecaja na okoliš te na provedbi široke 
javne rasprave prije nego se krene u zahvat gradnje hidroelektrane na Krčiću, stoji u “mišljenju” 
gradonačelnice Grada Knina Josipe Rimac dostavljenom Ministarstvu zaštite okoliša, a na 
temelju njihovog zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš male hidroelektrane 
Krčić.
U mišljenju Grada se između ostaloga napominje da je Krčić jedan od devet zaštićenih područja 
Šibensko-kninske županije, zatim da je dio mreže “Natura 2000” te da ima izrazitu biološko-
ekološku vrijednost. Izgradnja brane i akumulacije uzvodno od slapa narušila bi cjelokupni 
krajobraz i nagrdila jedan od glavnih turističkih aduta grada Knina, naglašava gradonačelnica 
i  dodaje da bi se ugrožavanjem biljnih i životinjskih vrsta na izvoru Krke ugrozila i flora i fauna 
Nacionalnog parka.
Grad traži javnu raspravu zbog bitnih izmjena zakonodavne regulative, vremenskog odmaka od 
početka izrade dokumentacije i konzumiranja građevinske dozvole te činjenice da nisu provedena 
detaljna hidrološka istraživanja i da su novija saznanja u bitnome drukčija od tadašnjih.
– Temeljem svega navedenoga te još puno bojazni i nerazjašnjenih pitanja, Grad Knin kao 
jedinica lokalne samouprave na čijem području se planira zahvat, inzistira na izradi temeljite 
i sveobuhvatne Studije utjecaja na okoliš – stoji u “mišljenju” upućenom Ministarstvu, kojega 
potpisuje gradonačelnica Josipa Rimac.



26. travnja 2014.

Čišćenjem rijeke Krke i Krčića Kninjani rekli NE 
hid�roelektrani
Unatoč kiši, nekoliko stotina Kninjana u subotu se odazvalo akciji ‘Zelena čistka’ Ekološke udruge 
Krka i građanske inicijative ‘Krčić je naš’ i čistilo rijeku Krku i Krčić. Inicijativa Krčić je naš okuplja 
ekološke aktiviste iz Hrvatske i iz inozemstva nakon što su otkrivene namjere HEP-a da na slapu 
Topoljac i na izvoru rijeke Krke gradi hidroelektranu.
– Osim zbog samog sudjelovanja u globalnoj ekološkoj akciji, tu smo i kako bi skrenuli pozornost 
na neprimjerene namjere HEP-a s Krčićem i slapom – rekla je Inga Kukolj, čelnica Ekološke 
udruge Krke.
Zamisao izgradnje hidroelektrane, koja već gotovo 30 godina osim projektne dokumentacije ima 
i lokacijsku i druge dozvole, izazvala je negodovanja Kninjana. Oni upozoravaju kako bi izvedba 
projekta, koji je i ekonomski neopravdan, imala katastrofalne posljedice po okoliš.
Čišćenju Krke i Krčića u subotu su se pridružile gradska tvrtka Čistoća i Zelenilo, Grad Knin, LAG 
Dinara 1831, Planinarsko društvo Troglav, KUD Kralj Zvonimir, SRD Krka Knin i ostale lokalne 
udruge.



28. travnja 2014.

HZJZ: U kninskim 
otpad�nim vod�ama 
prisustvo teških metala 
unutar graničnih 
vrijed�nosti

Nakon što je Grad Knin prozvan za nepoštivanje  pravomoćne presude šibenskog Županijskog 
suda iz 2012. godine kojom mu je naloženo da sanira  lokaciju na kojoj se ispušta kanalizacija i 
otpadne vode, inače na zemljištu u vlasništvu PZ Orlovače, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-
kninske županije obavio je analizu uzorka otpadnih voda.
Analiza je pokazala da  uzorak otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje odgovara 
Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
Podsjetimo, riječ je o sporu u kojem je PZ Orlovaćča tužila Grad Knin jer se fekalije i otpadne 
vode, zbog nedovršenog sustava kanalizacije, šire na zemljište  poljoprivredne zadruge čime joj 
se nanosi materijalna šteta. Pravomoćnom presudom Grad je dužan sanirati to onečišćenje, a iz 
gradske uprave poručuju da će sanacija u potpunosti biti dovršena  kada se završi IPA projekt, tj. 
izgradi pročistač otpadnih voda.
–  U Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda izvršena su ispitivanja prisustva olova, 
kadmija, cinka, nikla, bakra, žive i molibdena i Hrvatski zavod za javno zdravstvo je donio zaključak 
da uzorak otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda odgovara 
pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Dakle parametri svih tih opasnih 
metala su unutar referentnih vrijednosti – izjavio je za Radio Knin, kninski dogradonačelnik 
Nikola Blažević.



7. Srpnja 2014.

OŠ Domovinske zahvalnosti prikupila 15 tona 
papira
Kninska Osnovna škola Domovinske zahvalnosti prikupila je više od 15 tona staroga papira u 
akciji koja je pokrenuta povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, 5. lipnja, a trajala do kraja 
nastavne godine, 13. lipnja.
Cijeli tegljač starog papira otkupit će jedna zagrebačka tvrtka, a za svaki kilogram papira dobit 
će se 30 lipa. Sredstvima koje će dobiti obnovit će knjižni fond školske knjižnice.



21. Srpnja 2014

Fond� za zaštitu okoliša 
od�obrio d�va projekta 
kninskih ekologa.

Dva projekta Ekološke udruge Krka prošla su na natječaju Fonda za zaštitu i energetsku 
učinkovitost. Prvi je Projekt centralizirano i decentralizirano kompostiranje u gradu Kninu, a drugi 
se odnosi na odvajanje plastičnih vrećica i stare odjeće.
Kroz razne radionice kninski ekolozi educirat će građane kako odvajati biootpad. Sredstvima 
dobivenim od Fonda, kupit će kompostere i bio vrećice koje će potom dijeliti kninjanima. Za 
provedbu ovog projekta Fond je odobrio 120 tisuća kuna, a za projekt odvajanja plastičnih 
vrećica i stare odjeće 136 tisuća kuna. U gradu će, naime, biti ostavljeni posebni spremnici u koje 
će građani moći odlagati plastične vrećice i staru odjeću.



7. liStopada 2014.

Očišćeno i uređeno područje 14. kolosjeka
Tijekom zajedničke akcije na inicijativu osiguravajućeg društva GRAWE Hrvatska d.d., u suradnji 
s Gradom  Kninom i Čistoćom i zelenilo Knin te  Ekološkom udrugom ”Krka” ovog je vikenda 
očišćeno i uređeno područje 14. kolosijeka u Kninu i područja uz rijeku Garešnicu.
Akcijom se želi skrenuti pozornost na očuvanje okoliša, kao i na važnost društveno odgovornog 
poslovanja za društvenu zajednicu, poručili su organizatori akcije.



14. liStopada 2014.

Sanira se nasip Orašnice kako se ne bi širilo 
onečišćenje iz lagune
Na desnoj obali rijeke Orašnice u Kninu, prije željezničkog mosta i spajanja s Krkom, Hrvatske 
vode saniraju oko 350 metara nasipa.
Time, kažu, nastoje spriječiti prelijevanje voda iz korita Orašnice u obližnje lagune ispod tvornice 
DIV te zagađenje Orašnice i Krke od onečišćenja iz lagune.
Sanacijskim radovima će se omogućiti pristup tome području i kod većih voda radi nužnih 
intervencija, čišćenja, održavanja i kontrole stanja. Također, bit će olakšan i omogućen nesmetan 
pristup za buduće radove sanacije onečišćenja iz samih laguna, izvijestili su iz Hrvatskih voda.



14. liStopada 2014.

Analiza talijanske tvrtke 
Microlab: U Krki i Orašnici 
nema teških metala

Analiza uzoraka vode iz rijeka Orašnice i Krke te iz 
šibenskih slavina koju je obavila talijanska tvrtka 
Microlab pokazala je da u vodi nema teških metala, 
objavila je Građanska inicijativa za zdravu vodu 
na svome Facebook profilu na kojem je objavila i 
faksimile nalaza vode.
Uskoro će i uslijediti i analize pri visokom vodostaju.



10.
Kultura



31. Siječnja 2014.

Noć muzeja u Kninu
U petak, 31. siječnja na kninskoj tvrđavi je 
održana Noć muzeja.
Sve je započelo u vijećnici na tvrđavi nastupom 
glazbenika kninskog odjeljenja drniške 
Glazbene škole Krsto Odak, a nastavilo se 
izložbom akademske kiparice Mateje Galić u 
Galeriji Kninskog muzeja.
U crkvici sv. Barbare u 19 sati otvorena je 
izložba “Utvrda Glavaš: Od zemlje do vitrine” 
na kojoj su prezentirani rezultati arheološkog 
istraživanja provedenog od 2009. do 2010. godine. Na tu temu održano je i predavanje pod 
nazivom “Utvrda Glavaš: Nalazi i arhitektura”.
U postaji Belveder održana je i izložba iz fundusa kulturno-povijesne zbirke Kninskog muzeja 
pod nazivom “Historicizam i secesija”.



28. veljače 2014.

Katarina Gugo na pred�avanju otkrila: Po prvi 
put u povijesti počinje arheološko istraživanje 
najstarijeg dijela kninske tvrđave
Po prvi put u povijesti počinje arheološko istraživanje najstarijeg dijela kninske tvrđave, sjevernog 
dijela tvrđave poznatog kao Kaštel Knin koji se počeo graditi u 9. stoljeću i u kojem je bilo sjedište 
kraljevskog dvora hrvatske srednjovjekovne države.
Otkrila je to arheologinja mr. sc. Katarina Gugo na sinoćnjem predavanju o srednjovjekovnim 
utvrdama kojega je u organizaciji Narodne knjižnice Knin održala na kninskom Veleučilištu.
Projekt je upućen Ministarstvu kulture i ministrica je prema ovoj inicijativi zauzela afirmativan 
stav, otkrila nam je kninska arheologinja. Ne treba puno pričati koliko bi rezultati ovog istraživanja 
mogli biti značajni za arheološku i povijesnu znanost.
Samo predavanje Katarine Gugo bilo je poučno, zanimljivo i dinamično, a poseban šarm 
predavanju dala je pozadinska srednjovjekovna ambijentalna “chill out” glazba.



7. ožujka 2014.

Kninski muzej će dobiti stalni postav “Oluja 95”
Kninski muzej će ,najvjerojatnije za dvadesetu obljetnicu vojno redarstvene operacije “Oluja”, 
dobiti stalni postav pod nazivom “Oluja 95”. U tu će se svrhu obnoviti derutna zgrada koja vodi 
od galerije prema vrhu tvrđave.
Vrijednost projekta je 4.9 milijuna kuna, a Grad Knin i Kninski muzej su već izradili projektnu 
dokumentaciju te obavili razgovore u Ministarstvu kulture. No, u projekt će se uključiti i 
Ministarstvo hrvatskih branitelja. Uskoro se očekuje zajednički sastanak na kojem će se definirati 
sporazum, odnosno omjeri financiranja.



11. lipnja 2014.

Održani najposjećeniji do sad Zvonimirovi dani
Silazeći niz kninsku tvrđavu i jedva se probijajući kroz rijeku ljudi na trenutak mi se učinilo kao da 
sam na Motovun film festivalu, koji se kao i Zvonimirovi dani održava na vrhu brda, u ambijentu 
srednjeg vijeka, u gradu koji je udaljen od mora, ali i kojega svejedno posjete desetine tisuća ljudi.
I nisam mogao ne zamaštati kako bi bilo lijepo da i Zvonimirovi dani prijeđu lokalne okvire, 
da programski budu još bogatiji, da traju još dulje i budu omiljeni među domaćim i stranim 
turistima. Čini mi se da je došlo vrijeme za taj iskorak. Organizatori su bogatiji za iskustva dobre 
organizacije, imaju potporu lokalne samouprave, imaju dobre povratne informacije od građana 
te već od iduće godine mogu krenuti u nešto veće.
Uz pravovremenu, jaku i intenzivnu globalnu medijsku promidžbu, uz pronalazak jačih 
korporacijskih sponzora i logističku podršku susjednih primorskih turističkih zajednica, kninska 
tvrđava mogla bi uskoro postati pravi turistički hit, a Zvonimirovi dani posjećeni poput Motovun 
film festivala.



Borbe vitezova, opsada tvrđave i prikaz 
srednjovjekovnog života u za to najautentičnijem 
mogućem prostoru u ovom dijelu Europe doista 
mogu postati pravi turistički brend, ali ne kninski 
nego hrvatski.
Da ne bi bili nezahvalni, čak i u ovakvoj lokalnoj 
formi Zvonimirovi dani su puni pogodak i, što je 
bitno, putokaz na koji način ubuduće treba iskoristiti 
bogomdanu, lijepu i staru tvrđavu kakvom se malo 
koji grad u ovom dijelu Europe može podičiti. 
Ideje o korištenju kninskih turističkih potencijala 
Zvonimirovim danima su se počele konkretizirati, 
no, ipak, bila bi šteta da se stagnira i stane na 
ovome, odnosno da sve ostane na lokalnoj priči.
Na kraju, sve pohvale entuzijastima i volonterima 
iz Kulturno umjetničkog društva „Kralj Zvonimir“, a 
posebno Nadi Hržić bez čije bi nevjerojatne energije 
manifestaciju teško bilo organizirati. Naravno, 
pohvale idu i  ostalim suorganizatorima, Gradu 
Kninu, gradskoj Turističkoj zajednici i Kninskom 
muzeju.



12. lipnja 2014.

Narodna knjižnica organizirala predavanje o 
Hrvoju Požaru
Na kninskom Veleučilištu je u organizaciji Narodne knjižnice Knin održano predavanje “Akademik 
Hrvoje Požar u hrvatskoj energetici”. Poučno i zanimljivo predavanje o ovom čuvenom Kninjaninu, 
velikanu energetike i moderne sveučilišne nastave te najvećem enciklopedistu iz tehničkih 
znanosti na ovim prostorima, održao je ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, dr. Goran 
Granić.



13. lipnja 2014.

Na kninskoj tvrđavi 
otvorene tri izložbe
U povodu Dana grada Knina i blagdana sv. Ante 
u Kninskom muzeju na tvrđavi su otvorene tri 
izložbe.
U crkvi sv. Barbare otvorene su izložba 
fotografija Snježane Požar i arheološka izložba 
autorice Katarine Gugo.
Snježani Požar ovo je 63. samostalna izložba 
fotografija pod nazivom «Konji i …�» na 
kojoj je izložila 33 fotografije. Fotografije su 
snimljene u ergeli u Đakovu, farmi Ivangrad i 
na međunarodnom natjecanju konja u Zagrebu.
Naziv izložbe autorice Katarine Gugo je „Utvrda 
Glavaš – od zemlje do vitrine – arheološka 
istraživanja 2011. – 2012“. Viša kustosica mr.sc. 
Katarina Gugo na otvorenju je izvijestila da je ovo 
drugi ciklus izložbe o utvrdi Glavaš.
– Dva su razloga tome. Prvi je nedostatak vitrina 
da se izlože nalazi, a drugi razlog je što se nalazi 
s utvrde Glavaš neće imati prilike više vidjeti na 
ovakav način sve do otvaranja Stalnog postava 
Kninskog muzeja. Po prvi put posjetitelji imaju 
priliku vidjeti neočišćene predmete, koji su do nas 
došli izravno iz zemlje, onako kako su pronađeni – 
kazala je Katarina Gugo.
Izložba skulptura akademskog kipara Ilije 
Skočibušića otvorena je u galeriji Kninskog muzeja. 
Ilija Skočibušić je kipar figuracije i bavi se sakralnom 
tematikom. U galeriji je izložio skice (predloške) 
djela koja se nalaze u javnom prostoru, kao npr. 
skulptura Ruđera Boškovića, Proroka Ilije, Križne 
postaje, kao i skice oltara, ambona, svetohraništa 
i brončanih vrata koja se nalaze u crkvama u 
Hrvatskoj i BiH.



22. kolovoza 2014.

Osvrt s prve večeri Festivala mikrotonalne 
glazbe na tvrđavi: Nesvakidašnji glazbeni 
doživljaj 
Nesvakidašnji glazbeni i kulturni događaj –  Međunarodni festival mikrotonalne glazbe – 
MicroFEST Knin započeo je sinoć na kninskoj tvrđavi. Zašto nesvakidašnji?�
Mikrotonalna glazba je naime širem slušateljstvu u svjetskim okvirima jako malo poznata, a jedan 
od malobrojnih koji se njome u Hrvatskoj bavi, Kninjanin Jurica Jelić, uspio je kroz poznanstvo s 
organizatorima Festivala mikrotonalne glazbe u New Yorku, donijeti tu posebnu umjetnost u 
Hrvatsku, odnosno u svoj grad.
Naše uši navikle su na 12-tonalnu podjelu glazbe i to još tamo od Bacha i njegovih suvremenika 
koji su takvu tonalnu podjelu i osmislili. Mikrotonalna glazba predstavlja svu onu glazbu koja 
odudara od 12-tonalnog sustava, bilo da ima više ili manje tonova od standarda (monotonalna). 
Bitno je reći da mikrotonalna glazba nije suvremeno otkriće. To je naime glazba koja se izvodila 
od početaka ljudske civilizacije pa sve tamo do baroka (npr. monotonalni srednjovjekovni korali).
I takva, neobična, ali lijepa glazba, zazvonila je sinoć u galeriji na kninskoj tvrđavi i oduševila, na 
žalost tek 40-ak ljubitelja umjetnosti.



Prije nastupa glazbenika, kratko predavanje o mikrotonalnoj glazbi održala je Carol Baron, 
muzikologinja iz New Yorka, a prvi je na binu izišao turski mikrotonalni glazbenik Tolgahan 
Çoğulu, profesor glazbe na akademiji u Istambulu, koji je na svojoj gitari s “viškom pragova” iliti 
“viškom tonova”, ali i viškom žica (osam!�), sjajnim tehniciranjem izveo vlastite kompozicije koje 
su šarale od utjecaja europske renesanse do etno melosa srednjeg Istoka.
Nakon njega sve je svojim čarobnim muziciranjem zadivila bosansko-hercegovačka umjetnica 
i profesorica glazbe na akademiji u New Yorku, Svjetlana Bukvić. Svjetlana je, kako je kazala, 
sama izmislila svoj “štim” i svoju podjelu tonova, a to je napravila, kako je otkrila, pod utjecajem 
čitanja “Derviša i smrti” Meše Selimovića. I priredila je Svjetlana sinoć na tvrđavi nepredvidivo, 
melodično i na trenutke bajkovito muziciranje na svojim klavijaturama koristeći uz to i samplove.
Svjetlanin kolega s akademije, profesor glazbe na akademiji u New Yorku, Johnny Reinhard 
poigravao se pak svojim fagotom, priuštivši publici iskonske, mistične, meditativne zvukove, 
starije i od nas samih.
Drugačiji muzički izraz ponudili su naš Jurica Jelić na akustičnoj gitari bez pragova i Nizozemac 
Jeroen P. Thesseling na bas gitari bez pragova ponudivši mikrotonalnu žičanu avangardu s 
nepredvidivim izmjenama ritmova i stalnom borbom “polutonova” držeći publiku u neizvjesnosti 
do samog kraja izvedbe.



Nijemac Philipp Gerschlauer se na svom saksofonu nadogradio na avangardu Jurice i Jeroena 
te je i njegova izvedba bila ispunjena neočekivanim tonovima uz radoznalo praćenje publike, na 
kraju zaokruženog, avangardnog muzičkog koncepta.
Na kraju prve večeri festivala, na binu je izašlo svih šest glazbenika koji su počastili publiku 
zajedničkom izvedbom kratke mikrotonalne kompozicije.
U okviru festivala otvorena je i izložba fotografija “Subverzivna estetika ulice”, autora Igora Čoke, 
antropologa i etnologa, Kninjanina s adresom u Beogradu. Sjajnim crno bijelim fotografijama 
autor je pokušao i nerijetko uspio proniknuti u skriveni život velegradske ulice, ali i u tranzicijska 
zbivanja koja su u te ulice unijela neizbježni sukob i suživot urbanog i “palanačkog”.
– Ova izložba je vizualno antropološki pokušaj uočavanja promjena koje donosi novo vrijeme 
na ovim prostorima i onoga što se događa u kontrastu sa stvarnim životom. Ili, najsažetije 
rečeno: racionalna i iracionalna stvarnost suočene u kompoziciji kadra. Također, ovo predstavlja 
i destrukciju ideala ljepote koji nam nameće modna industrija – komentirao je svoje fotografije 
Igor Čoko.





30. kolovoza 2014.

Započeo deveti FRK; Posjetitelji masovno 
bacaju brige u Krku
U idiličnom, lijepom ambijentu uz Krku započeo je deveti po redu FRK – Festival ruralne kulture.
Neovisno o dobrom sadržaju i programu festivala, ono što karakterizira i izdvaja ovaj skup od 
ostalih je opuštenost i bezbrižnost posjetitelja. Kao da svi odluče, dolazeći na FRK, svakodnevne 
brige baciti u Krku. I to je možda najbolji poziv da se danas prošećete do Ekološko informativnog 
centra. Dok budete bacali brige u Krku, ako dobro osluhnete, možda čujete i “pljus”.
Spomenimo da su danas na FRK-u i pripadnici GSS-a koji se u ovom trenutku pripremaju popeti 
s Krke na tvrđavu, preko ljubavnog kuka, stijene podno tvrđave s koje se, za vrijeme turske 
vladavine Kninom, u Krku bacila mlada djevojka, kršćanka, zbog zabranjene ljubavi s Turčinom.
Festival je uz brojne aktivnosti, radionice, izlaganja na štandovima i kulturnim programom 
potrajao do kasno u noć.



31. kolovoza 2014.

Nepretenciozni 
FRK osvojio 
svojom 
spontanošću 
i skrivenom 
porukom
Završio je i deveti Festival 
ruralne kulture – FRK, festival 
koji je poseban po svojoj 
nepretencioznosti, izostanku 
klasičnog festivalskog snobizma 
i robovanja trendovima te 
spontanom i opuštenom 
druženju.
Uz sve svoje kvalitete, FRK nam je poslao i skrivenu poruku. A ona kaže kako se s malo novaca, 
ali sa osviještenom potrebom da se pridonese kvalitetnijem životu zajednice, može puno toga 
napraviti. Potrebno je samo, kao što su uradili i organizatori FRK-a, odmaknuti se od salonskog 
facebook virtualnog “aktivizma” i kritiziranja i malo “mrdnuti guzicom” u stvarnom životu te 
napraviti nešto konkretno i korisno za zajednicu u kojoj živiš.
Nakon brojnih dnevnih događanja, od prezentacije tradicijskih proizvoda na štandovima, 
preko radionica, igara, vožnji kanuima i penjanja po stijeni, večernji dio festivala bio je obilježen 
nastupom svjetski cijenjenog mikrotonalnog glazbenika, Kninjanina Jurice Jelića koji je gitarskom 
izvedbom vlastitih autorskih flamenco skladbi oduševio publiku koja se do kasno u noć nastavila 
družiti uz chill out glazbu DJ-a Marka Sinobada.
Festival je dobio i jasnu podršku Grada kroz riječi dogradonačelnika Slavena Ivića koji je u svom 
kratkom pozdravnom govoru najavio da bi naredni, deseti FRK trebao biti poseban i da bi 
umjesto jednog dana trebao trajati tri ili čak pet dana.



3. rujna 2014.

Otvorena izložba 
Damira Hoyke
U Galeriji Kninskog muzeja na tvrđavi 
otvorena je izložba fotografija autora 
Damira Hoyke.
Autor se predstavlja sa 37 fotografija iz 
ciklusa pod nazivom Flora. Fotografije 
nastale u Zagrebu i okolici prate 
izmjenu četiri godišnja doba. D. Hoyka 
digitalnom manipulacijom multiplicira 
motive iz prirode do neprepoznatljivosti 
tj. apstrakcije, a kao rezultat nastaju prepoznatljivi oblici i pojave iz svakodnevnog života.
Posjetitelje izložbe pozdravio je ravnatelj Kninskog muzeja Zvonimir Jelić, o ciklusu fotografija 
Flora govorili su kustosica Ivana Mikulić Sarić i autor Damir Hoyka, dok je izložbu otvorio 
dogradonačelnik grada Knina Nikola Blažević.



6. rujna 2014.

U kninskoj knjižnici zagrebački studenti održali 
čitateljsku radionicu za osnovnoškolce
Veselo i razigrano, ali i radno bilo je u Narodnoj knjižnici Knin.
Studenti bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu održali su čitateljsku radionicu za 
dvadesetak osnovnoškolaca koja je uključivala predstavljanje autora i djela, čitanje teksta i 
razgovor o njemu, kreativno izražavanje te interaktivne igre.
Radionica se održala u okviru jedinstvenog projekta “Bibliocikliranje” s ciljem promicanja knjige, 
knjižnice i čitanja među mladima te zdravog načina života i zaštite okoliša vožnjom bicikla.





15. liStopada 2014.

Narodna knjižnica organizirala predavanje 
Marka Sinobad�a o Kapitulu

Narodna knjižnica Knin organizirala je na kninskom Veleučilištu predavanje dr. Marka Sinobada 
„Kninski Kapitul – oskrnavljeni i zapostavljeni simbol grada“
U ispunjenoj dvorani Veleučilišta, posjetitelji su, slušajući vrlo elokventno predavanje kninskog 
arheologa, mogli doznati mnoštvo zanimljivih činjenica, ne samo o Kapitulu i Kninu nego o i o 
povijesti Hrvatske.
Arheološki lokalitet Kapitul kod Knina jedan je od najznačajnijih srednjovjekovnih arheoloških 
lokaliteta u Hrvatskoj s kontinuitetom naseljavanja od antičkog doba do ranog novog vijeka. 
Međutim, iznimno bogato graditeljsko naslijeđe na lokalitetu posljednjih je stoljeća toliko 



devastirano da današnje stanje ni približno ne oslikava značaj koji je Kapitul imao u nacionalnoj 
povijesti.
Ondje je u 1. stoljeću rimska vojska izgradila postaju koja je kontrolirala prijelaz preko rijeke Krke, 
a nakon odlaska aktivne vojske mjesto je postala veteransko naselje.
U ranom srednjem vijeku, sredinom 9. stoljeća na tom je mjestu podignuta je crkva i vladarski 
benediktinski samostan sv. Bartolomeja, a početkom 13. stoljeća katedrala kninskog biskupa.
Sakralni kompleks na Kapitulu bio je zbog opasnosti od Osmanlija utvrđen bedemima početkom 
16. stoljeća. Njegovo uništavanje počelo je nedugo nakon toga i trajalo je sve do prije nekoliko 
godina.



15. liStopada 2014.

Navala na knjige iz otpisa u kninskoj knjižnici
U okviru Mjeseca hrvatske knjige, odnosno sajma „Do knjige brzo i povoljno“, Narodna knjižnica 
Knin započela je s prodajom knjiga iz otpisa, a samo u prva tri sata prodano je 150 knjiga.
Riječ je dobrim knjigama iz raznih područja koje knjižnica otpisuje samo iz razloga jer ima više 
primjeraka istih naslova u svom knjižničnom fondu, a prostora na policama za nove knjige je sve 
manje.



7. Studenoga 2014.

Otvorena izložba keramike Tode Čolovića
U prostoru Hrvatske gospodarske komore u Kninu danas je otvorena izložba keramike autora 
Tode Čolovića iz Knina.
Najveći dio izložbenih radova nastao je alternativnim načinima pečenja keramike u koje, 
među ostalima, spadaju pečenje u jami, pečenje u bačvi te pečenje u zaštitnom kontejneru. Za 
realizaciju ovakve tehnike potrebne su posebne vrste glina, a to su najčešće šamotirane gline 
različitih granulacija jer jedino one podnose temperaturne šokove koji se događaju kod ovakvog 
načina pečenja.
Tode Čolović rođen je 1965. godine u Drnuišu, a od 1967. godine živi u Kninu. Izradom keramike 
bavi se od 2000. godine kao samouki izvođač. Zanimaju ga tradicionalni i primitivni načini izrade 
lončarije koji su na ovim prostorima imali dugu tradiciju, sve do 50-ih godina prošlog stoljeća. 
Želja mu je revitalizirati tradicionalnu keramičku umjetnost, kako u pogledu izvođenja, tako i u 
pogledu dizajna. Trenutačno proučava alternativne načine pečenja keramike.



11.
Sport



10. veljače 2014.

Matea Jelić osvojila zlato na jakom turniru u 
Švedskoj
Članica Taekwondo kluba Knin Matea Jelić osvojila je prvo mjesto na Trelleborg Openu u Švedskoj, 
jakom međunarodnom taekwondo turniru koji ima G1 status.
Matea je nastupila kao članica Hrvatske juniorske taekwondo reprezentacije, a redom je 
pobijedila protivnice iz Danske, Njemačke i Turske.



20. veljače 2014.

Stipe Jarloni zlatni u Dubaiju
Stipe Jarloni, član Taekwondo kluba Knin osvojio je zlatnu medalju na jakom G1 turniru u Dubaiju.
Na turniru “Fujairah Open” Jarloni je najprije pobijedio predstavnika Kazahstana, a zatim 
i predstavnika Njemačke od koga je prethodno pet puta gubio. U polufinalu je pobijedio 
predstavnika Rusije, a u finalu Francuza kojemu je na nedavnom turniru u Parizu radi ozlijede 
predao borbu za medalju.



23. veljače 2014.

Matea Jelić i dalje ne zna za poraz – zlatna na 
Slovenia Openu
Matea Jelić, članica Taekwondo kluba Knin jučer je kao natjecateljica hrvatske juniorske 
reprezentacije osvojila prvo mjesto na međunarodnom turniru “Slovenia Open 2014.” zabilježivši 
tri pobjede.
Bio je to odličan nastup Matee prije predstojećih nastupa na Svjetskom juniorskom prvenstvu 
te kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre mladih u Kineskom Tajpehu od 20. do 26. ožujka.
Podsjetimo da Matea ne zna za poraz još od listopada 2012. godine, ne računajući borbu na 
državnom prvenstvu koju je morala predati radi teške ozljede.



25. veljače 2014.

Kninjanin Boris Šiljeg proglašen za najboljeg 
spinera u Hrvatskoj
Hrvatski športsko-ribolovni savez dodijelio je na svečanosti u Koprivnici nagradu za najboljeg 
spinera u Hrvatskoj Kninjaninu Borisu Šiljegu, članu ŠRD Krka.
Nagradu je primio od predsjednika ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije Ivana 
Petaka, a ceremoniju dodjele je pred oko 100 natjecatelja vodio predsjednik HŠRS-a Vladimir 
Sever.
Ovo je još jedan uspjeh kninske ribolovne udruge pogotovo uzevši u obzir činjenicu da se ribolov 
danas sve više cijeni kao sport i da hrvatski savez okuplja oko pet tisuća natjecatelja.
Boris Šiljeg je prvi Kninjanin koji je primio ovakvu nagradu.





5. ožujka 2014.

Stipe Jarloni i Antonija Radić najbolji sportaš i 
sportašica Knina
Stipe Jarloni i Antonija Radić dobili su nagrade za najboljeg sportaša, odnosno sportašice Knina 
u 2013. godini na svečanosti koju je organizirao Savez sportova Grada Knina.
Evo i popisa dobitnika svih nagrada:
1. sportske nade (muški): kadeti momčadi MNK Kijevo Knin: Antonio Perić, Ivan Jurišić, Tomislav 
Maričić, Josip Radić, Ivan Džalto, Renato Djak Božić, Ivan Hromić, Zvonimir Šućur, Miroslav Dilber 
i Ante Crnjac, zatim Marko Čeko član Atletskog kluba sv. Ante, članovi Karate kluba “Tigar”: Luka 
Miljković Skelin, Leonardo Bošnjak, Denis Orlović, Šime Miljković Skelin i Janko Brečić, te Josip 
Teskera, član Taekwondo kluba Knin.
2. sportske nade (ženski): članice Karate kluba “Tigar”: Laura Klepica, Milana Vukmirović i Ana 
Šimić, zatim članice Taekwondo kluba Knin: Stella Pinjuh i Ana Džanan, članice ŽRK Knin: Tina 
Barišić, Martina Krajpl i Ana Damjanović, te Tonka Pokrovac, članica Atletskog kluba sv. Ante 
Knin
3. perspektivna muška momčad: juniori MNK Kijevo Knin: Srećko Mišković, Armando Lovrinović, 
Petar Knežević, Marinko Šamija, Matej Blažević, Mihovil Teskera, Mladen Burilović, Dario Šimić, 
Antonio Perić i Zvonimir Šućur, te njihov trener Nenad Hladnić.



4. perspektivna ženska ekipa: Ženski rukometni klub Knin – djevojčice 2000./2001. : Martina 
Krajpl, Tina Barišić, Mija Gašpar, Antonela Konforta, Ana Damjanović, Leonarda Maričić, Mia 
Jurčević, Ivana Plavša, Iva Zorić, Ana Bradaš, Matea Baković, Tina Čuturić, Lorena Tomić i Anđela 
Grgić, te njihov trener Mario Arapović.
5. sportaš sa invaliditetom: Goran Dujmović, član Kluba sjedeće odbojke Knin ’95, te član 
reprezentacije Hrvatske.
6. posebno priznanje za promicanje Grada Knina i kninskog sporta dobio je Boris Šiljeg iz ŠRD 
Krka Knin, te Matea Jelić iz Taekwondo kluba Knin.
7. posebno priznanje za rad s mlađim uzrastima dobili su: Mario Arapović, ŽRK Knin i Nenad 
Hladnić, MNK Kijevo Knin.
8. najbolji trener u 2013. godini je Dragan Pinjuh iz Taekwondo kluba Knin.
9. sportski djelatnik je Ivan Ćapin iz ŠRD Krka Knin.
10. najbolja muška momčad u 2013. godini su seniori MNK Kijevo Knin: Robert Mišković, Ivan 
Bralić, Saša Babić, Franco Jelovčić, Ante Semren, Andrija Bakula, Mario Žumberac, Anto Palavra, 
Josip Matić, Mario Sunko, Marinko Šamija, Petar Knežević, Armando Lovrinović, Mladen Burilović, 
te njihov trener Teo Strunje.
11. najbolja sportašica Grada Knina je Antonija Radić, juniorska prvakinja Hrvatske u skoku u dalj 
u dvorani i seniorska doprvakinja Hrvatske u skoku u dalj u dvorani, članica Atletskog kluba sv. 
Ante Knin.
12. najbolji sportaš Grada Knina je Stipe Jarloni, prvak Hrvatske i Europski studentski prvak, član 
Taekwondo kluba Knin.



24. ožujka 2014.

Matea Jelić svjetska juniorska prvakinja
Kninjanka Matea Jelić je svjetska juniorska prvakinja u taekwondou u kategoriji do 63 kilograma!�
Na Svjetskom juniorskom prvenstvu u taekwondou koje se održava na Tajvanu, Matea je u prvom 
kolu pobijedila predstavnicu Južne Koreje rezultatom 7:3, u drugom kolu predstavnicu Meksika 
12:2, a u trećem protivnicu iz Italije 16:2.
U polufinalu je Matea zlatnim bodom pobijedila europsku prvakinju iz Rusije, a u finalu je svladala 
predstavnicu Njemačke 14:7.





21. travnja 2014.

Ana Džanan kadetska prvakinja Hrvatske; Josip 
Teskera brončani
Ana Džanan iz Taekwondo kluba Knin osvojila je naslov kadetske prvakinje Hrvatske, a njen 
klupski kolega Josip Teskera osvojio je broncu na Kadetskom prvenstvu Hrvatske u taekwondou 
održanom u Bjelovaru.
Ana Džanan zlato je osvojila pobijedivši u četiri borbe te je ovim rezultatom potvrdila normu 
za odlazak na Svjetsko kadetsko prvenstvo koje će se odžati u srpnju ove godine. Josip Teskera 
osvojio je brončanu medalju sa dvije pobjede i jednim nesretnim porazom.



2. Svibnja 2014.

Kninske rukometašice prvakinje Lige Dalmacije
Mlađe kadetkinje ŽRK Knin prvakinje su rukometne Lige Dalmacije s 21 pobjedom i samo jednim 
porazom..
U zadnjem kolu kninske rukometašice ostvarile su gostujuću pobjedu nad ekipom Orkan iz Dugog 
Rata.
U pobjedničkoj sezoni mlađe kadetkinje ŽRK Knin nastupale su u sastavu: Mia Jurčević, 
Antonela Konforta, Tina Čuturić, Tina Barišić, Martina Krajpl, Ana Damjanović, Ana Bradaš, Mija 
Gašpar, Anđela Grgić, Iva Zorić, Ivana Plavša, Matea Baković i Leonarda Maričić. Trener kninskih 
rukometašica je Mario Arapović.



17. Svibnja 2014.

Jarloni najbolji sportaš županije, Kijevo Knin 
najbolja momčad, a Pinjuh najbolji trener
Stipe Jarloni iz Taekwondo kluba DIV Knin najbolji je sportaš godine u Šibensko-kninskoj županiji, 
njegov trener Dragan Pinjuh najuspješniji je trener u županiji, a MNK Kijevo Knin najbolja je 
županijska momčad.
Nagrade su u šibenskom kazalištu podijeljene u povodu Dana Šibensko-kninske županije.
Mlada šibenska plivačka nada Lucija Jurković Periša okitila se titulom najbolje sportašice dok 
je najbolja ženska ekipa ponovno Ženski košarkaški klub Jolly. Nagrade je dobilo i 40 mladih i 
perspektivnih sportaša, dok su posthumno nagrađeni Božo Podrug i Dragan Županović. Maksim 
Brkić Pancirov dobio je nagradu za zaslužnog sportskog djelatnika, a priznanja su uručena 
Goranu Dujmoviću sportašu s invaliditetom te Košarkaškom klubu invalida Vodice.



19. Svibnja 2014.

Juniori Kijevo Knina opet prvaci Hrvatske
Juniori Kijevo Knina po drugi put za redom osvojili su titulu prvaka Hrvatske u malom nogometu.
U finalnoj utakmici Kijevo Jako Sport Knin pobijedio je momčad Novi Marof Reflexa rezultatom 
2:1. Golove za Kninjane postigli su Knežević i Radić.



19. Svibnja 2014.

Kninjani Šiljeg i 
Mrkonja brončani 
na Svjetskom 
prvenstvu

Boris Šiljeg i Anto Mrkonja, članovi ŠRD 
“Krka” iz Knina osvojili su brončanu 
medalju na Svjetskom prvenstvu u 
Bugarskoj u disciplini “ribolov predatora 
s obale” kao članovi Hrvatske Spin 
reprezentacije.
U konkurenciji 17 zemalja Hrvatska Spin 
reprezentacija je u dva dana natjecanja 
osvojila 48 bodova što je bilo dovoljno 
za broncu. To je, inače, treća medalja 
za Hrvatsku u povijesti ove discipline.
Kninjani Boris Šiljeg i Anto Mrkonja su 
prvi ribolovci sa svjetskom  medaljom 
oko vrata iz Knina, ali i iz Dalmacije. 



2. lipnja 2014.

Prvi seniorski uspjeh Matee Jelić: Bronca u 
Austriji
Nakon što je prije dva mjeseca postala svjetska juniorska prvakinja i izborila nastup na Olimpijskim 
igrama mladih, članica Taekwondo kluba DIV Knin, Matea Jelić ostvarila je svoj prvi uspjeh u 
seniorskoj konkurenciji osvojivši brončanu medalju na jakom „Austrian Openu 2014“, turniru iz 
najjače, G1 serije na kojem se prikupljaju bodovi za odlazak na slijedeće Olimpijske igre u Rio de 
Janeiru, 2016. godine.
Brončanu medalju, prve bodove na seniorskoj WTF rang ljestvici te bodove za odlazak na 
Olimpijadu u Rio de Janeiru, Matea je osvojila u austrijskom Innsbrucku, na turniru na kojem su 
nastupila 1703 natjecatelja iz 40 zemalja.
Nastupivši u kategoriji do 67 kg, Matea je u prvom kolu pobijedila predstavnicu Australije Men 
Nicole zlatnim bodom, u drugom kolu svladala je nositeljicu Alvarado Katherine iz Kostarike 
rezultatom 2:0, a u trećem kolu bila je bolja od Arnoldt Alexis iz Argentine rezultatom 10:0.
U borbi za odlazak u finale presudilli su dugogodišnje seniorsko iskustvo slovenske olimpijke 
Anić Franke te očigledna greška sudaca koji nisu registrirali četiri boda Matei za pogodak u glavu 
iz okreta, a koji su uvelike mogli promijeniti cijeli tijek meča.



6. rujna 2014.

Kninjanin Zelić istrčao najbolje 
ovogod�išnje vrijeme na 200 
metara u Hrvatskoj

Na atletskom natjecanju u Splitu održanom 6. rujna kninski 
atletičar Antonio Zelić pobijedio u utrci na na 100 metara 
s vremenom 10,86 sekundi te u utrci na 200 metara s 
vremenom 21,60 s što je najbolji rezultat u Hrvatskoj na 
200 metara ove godine.
Spomenimo i to da je Zelić 2. rujna nastupio na 
Hanžekovićevom memorijalu u Zagrebu u B skupini utrke 
na 100 metara gdje je po kišnom i hladnom vremenu s vjetrom u prsa zauzeo odlično drugo 
mjesto s rezultatom 11,02 sekunde zaostavši za prvim samo 2 stotinke.
Dan poslije, 3. rujna, kninski je atletičar nastupio na mitingu u Novom Mestu gdje je bio četvrti na 
100 metara s rezultatom 10,94 sekunde.



14. rujna 2014.

Matea Jelić osvojila broncu na Israel Openu
Matea Jelić, članica Taekwondo kluba DIV Knin osvojila je brončanu medalju na 12. po redu “Israel 
Openu”, taekwondo turniru iz G1 serije koji je održan u gradu Ramla u Izraelu.
U borbi za medalju u Welter kategoriji (do 67 kg) pobijedila je Poljakinju Jagodu Ulfig 7:3, a za 
ulazak u finale turnira izgubila je od Njemice Rabie Guelec koja je i osvojila turnir
Na ovaj način Matea je na svoja prva dva turnira u seniroskoj konkurenciji osvojila vrijednih 7,20 
bodova.





16. rujna 2014.

Kninski atletičari Zelić, Čeko i Radić drugi u 
Hrvatskoj
Kninski atletičari Antonio Zelić, Marko Čeko i Antonija Radić osvojili su druga mjesta u svojim 
disciplinama u prvenstvima Hrvatske za mlađe seniore, odnosno kadete.
Nakon slovenske turneje i Hanžekovićevog memorijala, Antonio Zelić nastupio je ovaj vikend na 
prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore u Zagrebu na kojem je osvojio druga mjesta na utrkama 
na 100 m sa 11,06 i na 200 m sa 22,13. Nakon osam utrka u 12 dana moralo je doći do umora i 
pada forme, pa je Antonio bio nešto malo slabiji nego na prošlim natjecanjima. No, sve u svemu 
iza njega je dobra atletska sezona u kojoj je popravio osobne rekorde na svim sprinterskim 
dionicama.
Marko Čeko je u finalu kupa za kadete u Čakovcu zauzeo drugo mjesto u skoku u dalj sa 5,98m 
i izborio nastup u kadetskoj reprezentaciji koja će nastupiti na peteromeču u Mariboru 27.rujna. 
Marko Čeko je tek prva godina kadeta, pa slijedeće godine možemo očekivati njegove najbolje 
kadetske rezultate.
Kninjanka Antonija Radić, splitska studentica i sada članica ASK-a iz Splita cijelo je ljeto trenirala 
s kninskim Atletskim klubom “Sveti Ante” i na mlađem seniorskom prvenstvu u Zagrebu osvojila 
je drugo mjesto u skoku u dalj sa 5,95m. Tim rezultatom Antonija je konačno izašla iz ”krize”, te 
ponovno najavila da je skakačica u dalj za velike domete. Posebno nas raduje njezin rezultat 
budući da je Antonija potekla iz kninskog atletskog kluba.



17. Studenoga 2014.

Prvo seniorsko zlato Matee Jelić; Pobijedila na 
Croatia Openu; Ani Džanan srebro; Jarloniju 
bronca
Kninjanka Matea Jelić iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojila je zlato u kategoriji do 67 kilograma 
na 20. Croatia Openu, jakom G1 turniru i jednom od kvalifikacijskih turnira za Olimpijske igre u 
Riju.
Matea Jelić je tako u tri seniorska nastupa stigla do tri medalje na G1 turnirima. Osvojila je bronce 
u Izraelu i Austriji da bi na Croatia openu otišla do najviše stepenice pobjedničkog postolja 
svladavši u finalu Franku Anić.
Od kninskih predstavnika, sjajne uspjehe postigli su i Stipe Jarloni osvojivši broncu u seniorskoj 
konkurenciji te Ana Džanan osvojivši srebro u kadetskoj konkurenciji.
Čestitke našim sportašima i njihovom treneru Draganu Pinjuhu!�
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