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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.
Dvadeseta obljetnica 

VRO Oluja



19. ožujka 2015.

Potpisan ugovor sa izvođačem radova na 
izgrad�nji stalnog m�uzejskog postava Oluja 95

Potpisan je ugovor između Kninskog muzeja i tvrtke Graditelj svratišta, izvođača radova na 
izgradnji stalnog muzejskog postava Oluja 95.
– Projekt je vrijedan 4,8 milijuna kuna. Dvije trećine sredstava osiguralo je Ministarstvo kulture, a 
ostatak financira Grad Knin – izvijestio je ravnatelj Kninskog muzeja Zvone Jelić.
Stalni muzejski postav bit će smješten u zgradi broj 11 u centralnom dijelu tvrđave.
– Sada je ta zgrada, površine 260 metara četvornih, u ruševnom stanju i zadatak izvođača 
radova je da je obnovi i adaptira njenoj budućoj svrsi. Sukladno ugovoru radovi bi trebali trajati 
120 dana – izvijestio je Jelić.
Otvorenje stalnog muzejskog postava Oluja ’95 predviđeno je za 4. kolovoza ove godine.



21. Svibnja 2015.

Sred�išnja proslava Oluje ipak u Kninu 
Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović i hrvatski premijer Zoran Milanović dogovorili su da 
će središnja proslava dvadesete obljetnice Oluje ipak biti 5. kolovoza u Kninu. Dogovorili su se 
također da će se veliki vojni mimohod održati u Zagrebu 4. kolovoza.
Takvo rješenje je bio prijedlog četiriju zapovjednika Oluje Ante Gotovine, Mladena Markača, 
Petra Stipetića i Marijana Marekovića. Prijedlog je usuglašen na sjednici Državnog odbora za 
organizaciju proslave Oluje.



16. lipnja 2015.

Mirko Vuco pobjednik natječaja za izradu 
umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji 
Tuđmanu

Pobjednik natječaja za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji 
kninske tvrđave  je Mirko Vuco koji je osvojio prvu nagradu u iznosu od 30 tisuća kuna.
Ocjenjivački sud je na svojoj sjednici održanoj 16. lipnja donio odluku kako njegov rad udovoljava 
svim kriterijima natječaja i naručitelja.
Drugu nagradu od 20 tisuća kuna osvojio je Kažimir Hraste, a treću od 10 tisuća kuna Neven Bilić



22. lipnja 2015.

Proslava Oluje iz Čavoglava seli u Knin

Vijest o selidbi Thompsonove proslave iz Čavoglava u Knin objavljena je na internetskim 
stranicama Župe sv. Ilije iz Kljaka. Isti tekst s istim naslovom ‘Ove godine Čavoglave idu u Knin’ 
objavljen je i na internetskim stranicama Marka Perkovića Thompsona, a kninska gradonačelnica 
Josipa potvrdila je da će Thompson 5. kolovoza slaviti pjevajući na koncertu u Kninu, a ne kao 
posljednjih deset i više godina na paralelnoj proslavi u svojim rodnim Čavoglavama.
– Ta objava samo je potvrda razgovora i dogovora koje smo vodili do sada. Radimo već dugo, 
a posebno posljednih godinu dana kako bismo dostojno proslavili Dan pobjede i domovinske 
zahvalnosti i Dan Hrvatskih branitelja u Kninu, jer radi se o velikom jubileju velikog događaja. 
Zahvalnost ćemo obilježiti otvaranjem velebne Crkve Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta, 
pobjedu otkrivanjem spomenika dr. Franji Tuđmanu, braniteljima ćemo posvetiti Muzej Oluje 
na kninskog tvrđavi, a na kraju ćemo ovim velikom koncertom pokazati zajedništvo i jedinstvo 
hrvatskog naroda – kazala je Josipa Rimac.



13. Srpnja 2015.

Pred�sjed�nica RH: 
Proslava u Kninu bit 
će dostojanstvena; 
Gradonačelnica: 
Očekujemo 
preko 100 tisuća 
posjetitelja

Predsjednica Republike Hrvatske 
Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Knin gdje je u staroj gradskoj vijećnici na tvrđavi imala 
sastanak s predstavnicima Grada Knina, Šibensko-kninske županije, braniteljskih udruga i 
Hrvatskog generalskog zbora vezano za pripreme oko obilježavanja Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. Obljetnice VRO Oluja.
Hrvatska predsjednica izrazila je zadovoljstvo dosadašnjim tijekom priprema.
– Pripreme teku jako dobro i zadovoljna sam. Moj stav je da sva mjesta i gradove u Hrvatskoj 
treba obilaziti tijekom cijele godine, a ne samo na dan velikih obljetnica. Došla sam vidjeti u 
Kninu kakvo je raspoloženje i kako grad živi, ali i kako teku projekti, izgradnja i planovi za proslavu 
jednog od najvećih dana u hrvatskoj prošlosti 
Grad se za veliku proslavu priprema cijelu godinu, kazala je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
– Grad Knin se za proslavu 20. Obljetnice VRO Oluja priprema cijelu godinu. Niz je aktivnosti i 
niz je stvari koje pripremamo. Najvažnije su otvorenje Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog 
Zavjeta, Muzeja Oluja ’95 i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Tu je 
i sva ostala infrastruktura koju pripremamo. Grad Knin taj dan očekuje nešto više od 100 tisuća 
gostiju i želimo biti dobri domaćini – najavila je kninska gradonačelnica.
Hrvatska predsjednica je u pratnji kninske gradonačelnice Josipe Rimac i šibensko-kninskog 
župana Gorana Pauka sa suradnicima posjetila je gradilišta Muzeja Oluje 95 na tvrđavi, Crkve 
Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta i Poludnevni boravak Udruge osoba s invaliditetom 
Sv. Bartolomej. Posjetila je i Bandjeru na tvrđavi gdje će se nalaziti spomenik prvom hrvatskom 
predsjedniku dr. Franji Tuđmanu te je zapalila svijeće ispred mjesta na kojem je na kninskoj 
tvrđavi za vrijeme okupacije bio zatvor.



16. Srpnja 2015.

U povod�u 20. obljetnice Oluje pred�stavljen 
projekt “Neod�oljiva Hrvatska” i otvorena 
izložba “Pogled na zavičaj”

U Galeriji na kninskoj tvrđavi večeras je predstavljen projekt “Neodoljiva Hrvatska” autorice 
Sunčane Matić te je otvorena i izložba fotografija “Pogled na zavičaj” autora Željka Krnčevića, 
člana foto kluba Šibenik.
Ovaj kulturni događaj su, u povodu 20. obljetnice “Oluje”, organizirali Kninski muzej i Turistička 
zajednica grada Knina. Ispred Grada Knina na otvorenju izložbe bili su dogradonačelnik Nikola 
Blažević i pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić koja je i otvorila izložbu.
Projekt “Neodoljiva Hrvatska” je realiziran u tri faze, a u prvoj je napravljen najveći katalog 
na svijetu. Katalog je impresivnog formata – dimenzije su mu 170 x 130 centimetara, teži 70 
kilograma te ima preko 380 stranica i 900 kvadrata papira. Impresivan je i tim koji je pune tri 
godine radio na nastanku sadržaja – preko pedeset renomiranih suradnika, autora tekstova, 
fotografa, lektora i prevoditelja. 



20. Srpnja 2015.

Priprema proslave: Na četiri ulaza u grad bit će 
uređeno 10.000 parkirališnih mjesta

Knin će spreman dočekati 20. obljetnicu Oluje. Završavaju se radovi, dotjeruju gradske 
prometnice,  uređuju parkirališta, finaliziraju se radovi na okolišu i unutrašnjosti Crkve Gospe 
Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, kao i radovi na tvrđavi, gdje će 5. kolovoza biti otvoren Muzej 
Oluja 95 i otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu, te se dogovaraju detalji programa proslave.
Na četiri ulaza u grad bit će uređeno 10.000 parkirališnih mjesta. S parkirališta će posjetitelje 
u središte grada voziti autobusi Knin Prometa. Na stadionu NK Dinara montirana je velika 
pozornica na kojoj će 5. kolovoza biti održan veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. Da bi 
na stadionu moglo stati 100.000 ljudi trebat će ispilati ogradu i stadion proširiti na pomoćno 
igralište.
Gradonačelnica Josipa Rimac koja je sa suradnicima obišla tvrđavu i radove na Muzeju Pluja 
95 zadovoljna je kako teku pripreme za obilježavanje okrugle obljetnice, kako kaže, najvažnijeg 
dana novije hrvatske povijesti. Gradonačelnica je odbacila bilo kakve špekulacije, pa i samo 
pitanje hoće li građani srpske nacionalnosti sudjelovati u proslavi Oluje.
– Gradonačelnica sam svih građana Knina, bez obzira na njihovu nacionalnost, vjeru i boju kože. 
Pripadnici srpske nacionalne manjine sudjeluju deset godina u proslavi ne samo Oluje, nego i 
svih drugih datuma važnih za Grad Knin i RH. Kada kažem da u nečemu sudjeluju svi Kninjani, 
to se odnosi na sve, jer mi ljude ne dijelimo po vjeri i naciji ni ostalih 364 dana pa nećemo ni 5. 
kolovoza – rekla je Rimac.



26. Srpnja 2015.

Održan Oluja kup: Sav prihod namijenjen nabavi 
aparata u kninskoj bolnici

U organizaciji udruge Uvijek vjerni Knin održan je dvodnevni humanitarni malonogometni turnir 
“Oluja kup 2015″, a sva prikupljena sredstva na turniru namijenjena su za kupnju aparata za 
provjeru sluha novorođenčadi nakon poroda potrebnoga rodilištu kninske Opće i veteranske 
bolnice Hrvatskoga ponosa.
Turnir je osvojila momčad PP Knin, drugo mjesto osvojio je tim „S igračem manje“, treći je „Carpe 
Diem“, a četvrto mjesto osvojila je momčad „Tko te šiša“. Najbolji strijelac turnira je Bruno 
Krvavica.
Ispred Grada Knina na turniru su bili zamjenici gradonačelnice Nikola Blažević i  Slaven Ivić te 
predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija.



30. Srpnja 2015.

Izrađena karta grada sa označenim 
parkiralištim�a za 5. kolovoza

Gradski odbor za organizaciju 20. Obljetnice VRO Oluja izradio je kartu grada sa označenim 
parkiralištima za 5. Kolovoza kako bi se izbjegle gužve i zastoji, a budući da se u Kninu toga dana 
očekuje preko 100 tisuća posjetitelja.



31. Srpnja 2015.

Čestitka gradonačelnice 
u povod�u Dana pobjed�e i 
domovinske zahvalnosti, 
Dana hrvatskih branitelja 
te 20. obljetnice VRO 
“Oluja”

Gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac uputila 
je čestitku u povodu Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 20. 
obljetnice VRO “Oluja”.

„Hrvatice i Hrvati domovinske i iseljene Hrvatske,
prije četvrt stoljeća nužno nam je trebala 
državotvorna misao prvog hrvatskog predsjednika 
dr. Franje Tuđmana, a posebice nadahnuće i 
domoljubni zanos hrvatskih branitelja u njihovoj 
veličanstvenoj žrtvi za slobodnu i samostalnu Hrvatsku.
Blagdan koji je pred nama, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja 
bezuvjetno možemo proglasiti najvećim danom bogate i bremenite povijesti hrvatskoga naroda.
Upravo toga datuma, 5. kolovoza, ćemo proslaviti veličanstvenu pobjedu hrvatske vojske i izraziti 
duboku zahvalnost svim hrvatskim braniteljima  sudionicima akcije.
Pobjedom u VRO „Oluja“ ostvarena je težnja mnogih naraštaja hrvatskog naroda koji su se kroz 
povijest borili za ostvarenje nacionalne slobode i državne samostalnosti i nezavisnosti. Budimo 
ponosni na to povijesno postignuće koje s punim pravom možemo zvati danom svih naših 
hrvatskih pobjeda.
Hrvatski čovjek znao je od samih početaka da je Domovinski rat čist i pravedan. Oslobađajućom 
presudom hrvatskim generalima Gotovini, Markaču i Čermaku dobili smo i međunarodnu 
institucionalnu potvrdu da Domovinski rat nema mrlju i da su naši generali, a shodno tome i svi 
hrvatski branitelji, časno služili Domovini.
Prije dvadeset godina na drevnoj kninskoj tvrđavi, hrvatski barjak bio je simbol slobode i 
pobjedničkog duha.
Upravo stoga, drage moje Hrvatice i Hrvati te sve građanke i građani Republike Hrvatske, koji 



poštujete i volite jedinu nam domovinu Hrvatsku, pozivam Vas da dana 5. kolovoza 2015. godine 
u Kninu dostojanstveno proslavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti,  Dan hrvatskih 
branitelja te 20. obljetnicu VRO „Oluja“ .
U znak sjećanja na one koji su dali živote za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku, posebno slobodan 
Grad Knin, u čast svim hrvatskih braniteljima, članovima obitelji poginulih i umrlih hrvatskih 
branitelja i svim hrvatskim domoljubima kao i svima onima koji su na bilo koji način zaslužni 
što danas imamo slobodnu i nezavisnu Hrvatsku – izvjesimo zastave na naše domove i 
dostojanstveno i ponosno proslavimo ovaj veliki državni blagdan! Neka ovaj sveti dan hrvatske 
povijesti ne bude slavljen samo danas, već dovijeka budimo ponosni na naše časne heroje i na 
naše velebne pobjede.
Nikad nemojmo dopustiti nikome da nam ugasi luč slobode, koju su svome hrvatskom narodu 
podarili ponosni hrvatski branitelji.
U ime Grada Knina i svih njegovih građana svim hrvatskim građankama i građanima čestitam 
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 20. obljetnicu VRO „Oluja“.
Gradonačelnica  Grada Knina, Josipa Rimac



31. Srpnja 2015.

Plakat s 
program�om� 
proslave Dana 
pobjed�e i 
d�om�ovinske 
zahvalnosti, 
Dana hrvatskih 
branitelja te 20. 
obljetnice VRO 
“Oluja”
Ovoga dana u medijima je objavljen 
plakat s programom proslave Dana 
pobjede i domovinske zahvalnosti, 
Dana hrvatskih branitelja te 20. 
obljetnice VRO “Oluja”.



2. kolovoza 2015.

U povod�u Dana pobjed�e i d�om�ovinske 
zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja održan 
Royal Tenen Spin kup

U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 20. obljetnice 
VRO “Oluja”.održan je Royal Tenen Spin kup, 2015, otvoreno prvenstvo Knina u lovu pastrve 
varalicom kojega je organiziralo ŠRD Krka.
Pobjednik ovog međunarodnog natjecanja je Boris Ladan iz Jajca (BiH) sa ulovljene 22 pastrve 
i samo 9 negativnih bodova. Drugi je Mario Putnik iz Trilja sa prvim sektorskim mjestom i 14 
negativnih bodova, a treće mjesto osvojio je Anto Mrkonja iz Knina sa drugim sektorskim mjestom 
i 10 negativnih bodova.
Nagrade najboljima dodijelio je kninski dogradonačelnik Nikola Blažević.



2. kolovoza 2015.

Održana utrka „Uspon na Dinaru – Oluja 95”

U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 20. obljetnice 
VRO “Oluja”.održana je brdsko-biciklistička utrka pod nazivom „Uspon na Dinaru  – Oluja 95″. 
Utrku je organizirao Biciklistički klub Adrion Oros.
Ukupno 63 biciklista u 9 sati sa glavnog kninskog trga krenulo je prema mjestu Guge, odakle su 
letećim startom krenuli prema planinarskom domu Brezovac. Stazu u dužini od 17,5 km najbrže 
je odvozio Filip Kovačić iz BK Široki Brijeg koji je stazu prešao za 60 minuta i 57 sekundi. Kod žena 
najbrža je bila Maja Ena Ljuba iz BK Faust Vrančić Šibenik.
Najboljima je nagrade uručio kninski dogradonačelnik Slaven Ivić.
Prije početka utrke, kod Spomenika pobjede Oluja 95 na glavnom kninskom trgu položeni su 
vijenci i održana minuta šutnje za sve poginule branitelje.



3. kolovoza 2015.

Održano predstavljanje knjige Željke Mitrović 
Jurić „Moja rijeka suza“

U crkvi sv. Ante u Kninu predstavljena je knjiga Željke Mitrović Jurić „Moja rijeka suza“.
Autorica Željka Mitrović Jurić, poznata je kao djevojčica iz vukovarske kolone, nakon pada 
Vukovara, čije su slike obišle svijet.
Željka Mitrović Jurić koja je u hrvatskom narodu zaživjela kao “djevojčica u plavom kaputiću”, o 
svojim je noćima u vukovarskom podrumu i samom odlasku iz grada progovorila kroz pjesme koje 
su teške i turobne pa u jednoj od njih kazuje kako su je umjesto “priča za laku noć uspavljivale 
granate”.
Na predstavljanju su ispred Grada Knina bili nazočni kninski dogradonačelnik Nikola Blažević i 
predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija, a ispred Šibensko-kninske županije, dožupan 
Tomislav Vrdoljak.



3. kolovoza 2015.

Josipa Rimac: Spremni smo za 100 tisuća 
posjetitelja

Grad Knin potpuno je logistički spreman za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 
Dana hrvatskih branitelja i 20. Obljetnice VRO Oluja, izvijestila je gradonačelnica Grada Knina 
Josipa Rimac na konferenciji za novinare koju je 3. Kolovoza 2015. godine imala zajedno sa svojim 
zamjenikom Slavenom Ivićem te generalom Matom Ostovićem koji je ispred MORH-a zadužen 
za proslavu u Kninu.
– Očekujemo 10 do 13 tisuća vozila i nešto više od 200 autobusa. Parkirališta koja smo organizirali 



mogu primiti taj broj vozila, a imamo u pripremi, ako bude potrebno, još nekoliko lokacija. Za 
prijevoz posjetitelja imamo sedam autobusa i još sedam u pripremi. Što se tiče logistike, sve je 
spremno i uvježbano – kazala je gradonačelnica.
Na novinarsko pitanje je li grad spreman za 100 tisuća posjetitelja odgovorila je potvrdno.
– Za 100 tisuća ljudi smo spremni – potvrdila je Rimac i napomenula kako trebamo biti ponosno 
na svoje heroje.
– Budimo i mi ponosni na naše heroje i bez ikakvog politikanstva pokažimo dostojanstvo. Ako 
smo mogli oprostiti, a kao kršćani jesmo, tko nam može zabraniti veličati naše pobjede. U našim 
proslavama nema ni „m“ od mržnje, ni „r“ od revanšizma. Naprotiv. Sjećamo se i žalimo za svim 
našim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Ali isto tako sućutno žalimo za 
svim nedužnim žrtvama i unesrećenim obiteljima. Na kraju, držeći se one evanđeoske poruke o 
uskrsnuću, radujmo se životu u slobodi i nemojmo nikome dopustiti da nam oduzme pravo na 
radost – referirala je kninska gradonačelnica.
Zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić prezentirao je lokacije za parkiranje napomenuvši kako 
su posebno organizirana, odnosno kategorizirana parkirališta za VIP uzvanike, za uzvanike, za 
invalide, za posjetitelje te za obrtnike i zadrugare te da je riječ o ukupno 22 lokacije.
Dodao je kako će s parkirališnih mjesta iz okolice grada, točnije iz Vrbnika, Buruma i Vedrog polja 
biti organiziran prijevoz posjetitelja autobusima. Napomenuo je da je sve organizirano u suradnji 
s hrvatskom policijom.
– Iz smjera Vedrog polja imat ćemo dvije autobusne linije koje će voziti do kružnog toka i nazad. 
Isto tako će biti i iz smjera Buruma odakle će autobusi također voziti do kružnog toka i nazad. 
Iz smjera Vrbnika će voziti tri autobusa i to do južne vojarne – izvijestio je dogradonačelnik Ivić.
Za sad je, kazao je Ivić, što se tiče organiziranog prijevoza, prijavljeno 145 autobusa, od čega 90 
u organizaciji ministarstva branitelja.  Dodao je kako će parkirališta za autobuse biti na Vrbniku, 
Preparandiji te u vojarnama.
Na konferenciji je bio i general Mate Ostović koji je ispred MORH-a zadužen za proslavu u Kninu. 
Zahvalivši se gradonačelnici i gradskim službama na suradnji naglasio je kako iz svakog pripadnika 
Oružanih snaga RH zrači pozitivna energija i da svi jedva čekaju sudjelovanje u proslavi.



3. kolovoza 2015.

U povodu Dana hrvatskih 
branitelja održan simpozij 
“Na prvoj crti zd�ravlja”

Kronični stres, posebno kod PTSP-a i depresije, 
promijeni toliko naš um, da on kroz hormone djeluje na 
imunološki, živčani i hormonalni sustav te na organe – 
kazala je dr. Marijana Braš na simpoziju “Na prvoj crti 
zdravlja” koji je u povodu obilježavanja Dana pobjede 
i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. obljetnice VRO Oluja održan u Kninu.
U svom izlaganju “PTSP i kronična bol” Braš je istaknula kako kronična  bol nije evolucijski korisna 
te kako nam ona ne treba. Upravo je liječenje kronične boli bitno kod liječenja PTSP-a, pojasnila 
je ova psihijatrica koja se PTSP-om bavi već 12 godina. Dodala je kako je najbolja metoda za 
liječenje PTSP-a psihoterapija.
O kroničnom stresu govorio je i prof. dr. Veljko Đorđević u izlaganju “Komunikacijske vještine u 
radu s oboljelima od PTSP-a i članovima njihovih obitelji”
– Na kronični stres mogu se nakalemiti autoimune i maligne bolesti – upozorio je Đorđević, 
dodavši da pacijente treba pripremiti da se poslije depresije i anksioznosti, nakon deset godina 
mogu pojaviti autoimune i maligne bolesti.
Đorđević je naglasio važnost medicine usmjerene na osobu koja uvažava psihičko, socijalno, 
tjelesno i duhovno u zdravlju i bolesti te koja promovira individualizirani pristup te uvažavanje i 
suradnju.
– Liječnik liječi cijelom svojom osobnosti. Važniji je odnos od psihoterapije. Koliko se svi damo, 
to je liječidbeno, a dobra interakcija doktora i bolesnika utječe na placebo učinak – podvukao 
je poznati zagrebački psihijatar, otkrivši zanimljivost kako „i u njegovoj struci ima činovnika i 
umjetnika“.
Simpozij  “Na prvoj crti zdravlja” otvorio je kninski dogradonačelnik Nikola Blažević, a izlaganja 
su imali i novinar Vlado Čutura “Mediji – između stigmatizacije i objektivizacije braniteljske 
populacije” te dr. Antonela Karačić “Iskustvo u radu s hrvatskim braniteljima – Opća i veteranska 
bolnica Hrvatskog ponosa Knin”.
Nakon predavanja i rasprave predstavljena je knjiga “Braniteljsko zajedništvo – putokaz 
hrvatskog dostojanstva”.
Simpozij su organizirali Grad Knin, Opća i veteranska bolnica Hrvatskog ponosa, Zagrebački 
institut za kulturu zdravlja te Koordinacija kninskih braniteljskih udruga.



3. kolovoza 2015.

Narodna knjižnica organizirala predavanje Ivice 
Lučića: Nakon oslobađanja Grahova znali smo 
da ćemo osloboditi Knin

Nakon oslobađanja Grahova, znali smo da 
ćemo osloboditi Knin, kazao je viši znanstveni 
suradnik Hrvatskog instituta za povijest, dr. sc. 
Ivica Lučić koji je u Kninu održao predavanje pod 
nazivom „Tamo gdje se zameću oluje – Hrvatska 
obrana Bosne i Hercegovine kao pretpostavka za 
obranu, osamostaljenje i oslobađanje Republike 
Hrvatske“.
Govoreći o međusobnom utjecaju Hrvatske i BiH 
tijekom domovinskog rata, Lučić je podsjetio 
kako je najviše napada na Hrvatsku bilo iz BiH. 
Kronološki je govorio o situaciji u BiH, od samih 
početaka rata, preko Washingtonskog sporazuma i operacija Zima 94 te Skok 1 i 2 do akcije Ljeto 
95 koju je označio ključnom.
Osvrnuo se i na akcije Maestral i Južni potez kada su hrvatske snage zauzele Manjaču i došle na 
23 kilometra od Banja Luke.
– Mogli smo ih tući kako smo htjeli – kazao je Lučić.
Spomenuo je i osporavanu Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu tvrdeći da je ona osnovana kao 
izraz solidarnosti prema Hrvatskoj.
– Hrvatska zajednica Herceg Bosna osnovana je na dan pada Vukovara, 18. studenoga 1991. 
godine. Tada Hrvatska nije bila prosperitetna zemlja, tako da je taj čin bio izraz solidarnosti. 
Treba reći i to da su isti ljudi koji su osnovali HZ Herceg Bosnu u skupštini glasovali za neovisnu i 
suverenu BiH – podvukao je.
Govoreći o muslimanskoj strani u ratu Lučić je referirao kako su Muslimani ubili 1051 hrvatskog 
civila, kako je 14 tisuća Hrvata završilo u njihovim logorima te kako je s teritorija kojega su oni 
kontrolirali protjerano preko pola milijuna ljudi. Njihovog političkog vođu Aliju Izetbegovića 
naveo je kao krivca za rat između Hrvata i Muslimana.
Za akciju Oluja je rekao da je spriječila genocid i oslobodila Hrvatsku, a reagirao je i na one koji 
govore o 200 tisuća protjeranih Srba nakon Oluje.
– Ta brojka je puno manja. Ali, čak i da jest tolika, Hrvata je s okupiranih područja Hrvatske i BiH 



te iz Srbije protjerano 400 tisuća – kazao je Lučić.
Ivica Lučić je hrvatski povjesničar, obavještajac i general. U vrijeme Domovinskoga rata, u BiH je 
bio načelnik SIS-a HVO-a.
Ispred Grada je uoči današnjeg predavanja goste i predavača pozdravio kninski dogradonačelnik 
Nikola Blažević.
U prigodnom programu nastupila je ženska pjevačka skupina Golubice.
Predavanje je u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja i 20. 
obljetnice VRO Oluja organizirala Narodna knjižnica Knin.



3. kolovoza 2015.

U povodu Dana hrvatskih branitelja održan 
Turnir djece hrvatskih branitelja

Na igralištu s umjetnom travom 
održan je četvrti po redu tradicionalni 
malonogometni turnir djece hrvatskih 
branitelja “Oluja 95″ kojega su u povodu 
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 
Dana hrvatskih branitelja i 20. obljetnice 
VRO Oluja organizirali Savez športova 
Grada Knina i Udruga veterana IV. Gardijske 
brigade.
Prvo mjesto osvojila je momčad 113. 
brigade, drugi je tim 7. Gardijske brigade, 
treći je tim 4. Gardijske brigade, a peta je 
momčad HVO-a.
Najbolji igrač je Dominik Nadoveza iz 113. 
brigade, najbolji vratar Ante Gutić iz 7. gardijske brigade, a najbolji strijelac Ivan Kušeta, također 
iz 7. gardijske brigade.
Nagrade najboljima uručili su predsjednik Šibensko-kninske podružnice Udruge veterana 
4. gardijske brigade Josip Bebek, kninski dogradonačelnik Slaven Ivić, predsjednik kninskog 
Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija, šibensko-kninski dožupan Tomislav Vrdoljak, direktor 
poduzeća Čistoća i zelenilo Miroslav Zorić i predsjednik NK Dinara Drago Tokmakčija.



3. kolovoza 2015.

Održan Festival domoljubne poezije „Stijeg 
slobod�e“

Na kninskoj tvrđavi održan je Festival domoljubne 
poezije pod nazivom „Stijeg slobode“.
Festival su u povodu Dana pobjede i domovinske 
zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. 
obljetnice VRO Oluja organizirali Glazbena 
udruga Kninfest i Hrvatsko književno društvo – 
ogranak Zadar.
Ispred Grada festival je otvorio zamjenik 
gradonačelnice Grada Knina Nikola Blažević.



4. kolovoza 2015.

Udruga Prvi hrvatski redarstvenik obilježila 25. 
obljetnicu utem�eljenja

Udruga Prvi hrvatski redarstvenik u Kninu je 4. 
Kolovoza 2015. godine brojnim događanjima 
obilježila 25. obljetnicu svog utemeljenja kao 
prve dragovoljačke, legalne, oružane postrojbe u 
Hrvatskoj. Naime, prije dvadeset i pet godina, 5. 
kolovoza, 1990. godine na prostorima Policijske 
akademije u  Zagrebu postrojene su dvije bojne 
s ukupno 1760 pripadnika postrojbe Prvi hrvatski 
redarstvenik.
Svečana obljetnička akademija održana je danas 
u Domu HV u Kninu, a prvi zapovjednik prvih 
hrvatskih redarstvenika, general Marko Lukić 
poručio je prisutnim članovima udruge koji su na obljetnicu u Knin došli iz svih dijelova Hrvatske 
da je njihova uloga u Domovinskom ratu nemjerljiva.
– Omogućili ste da se 5. kolovoza 1990. stvore temelji za 5. kolovoza 1995. Toliko je bilo 
nacionalnog naboja u vama da smo znali da ne možemo izgubiti – rekao je Lukić.
Predsjednik udruge Zdravko Lončar upozorio je kako se njihov doprinos dovoljno ne cijeni.
– Naše dionice će rasti kada nas više ne bude – ustvrdio je Lončar.
Predsjednik šibensko-kninske podružnice udruge Tomislav Čolak posebno je pozdravio rođene 
Kninjane koji su prije 25 godina puno riskirali pristupajući prvim hrvatskim redarstvenicima.
Izaslanik ministra unutarnjih poslova, Vladimir Faber istaknuo je kako su ljubav, pripadnost i 
želja da se napravi ono što generacije prije nisu uspjele, dovele do formiranja prvih hrvatskih 
redarstvenika.
Posebno se slavljenicima obratila i kninska gradonačelnica Josipa Rimac pozvavši ih da se 
uključe u izgradnju budućnosti Hrvatske.
-Devedesete ste, stavljajući živote na kocku, uzeli sudbinu Hrvatske u svoje ruke i stvorili je. Danas 
je vaša obveza borba za stvaranje nove, bolje Hrvatske. Još uvijek imate i snage i volje za to. Niste 
vi netko tko ne pripada politici – poručila je braniteljima kninska gradonačelnica.



4. kolovoza 2015.

Održana „Oluja u ringu“

U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. obljetnice VRO 
Oluja, a u organizaciji kninskog kluba Kickboxing Gym Stafford, Hrvatskog Kickboxing saveza i 
Grada Knina u Kninu je održan sedmi po redu Memorijalni međunarodni turnir „Oluja u ringu“
Turnir u kojem su nastupila 22 borca u lowkicku i k1 održan je u Sportskoj dvorani srednje škole 
Lovre Montija.
Gosti večeri bili su Hesdy Gerges, Denis Kilholtz, Igor Pokrajac, Predsjednik Kickboxing saveza 
Tomislav Bilandžić, podpredsjednik saveza Marko Žaja, bojnik Josip Jovic i drugi poznati gosti iz 
svijeta kickboxinga.



4. kolovoza 2015. 

Posvećena Crkva Gospe Velikog Hrvatskog 
Krsnog Zavjeta
Nakon 1775. godine Knin je 4. Kolovoza 2015. godine po prvi put dobio novu katoličku crkvu. 
Posvećena je Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta.
Obred posvete predvodio je biskup šibenski mons. Ante Ivas, a ključ crkve simbolično mu je 
predala kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
– Naša je zajednica nanovo rođena iz jednoga krsnoga vrela i s istog se stola hrani. Neka 
okupljena oko istoga oltara raste u duhovni hram i neka je prožima ljubav odozgo. Gradnju 
crkve smo započeli uz pomoć mnogih dobrotvora i uz velike napore graditelja koji su nekad 
nadilazili ljudsku izdržljivost. Uz zagovor naše Gospe, na čast Bogu svemogućem, izgradili smo 
ovu zavjetnu crkvu našoj Gospi upravo uoči 20. obljetnice najslavnije hrvatske pobjede za koju 



su žrtvovani životi naših najmilijih kojih se i danas 
prisjećamo.. Danas dok zajedno svjedočimo povijest 
i očuvanje naše vjere imam čast u ime svih naših 
sugrađana i u ime svih onih koji sagradiše ovu našu 
zavjetnu crkvu predati vam ključ da otvorite vrata 
Gospine crkve, da proslavimo Boga za sreću Hrvata – 
kazala je kninska gradonačelnica predajući ključeve 
šibenskom biskupu.
Biskup Ivas se obratio vjernicima, kojih je danas u 
crkvi i ispred crkve bilo oko dvije tisuće, upozorivši ih 
da imaju veliku odgovornost.
– Čovjek je hram u kojem Bog želi prebivati. Kakva 
strašna odgovornost. Hram iz kojega Bog želi djelovati 
u svijetu, u našim obiteljima, u našoj domovini – kazao 
je biskup i posebno se osvrnuo na obilježavanje Dana 
pobjede i domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih 
branitelja i 20. Obljetnicu VRO Oluja.
– Sutra ćemo ovdje na kninskoj tvrđavi podignuti 
pobjednički barjak u spomen i zahvalu svim 
našim vođama, na čelu s Franjom, našim prvim 
predsjednikom i svim braniteljima koji su svoju krv i 
živote žrtvovali za dostojanstven i slobodan život 
svih žitelja slobodne domovine Hrvatske. A mi danas 
evo ovdje podižemo kraljevski barjak, križ našega 
spasitelja Isusa Krista – rekao je biskup Ivas.
U veliki projekt gradnje crkve Franjevačka provincija 
Presvetog Otkupitelja u suradnji sa Šibenskom 
biskupijom i Gradom Kninom krenula je 25. rujna 2011. 
a naslov  nosi po praliku “Gospe Velikog Zavjeta”, 
najstarijem poznatom liku Gospe u hrvatskom narodu, 
pronađenom u Biskupiji kod Knina.
Arhitektonsko rješenje crkve osmislio je Jerko 
Rošin, a interijer Ante Vrban. Izvođač radova bila je 
tvrtka Graditelj svratišta. Crkva ima 1100 sjedećih 
mjesta i jedna od najvećih u Hrvatskoj. Sagrađana 
je sredstvima hrvatske Vlade, Hrvatske biskupske 
konferencije, Franjevačke provincije presvetog 
otkupitelja, Grada Knina i brojnih donatora.



5. kolovoza 2015.

Preko 200 tisuća ljudi 
proslavilo u Kninu 20 
obljetnicu Oluje

Koncertom Marka Perkovića Thompsona 
završena je proslava 20. Obljetnice VRO 
Oluja u Kninu na kojoj se 5. kolovoza 2015. 
godine okupilo 200 tisuća ljudi.
Proslava Dana pobjede i Domovinske 
zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. 
obljetnice VRO Oluja započela je rano ujutro 
5. kolovoza kada je dvije tisuće golubova 
poletjelo iz Knina prema Vukovaru i iz Vukovara 
prema Kninu.



Nakon bud�nice prem�ijer i pred�sjed�nik Hrvatskog 
Sabora položili vijence
Nakon budnice orkestra HRM-a u 8.15 sati ispred 
spomenika Hrvatske pobjede Oluja ’95 na Trgu dr. 
Ante Starčevića vijence su položili i svijeće zapalili 
predsjednici Sabora i Vlade Josip Leko i Zoran 
Milanović, zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH 
general pukovnik Dragutin Repinc i glavni ravnatelj 
policije Vlado Dominić.



Otvoren m�uzej Oluja ’95

Pola sata iza toga Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović na kninskoj je tvrđavi otvorila muzej 
Oluja ’95.
– Muzej Oluja ’95 daje realan, dokumentiran 
te stručno i znanstveno argumentiran pregled 
događaja koji su prethodili našoj borbi za 
slobodu. Daje sliku o Domovinskome ratu 
i samoj vojno redarstvenoj operaciji Oluja 
kao i o međunarodnome kontekstu toga 
vremena. Uloga naših zapovjednika i vrhovnog 
zapovjednika, prvog hrvatskog predsjednika dr. 
Franje Tuđmana, prikazana je na dostojanstven 
način te je tako ovaj mali, ali sadržajem iznimno 
bogat i značajan muzej učinila nezaobilaznim 
mjestom za svakog hrvatskog učenika, 
studenta i hrvatskog građanina. Ponosni 
na svoj nacionalni identitet, na postignuća i 
vrijednosti koje su nas održale, našu povijest 
i baštinu tumačimo i promičemo na jedini 
ispravan način: istraživanjem i stručnim radom, 
čuvanjem i njegovanjem uspomena na velike 
ljude i događaje, odnosno upravo onako kao to 
možemo vidjeti u kninskome muzeju Oluja ’95 
– kazala je predsjednica Grabar-Kitarović.
Muzej Oluja ’95 bitan je za educiranje mlađih 
naraštaja, naglasila je kninska gradonačelnica 
Josipa Rimac.
–  Muzej je nastao u nepunih godinu dana 
zahvaljujući suradnji Ministarstva kulture, 
Kninskog muzeja, ali i Andre Krstulovića koji je 
savjetovao da postav muzeja izgleda upravo 
ovako, kako bi naši mlađi naraštaji znali što su za 
Hrvatsku značili Oluja i Domovinski rat te kako 
bi znali tko je bio agresor, a tko žrtva. U ovom 
muzeju su prikazane sve akcije u Domovinskom 
ratu, a naravno i najslavnija i najblistavija 
Oluja koja ima posebno mjesto te muzej po 
njoj nosi i ime. Želja svih autora, muzeja i nas 



kao domaćina bila je da ovu našu drevnu 
kninsku tvrđavu koja je najveća u Hrvatskoj 
i druga po veličini u Europi posložimo u tri 
djela. Centralni dio pripada Domovinskom 
ratu, sjeverni dio je posvećen Kralju 
Zvonimiru, a južni dio kninskim velikanima. 
Ovaj muzej poklanjamo svima onima koji su 
dali svoje živote za obranu Hrvatske te svim 
hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. 
Neka mlađi naraštaji uče hrvatsku povijest – 
kazala je kninska gradonačelnica

Otkriven spom�enik 
prvom hrvatskom 
pred�sjed�niku d�r. 
Franji Tuđmanu
Poslije otvaranja Muzeja Oluja ’95, na platou 
kninske tvrđave kod zastave spomenik prvom 
hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu 
otkrili su njegov sin dr. Miroslav Tuđman i 
Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović. 
Spomenik je djelo akademskog kipara Mira 
Vuce.
Inicijativa za podizanje spomenika prvom 
hrvatskom predsjedniku došla je od kninske 
gradonačelnice Josipe Rimac.
– Ako itko zaslužuje spomenik u Kninu, to je 
sigurno, za izgovorene riječi „imamo Hrvatsku“, 
prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. 
Spomenik prvom hrvatskom predsjedniku 
na tvrđavi povijesno je pravedan i potreban 
čin, jer njegove zasluge za slobodu Knina i 
Hrvatske su nemjerljive – obrazložila je tada 
kninska gradonačelnica svoju inicijativu koja 
je danas provedena u djelo.
Podizanje spomenika financirao je Grad Knin.



Podizanje zastave na tvrđavi
PriPrije samog podizanja zastave čitana je povjesnica VRO Oluja, pročitana su imena poginulih 
i nestalih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, održana je minuta šutnje za sve poginule, nestale i 
umrle hrvatske branitelje u Domovinskom ratu te je zvonjavom kninskih crkvenih zvona obilježen 
ulazak pripadnika HV u Knin.
Uz podizanje zastave i počasne pucnje iz topničkih oruđa, tvrđavu su preletjeli borbeni zrakoplovi 
Hrvatskog ratnog zrakopolovstva MiG-21, a nastupila je i Akro grupa „Krila Oluje“.
Predsjednica RH i vrhovna zapovjednice OSRH Kolinda Grabar Kitarović se u podnožju tvrđave 
susrela sa zborom branitelja i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata. Uslijedio je mimohod 
visokih državnih i vojnih uzvanika s kninske tvrđave predvođen svečanim postrojem OSRH, 
MUP-a i povijesnih postrojbi prema crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta gdje je održana 
svečana sveta misa za poginule, umrle i nestale branitelje u Domovinskom ratu koju je predvodio 
zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić.



Kardinal Bozanić: Oslobađanje Hrvatske bila je 
časna misija hrvatskih vojnika
– Srcem uzdižemo zahvalnu molitvu Bogu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, sinove 
i kćeri Lijepe naše koji su nam mir dali okusiti pod vodstvom prvoga hrvatskoga predsjednika 
Franje Tuđmana. Braćo i sestre, danas mirno slavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 
te Dan hrvatskih branitelja jer su i visoke međunarodne institucije potvrdile da je oslobađanje 
Hrvatske bila časna misija hrvatskih vojnika i da je jedini motiv hrvatske države bio uspostava 
pravednoga mira kazao je Bozanić te je podsjetio na poziv hrvatskih vlasti srpskom stanovništvu 
kad je pokrenuta Oluja.
– Iako su hrvatske vlasti, kad je započela akcija oslobađanja, upućivale srpskom stanovništvu, 
kojega je prema popisu iz 1991. godine bilo na tom području oko 160 tisuća, opetovani poziv da 
ostanu mirni u svojoj domovini, da im se jamče sva ljudska i građanska prava i da polože oružje, 
srpsko je stanovništvo ipak bježalo odvozeći svoje stvari – referirao je Bozanić.



Vijence položili Predsjednica RH, 
gradonačelnica Knina, gradonačelnik Zagreba i 
m�ajke Srebrenice
Nakon svečane svete mise vijence su kod Spomenika pobjede Oluja ’95 na glavnom gradskom 
trgu položili članovi obitelji poginulih u Domovinskom ratu te braniteljskih udruga, zatim 
Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović te predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović. 
Vijence su položili i  šibensko-kninski župan Goran Pauk te kninska gradonačelnica Josipa Rimac 
kao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. 
Na kraju su i majke Srebrenice položile 
vijenac. U Knin su stigle na poseban poziv 
predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i ovo je 
prvi put da u Kninu polažu vijenac.
Poslije polaganja vijenaca i kratke molitve 
vojnog biskupa Juraja Jezerinca, Predsjednica 
RH Kolinda Grabar Kitarović, gradonačelnica 
Grada Knina Josipa Rimac i predstavnik 
braniteljskih udruga Dražimir Jukić obratili 
se na glavnom kninskom trgu svečanim 
govorima.



Kninska gradonačelnica 
Josipa Rim�ac: Pobjed�a u Oluji 
kruna 900 godina težnje za 
državnosti hrvatskog naroda

Najprije je okupljene pozdravila kninska gradonačelnica 
Josipa Rimac.
– Dobrodošli u kraljevski grad Knin, grad hrvatskih 
knezova i kraljeva na središnju proslavu Oluje. Ovo je 
dan ponosa i slobode. Pobjeda u Oluji bila je kruna 
900 godina težnje za državnosti hrvatskog naroda 
koja je ostvarena pod vodstvom dr. Franje Tuđmana. 
Dok sam razmišljala kako vas pozdraviti prisjećam se 
vapaja biskupa Badurine u kojem je izrazio brigu za nas 
Hrvate ovdje u Kninu i poziva na mir. Pobjeda izvojevana 
u operaciji Oluja bila je i ostala kruna težnje hrvatskog 
naroda za uspostavom državnosti. Slavimo dan naših 
branitelja i heroja. Branitelji su podnijeli najveći teret života i nikad ne smijemo zaboraviti da je 
više od 15 tisuća branitelja dalo život za Hrvatsku. Drage moje Hrvatice i Hrvati, svi vi koji volite i 
poštujete Hrvatsku, dostojanstveno slavimo danas naše časne pobjede i ne dopustimo nikome 
da nam ugasi luč slobode koju su naši heroji podarili svome hrvatskom narodu. Želim da se 
ugodno osjećate u našem gradu kao svoji na svome – kazala je gradonačelnica Knina.

Pred�sjed�nica RH Kolind�a 
Grabar Kitarović: 
Srpskim političarima 
poručujem da se okanu 
mitova i laži
Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović istaknula 
je da hrvatski narod slavi pobjede, a ne poraze.
– Mi smo narod koji slavi pobjede, a ne poraze. Rat 
je bio ovdje, a ne tamo daleko. Ovaj skup nije uperen 

protiv Srbije. Mi slavimo povratak teritorija i pobjedu kojom je slomljena kičma velikosrpskoj 
politici Miloševića. Oluja je spriječila novi genocid. Nikada nećemo dozvoliti da se žrtva i agresor 



izjednačavaju. Nitko ne poriče da su se nakon Oluje dogodili zločini i ubojstva, ali Oluja je bila 
legitimna i priznata vojna akcija. Srpskim političarima poručujem: okanite se mitova i laži. 
Hrvatska nije neprijatelj Srbiji i ne sijte novo sjeme zla – kazala je hrvatska predsjednica te na 
kraju poručila:
– Moram vam reći: volim te narode moj i volim te zemljo moja Hrvatska. Danas smo jedna 
Hrvatska i ova ovdje i iseljena – kazala je hrvatska predsjednica.

Mnoštvo poslijepodnevnih 
događanja
Građanima i brojnim gostima u Kninu priuštena brojna 
događanja. U gradskom parku preko puta zgrade gradske 
uprave Grada Knina i parku ispred Osnovne škole dr. 
Franje Tuđmana građanima je dijeljen ručak i priređen je 
kulturno umjetnički program. Nastupili su „Dubrovački 
primorski svatovi“, KUD „Andrijaševci“ i KUD „Čačinci“.
U Knin su došli i hodočasnici Škabrnja-Knin u organizaciji 
udruge Luconoše Domovinskog rata te ultramaratonci Šibenik-Knin u organizaciji Atletskog 
kluba Šibenik i IPA Šibensko-kninska.
Iz Čavoglava je stigao Moto defile u organizaciji Moto kluba Gromovnik iz Čavoglava te Grada 
Knina i Čavoglava.
Iz Čavoglava su također stigli i maratonci u organizaciji Udruge maratonaca Virovitičko podravske 
županije „Glasnici istine“.
Odigrana je i revijalna malonogometna utakmica između veterana IV. I VII. Gardijse brigade i 
reprezentacije svećenika.
U Kninu je na Senjaku postavljena i ploča s imenom ulice 72. bojne vojne policije.

Predstavljena knjiga „885 dana rata“

Proslavu su 5. Kolovoza obilježila i kulturna događanja.
U zgradi Muzeja Oluja ’95 na kninskoj tvrđavi predstavljena je knjiga „885 dana rata“.
O knjizi su govorili priređivači Katarina Gugo i Marin Buovac te ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-
dokumentacijskog centra dr. Anze Nazor.
Knjiga necenzurirano donosi privatnu korespodenciju obitelji Gugo za vrijeme domovinskog 
rata. Posebnu vrijednost ovom djelu daje iskrenost u iznošenju obiteljske intime, ali još više to je 
vrijedan dokument jer čitatelju daje na uvid situaciju koja je tad vladala, kako u Kninu gdje su bili 
roditelji Katarine Gugo, tako i u Zadru gdje je ona za vrijeme domovinskog rata studirala.
Predstavljajući knjigu, Ante Nazor je naglasio kako je riječ o malom ali vrijednom sadržaju koji 



je prvi dokumentacijski rad takve prirode koji je našao mjesto u Hrvatskom dokumentacijskom 
centru.
Ispred Grada se obratio dogradonačelnik Nikola Blažević koji je pozdravio izdavanje ovog 
vrijednog dokumentarnog djela.

Održana IX. Smotra 
folklora

Na igralištu NK Dinara pred oko tisuću 
posjetitelja 5. Kolovoza u predvečernjim 
satima je održana deveta po redu Smotra 
folklora na kojoj je nastupilo 15 kulturno 
umjetničkih društava iz Hrvatske i BiH.
Na smotri su nastupili  KUD “Sveti Mihovil” 
– Poljana otok Ugljan; HKUD “Biloševica” – 
Široki Brijeg;  KUU “Gacka” – Ličko Lešće; KUD 
“Dinara” – Kijevo; KUD “Zvir” – Jelenje; Veterani 
KUD-a “Salone” – Solin; KUD “Sunja” – Sunja; KUD “Tribanj”- Župa Bila, Livno; KUD “Stari Hrast” 
– Novi Travnik; KUD “Brnaze” – Sinj; KUD “Luka Lukić” – Brodski Varoš; FS “Velebit” – Donje 
Pazarište; KUD “Zov zavičaja” – Rugvica; DFA “Zvončići” – Knin i domaćini HKD “Napredak” Knin.
Ovu već tradicionalnu manifestaciju  organizirali su HKD Napredak Knin, Grad Knin i kninska 
podružnica  Zajednice Hrvata Bosne i Hercegovine.

Preko sto tisuća ljudi na 
Thompsonovom koncertu
Proslava Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana 
hrvatskih branitelja i 20. obljetnice VRO Oluja završila 
je koncertom domoljubne glazbe Marka Perkovića 
Thompsona i prijatelja kojega je pred preko sto tisuća 
posjetitelja pozdravnim govorom otvorila kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac. Publiku je pozdravio i vođa 
prosvjeda hrvatskih branitelja iz Savske Đuro Glogoški. 
Nakon koncerta upriličen je vatromet. 



8. kolovoza 2015.

U povod�u Dana pobjed�e i d�om�ovinske 
zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. 
obljetnice VRO Oluja održan CAC Knin 2015

U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. obljetnice 
VRO Oluja u Kninu je održana VII. Nacionalna izložba pasa svih pasmina CAC Knin 2015.
Izložba je održana pod pokroviteljstvom Grada Knina i Šibensko-kninske županije, a u organizaciji 
Kinološke udruge Knin.
Nakon izložbe održan je i „Best in show“ program.
Ispred Grada Knina na otvorenju su bili zamjenik gradonačelnika Nikola Blažević i predsjednik 
Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija.



8. kolovoza 2015.

Održana “Kaštelanska biciklijada – putovi 
ponosa i slave – Oluja 1995-2015“

U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. obljetnice 
VRO Oluja u nedjelju je održana „Kaštelanska biciklijada – putovi ponosa i slave – Oluja 1995-
2015“ u organizaciji Biciklističkog kluba Kaštele.
Predstavnici kluba tom su prigodom položili vijenac ispred Spomenika Oluja ’95 na glavnom 
kninskom trgu.



2.
Infrastruktura



6. veljače 2015.

Sastanak Grada i MORH-a: Riješen problem 
nogostupa kod� vojarne

U okviru obnove Tomislavove ulice započela je gradnja nogostupa s lijeve strane ulice, gdje ranije 
nije postojao. Problem koji se pojavio kod visokog zida vojarne Kralja Zvonimira danas je riješen 
nakon sastanka na terenu predstavnika Grada predvođenih gradonačelnicom Josipom Rimac, 
Hrvatskih cesta i MORH-a.
– Na terenu je prezentiran prijedlog kako sanirati pokos uz vojarnu koji će omogućiti sigurnost 
budućeg nogostupa i kolnika te pojačati sigurnost parcele MORH-a, ali i učiniti da vizualno cijeli 
prostor izgleda ljepše nego sada. Sve zainteresirane strane, Grad, Hrvatske ceste i MORH su se 
usuglasile oko rješenja te se radovi nastavljaju ubrzanom dinamikom – izvijestila je kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac.



12. ožujka 2015.

Krenulo asfaltiranje Tom�islavove ulice

Krenulo je asfaltiranje Tomislavove ulice u Kninu
Tomislavova ulica obnavlja se u dužini od tri kilometra, a vrijednost radova je 15 milijuna kuna. 
Hrvatske ceste financiraju  obnovu kolnika, nogostupa i oborinskog kanala, dok je Grad Knin 
osigurao sredstva za javnu rasvjetu i hortikulturu.



19. ožujka 2015.

Najave novih gradskih projekata

U Kninu se planiraju novi projekti, ali i nastavci započetih poput studentskog doma, izvijestili 
su iz gradske uprave nakon posjeta gradskih čelnika trenutačnim i potencijalnim gradilištima u 
Kninu. 
Novost vezana za studentski dom je da je Ministarstvo regionalnog razvoja raspisalo natječaj za 
izvođača koji će nastaviti radove.
Novi projekti i radovi planiraju se na Trgu Oluje. Ideja je da se izradi projektni zadatak za uređenje 
parka ispred zgrada na brojevima 18 i 20 te projekt uređenja kolnika i nogostupa od kružnog 
toka do križanja Tomislavove i ulice IV. Gardijske brigade uključujući i sanaciju vodovodne i 
kanalizacijske mreže na tom potezu.
U Poslovnoj zoni Preparandija započet će radovi na doasfaltiranju, uređenju nogostupa i 
postavljanju javne rasvjete.
Uskoro biti uređivana i Marunuša, a prethodnica toga je idejni projekt uređenja koji je izrađen.
Sve je spremno i za izgradnju stalnog muzejskog postava Oluja ’95 te je u vezi s tim potpisan 
ugovor s izvođačem radova.



23. ožujka 2015.

Knin i još četiri grada raspolagat će s 900 
milijuna kuna iz europskih fondova

Knin i još četiri grada te jedna općina raspolagat će s 900 milijuna kuna iz Europskih fondova, 
a odluku o provedbi programa danas je kninskoj gradonačelnici Josipi Rimac sa suradnicima 
uručio potpredsjednik Vlade Branko Grčić.
U sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i Operativnog programa 
„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. predviđena je provedba Programa integrirane 
fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim 
područjima, za kojeg je iz oba operativna programa predviđeno više od 900 milijuna kuna.
Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić 
dodijelio je danas odluke o provedbi tog programa gradovima Beli Manastir, Benkovac, Knin, 
Petrinja, Vukovar, te općini Darda.
„Sredstvima iz EU fondova želimo osigurati ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva, poboljšati 



kvalitetu života svih naših građana, osobito onih koji žive i rade u područjima koja su najviše bila 
pogođena ratnim zbivanjima“, naglasio je potpredsjednik Grčić.
Integrirana fizička, gospodarska i socijalna regeneracija područja pogođenih siromaštvom i 
socijalnom isključenosti ima za cilj smanjiti socijalne nejednakosti, isključenost i siromaštvo, 
poboljšati infrastrukturu, povećati atraktivnost za življenje i potencijalna ulaganja i ojačati 
aktivno sudjelovanje stanovnika tih područja u gospodarskom i društvenom životu.
Postupak odabira pilot područja proveden je na temelju sljedećih kriterija: indeks višestruke 
deprivacije, veličina grada iskazana brojem stanovnika (od 10.000 do 35.000 stanovnika) te 
stanje okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Pri tom je poštivana i obveza da 
jedno od pilot područja karakterizira značajan udio pripadnika romske manjine.
Navedene kriterije zadovoljilo je pet gradova: Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar. 
Pilot područje grada Belog Manastira prošireno je na općinu Darda zbog značajnog udjela 
romskog stanovništva.
Ciljevi će se postići integriranim korištenjem sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj 
namijenjenih ulaganjima izgradnju društvene, komunalne i gospodarske infrastrukture, i sredstava 
Europskog socijalnog fonda namijenjenih pružanju socijalnih, obrazovnih, gospodarskih usluga i 
usluga vezanih za zapošljavanje.
Sredstva će gradovima bit dostupna po odobrenju njihovih intervencijskih planova u kojima će 
biti definirani projekti koji pridonose ciljevima Programa koji će se sufinancirati sredstvima iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.



24. ožujka 2015.

Kninu 25 milijuna eura iz Europskih fondova 
za uređenje tvrđave, stare jezgre i razvoj 
gospod�arstva

Potpredsjednik Vlade Branko Grčić uručio je 23. ožujka 2015. godine kninskoj gradonačelnici 
Josipi Rimac odluku o provedbi programa po kojoj će Knin, zajedno s još četiri grada te jednom 
općinom, raspolagati s 900 milijuna kuna iz Europskih fondova
Koliko će zapravo novaca dobiti Knin i za što će biti namijenjeni, otkrila je kninska gradonačelnica 
Josipa Rimac.
– Knin će dobiti oko 25 milijuna eura, a sredstva će biti namijenjena, u prvom redu, za uređenje 
tvrđave, uređenje stare gradske jezgre i pokretanje gospodarstva – otkrila je Rimac.
Tih 25 milijuna eura, odnosno oko 191 milijun kuna koliko će dobiti Knin dio je ukupnih sredstava 
od 900 milijuna kuna koja će uz Knin podijeliti gradovi Vukovar, Beli Manastir, Petrinja i Benkovac 
te općina Darda i to u sklopu provedbe „Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne 
regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima“.
Taj program dio je pak dva veća operativna EU programa, a riječ je o programima „Konkurentnost 
i kohezija 2014.-2020.“ i „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“.
Financijska sredstva osigurali su Europski fond za regionalni razvoj te Europski socijalni fond.



2. travnja 2015.

U staroj gradskoj jezgri otkupit će se i obnoviti 
20 objekata, uredit će se fasade ostalih 
objekata, gradit će se 2 hostela i obnoviti 2000 
stepenica

Knin će kroz Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije grada dobiti iz 
europskih fondova 25 milijuna eura.
Kninska gradonačelnica je na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća najavlila kako će za desetak 
dana biti predstavljanje programa te kako Grad ima 90 dana za izradu intervencijskog plana 
dodavši da je sa svojim suradnicima otvorena za sugestije. Otkrila je i neke od ideja kako utrošiti 
tih 25 milijuna eura.



– Prije svega, obnovit ćemo staru jezgru i tvrđavu. Što se tiče stare jezgre, otkupit ćemo 20 
objekata koje ćemo potpuno obnoviti, a u dva će biti otvoreni hosteli. Fasade ostalih objekata 
u Zvonimirovoj bit će moguće obnoviti uz 80-postotno financiranje Fonda za energetsku 
učinkovitost. Obnovit će se i oko dvije tisuće stepenica u starom dijelu grada kao i javna rasvjeta. 
Što se tvrđave tiče, uredit će se sjeverni dio uključujući obnovu i stavljanje u funkciju četiri nova 
objekta, uredit će se četiri nove terase za ugostiteljske objekte, izradit će se ljetna pozornica 
te osvijetliti cijela tvrđava. Uredit će se i 12 kilometara šetnice uz Krku, a veliki projekt bit će i 
gradnja Inovacijskog središta kninskog Veleučilišta – referirala je gradonačelnica Grada Knina.
Rimac je također izvijestila kako iznos od 25 milijuna eura nije fiksan te može biti veći ili manji, 
ovisno o opravdanosti projekta. Provedba cijelog programa odnosno prvi građevinski radovi, 
navijestila je gradonačelnica, trebali bi započeti za godinu dana.



15. travnja 2015.

Započeli radovi na uređenju Cesarićeve obale

Započeli su radovi na uređenju Cesarićeve obale, odnosno nasipa uz Krku.
Radnici trenutno popločavaju stepenice koje vode s nasipa na obalu, odnosno na cestu, a duž 
cijelog nasipa nasut će se sitni šljunak za potrebe pješačke staze.
Projektom sufinanciranim od Ministarstva turizma, vrijednim ukupno 400 tisuća kuna popločat 
će se ukupno 17 stepeništa koja s nasipa vode na obalu, odnosno na cestu, a bit će izgrađeni i 
rukohvati, doznajemo iz gradske uprave.
Krajnji cilj uređeno šetalište od Sastavaka do Krčića uz tri mosta, odmorišta, sportske sadržaje i 
mjesto za mlade
Ideja čelnika Grada je da se odobrenim sredstvima iz Europskih fondova ovaj projekt uvelike 
nadogradi tako da će se urediti kompletna pješačko biciklistička šetnica od Sastavaka do Krčića.
To bi, neslužbeno doznajemo, uključivalo gradnju tri drvena pješačko biciklistička mosta, jedan 
kod Sastavaka, odnosno ušća Butižnice (Brzice) u Krku, drugi kod ušća Orašnice u Krku, a treći u 
Kovačiću.
Cijela šetnica trebala bi, po tim preliminarnim idejama, biti osvijetljena te bi imala odmorišta 
i sadržaje za sportsku rekreaciju, a na Marunuši bi bio izgrađen i svojevrsni centar za mlade na 
otvorenome koji bi imao i veliku binu.



16. travnja 2015.

Poduzeće Čistoća i zelenilo nabavilo novo 
specijalno kom�unalno vozilo

Poduzeće Čistoća i zelenilo iz Knina nabavilo je novo specijalno komunalno vozilo – auto dizalicu. 
Vozilo je u 80-postotnom iznosu financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 
preostala sredstva osigurali su Grad Knin i samo poduzeće.
– Vozilo je nabavljeno zbog dotrajalosti postojećeg te zbog poteškoća pri svakodnevnom 
obavljanju poslova, a to su u prvom redu skupljanje glomaznog otpada i odvojeno prikupljanje 
otpada – izvijestio je direktor poduzeća Miroslav Zorić.
Vozilo, osim standardnih tehničkih osobina, posjeduje i radio upravljanje te radnu košaru kojom 
je omogućen rad na visini što je potrebno radi još kvalitetnijeg održavanja i potkresivanja visokih 
stabala na javnim površinama, a u budućnosti i održavanja sustava javne rasvjete, kažu u Čistoći 
i zelenilu.



30. travnja 2015.

Nasip na Krki d�obio stazu

Nastavlja se uređenje Cesarićeve 
obale. Nakon što je popločano svih 
17 stepeništa koja s nasipa vode na 
obalu, odnosno na cestu, nasip je 
dobio stazu od sitnoga šljunka.
Riječ je o projektu koji je sufinanciran od 
strane Ministarstva turizma, vrijednim 
ukupno 400 tisuća kuna. Projektom je 
predviđena i izrada rukohvata na svim 
stepeništima.
No, tim projektom neće stati radovi 
na uređenju područja uz Krku. Naime, 
ideja čelnika Grada je da se odobrenim 
sredstvima iz Europskih fondova 
ovaj projekt uvelike nadogradi tako 
da će se urediti kompletna pješačko 
biciklistička šetnica od Sastavaka do 
Krčića.
To bi, neslužbeno doznajemo, 
uključivalo gradnju tri drvena pješačko 
biciklistička mosta, jedan kod 
Sastavaka, odnosno ušća Butižnice 
(Brzice) u Krku, drugi kod ušća 
Orašnice u Krku, a treći u Kovačiću.
Cijela šetnica trebala bi, po tim preliminarnim idejama, biti osvijetljena te bi imala odmorišta 
i sadržaje za sportsku rekreaciju, a na Marunuši bi bio izgrađen i svojevrsni centar za mlade na 
otvorenome koji bi imao i ljetnu pozornicu.



16. Svibnja 2015.

Poduzeće Čistoća i zelenilo postavilo spremnike 
za od�vojeno prikupljanje otpad�a

Gradsko poduzeće Čistoća i zelenilo je na četiri lokacije u gradu postavilo spremnike za odvojeno 
prikupljanje otpada, odnosno sirovina koje se mogu reciklirati.
Kontejneri su postavljeni u Pavlinovićevoj ulici (autobusni kolodvor), Ulici 7. Gardijske brigade 
(parking) i Velebitskoj ulici (unutar betonskog okvira na dnu ulice) te na križanju Trpimirove i 
Paližnine ulice (ispod bolnice).
Na ovaj način štiti se i okoliš, a ujedno se i smanjuju količine otpada odloženog i zbrinutog na 
odlagalištu.
Radi se o kontejnerima zapremine 1100 litara u plavoj, zelenoj i žutoj boji gdje boje kontejnera 
označavaju vrstu otpada koji se odlaže u pojedini spremnik.
Spremnik plave boje namijenjen ja za odlaganje svih vrsta papira i kartona te kartonske ambalaže, 
spremnik zelene boje namijenjen je odlaganju otpada od stakla i staklene ambalaže, a žuti je 



namijenjen odlaganju otpada od plastike, PET ambalaže i ostale plastične amabalaže.
Svi spremnici na svom poklopcu imaju ugrađene otvore za pojedine vrste otpada tako da građani 
mogu odlagati otpad bez podizanja poklopca.
Iz Čistoće i zelenila mole građane da se u obojane spremnike odlaže samo i isključivo otpad čiji 
je naziv naveden na pojedinom spremniku. Iz ovog gradskog poduzeća još obavještavaju  da u 
dvorištu poduzeća mogu dostaviti i električni te elektronički otpad, odnosno dotrajale kućne 
uređaje koji za svoj pogon koriste električnu energiju (računala, TV i radio prijemnike, veliki i 
mali kućanski aparati, bušilice, brusilice, rasvjetna oprema, pisači, kopirna oprema). Dostavljene 
uređaje će poduzeće kao posrednik otpremiti pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje.
– Ovo je jedan od koraka u pokušaju ostvarivanja konačnog cilja, a to je smanjenje količina 
odloženog otpada te povećanje količina odvojenog otpada. Stoga vas pozivamo na odgovorno 
ponašanje da zajedničkim snagama učinimo naš grad još ljepšim te budemo primjer drugima u 
racionalnom gospodarenju otpadom – stoji u apelu Čistoće i zelenila kojega potpisuje direktor 
poduzeća Miroslav Zorić.



30. lipnja 2015.

Uređeno kninsko izletište 
Marunuša

Krajem lipnja 2015. godine dovršeni su radovi na 
uređenju izletišta Marunuša. 



8. Srpnja 2015.

IPA projekt: 98 posto mreže završeno

Provedba IPA projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe i 
odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje“ je pri kraju. 
Praktično je ostala samo izgradnja uređaja za pročišćavanje.
– Do sada je 98 posto vodovodne i kanalizacijske mreže 
predviđene IPA projektom završeno. Što se tiče ostalih 
segmenata projekta, ostala je još izgradnja uređaja za 
pročišćavanje i to se očekuje u 2016. godini – izvijestila je 
kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
Osim izgradnje uređaja za pročišćavanje, IPA projekt, vrijedan 
15,7 milijuna eura, uključivao je rekonstrukciju vodoopskrbne 
mreže u ukupnoj dužini od 19 km, proširenje mreže u dužini od 
2,1 km, rekonstrukciju kanalizacijske mreže u dužini od 11 km i 
tercijarne mreže u dužini od 6 km, čišćenje postojećih kolektora 
u dužini od 18,5 km, izgradnju četiri precrpne stanice za 
otpadne vode, proširenje kanalizacijske mreže radi priključenja 
stambenih zona i bolnice u dužini od 2,7 km te sanaciju 
postojećih oborinskih kanala i kolektora u dužini od 3,6 km.



22. Srpnja 2015.

U Kninu kao nikad� prije: Trenutno se rad�i se na 
24 grad�ilišta u grad�u
Kninska vijest od 22. srpnja 2015. godine kaže kako je u Kninu trenutačno nevjerojatna 24 
gradilišta. 
Gradilišta koja su dočekala svoj završetak do ovoga datuma su Sportsko-rekreacijski centar na 
otvorenom Marunuša, Cesarićeva obala i Krčić, ona koja su u tijeku i pri završetku su Crkva Gospe 
Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, Senjak cesta, Senjak park, Senjak zgrada, Tomislavova ulica, 
Muzej Oluja ’95, Paližnina ulica, Branimirova ulica, Požarove skale, zgrade elektre, pošte i robne 
kuće i studentski dom.



Svoj početak izvođenja radova čekaju Preparandija, 
Kninska bolnica „Hrvatski ponos“, Udruga invalida Sv. 
Bartolomej, i Crkva sv. Barbare na tvrđavi.
Evo kako izgledaju radovi na izgradnji Požarovih skala, 
rekonstrukciji Jelenine, Branimirove i Tomislavove ulice, 
uređenju okoliša Crkve GVHKZ i uređenju fasade zgrade 
robne kuće. 



23. Srpnja 2015.

Pri kraju rad�ovi u 
Tom�islavovoj ulici koja 
sad�a im�a novi izgled�
Vijest objavljena 23. srpnja 2015. godine kaže 
kako se radovi u Tomislavovoj ulici bliže kraju. 
Rekonstrukcija ulice, koja je s 3 kilometara duljine 
najdulja u Kninu, koštala je 15 milijuna kuna. 
Evo kako ulica izgleda spomenutog dana u 
jutarnjim satima.



23. Srpnja 2015.

Pri kraju radovi na izgradnji velebne Crkve 
GVHKZ, okoliša crkve, pristupne ceste i Trga 
Ivana Pavla II 
Fotografije snimljene rano ujutro, 23. srpnja 2015. godine, 12 dana prije posvećenja Crkve Gospe 
Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta prikazuju dokle su stigli radovi na izgradnji crkve, ali i na 
uređenju okoliša crkve, Trga Ivana Pavla II. i pristupne ceste.





27. Srpnja 2015.

Stavljen završni asfalt u obnovljenoj 
Tom�islavovoj

27. srpnja 2015. godine stavljen završni sloj asfalta u dio Tomislavove ulice od Erste banke do 
crvenih zgrada. Obnova tog dijela ulice je time završena.



29. Srpnja 2015.

Posađena prva stabla u obnovljenoj 
Tom�islavovoj

U osvježenoj i obnovljenoj Tomislavovoj ulici posađena su prva stabla.



2. kolovoza 2015.

Završene Branimirova, Jelenina i Požarove 
skale; Uređene fasade robne kuće i pošte 
Na 24 gradilišta u Kninu koja su zadnje vrijeme bila aktualna, radovi su uoći velike proslave 
uglavnom dovršeni.
Tako je završena rekonstrukcija Branimirove i Jelenine ulice, izgrađene su Požarove skale te su 
uređene fasade robne kuće i pošte.

 





16. rujna 2015.

Uređeno korito rijeke Marčinkovac
Akcijom Grada Knina u suradnji s Hrvatskim vodama i Ekološkom udrugom Krka završeno je 
uređenje korita rijeke Marčinkovac.
Korito je proteklih godina zaraslo u gusto raslinje koje je sprječavalo adekvatno otjecanje vode, 
a samim tim i sakupljalo otpad. Korito je sada pročišćeno te su stvoreni uvjeti za olakšan protok 
vode, a i izgled rijeke je ljepši.
Također, uređena i staza s desne strane rijeke koja će omogućiti redovito održavanje kako se isti 
problem ne bi ponavljao.
Iz Grada mole građane koji imaju vrtove pokraj same rijeke da ne ruše i ne korigiraju zid ispod 
željezničkog mosta na rijeci Marčinkovac jer na taj način utječu na vodostaj i protok rijeke.
Rijeka Marčinkovac jedna je od sedam kninskih rijeka i jedna od pet koja ne presuši u ljetnim 
razdobljima. Izvor rijeke je Šimića vrelo iz kojega se pitkom vodom napaja cijeli grad. Marčinkovac 
se ulijeva u Butižnicu (Brzicu) na ulazu u grad iz smjera Zagreba.



30. rujna 2015.

Otvorena Taekwond�o d�vorana Dom� pobjed�nika
U Kninu je danas svečano otvorena nova dvorana Taekwondo kluba DIV Knin nazvana Dom 
pobjednika.
Najtrofejniji kninski klub koji je iznjedrio svjetske i europske juniorske prvakinje i prvake sada 
ima novu modernu dvoranu veličine 126 metara četvornih opremljenu kvalitetnim tatami 
strunjačama. Dvorana koja ima i dvije svlačionice, dva kupatila i toalet nalazi se u prostoru 
nekadašnjeg Centra za obavješćivanje iza zgrade kninske Gradske uprave.
Cijeli derutni prostor trebalo je iznutra potpuno urediti. U obnovu je utrošeno 60-ak tisuća kuna, 
no stvarna vrijednost radova bila je puno veća budući da su na uređenju mnogi radili volonterski, 
otkrio je tajnik i trener kluba Dragan Pinjuh.



– Radove smo započeli u siječnju, najprije na rušenju postojećih zidova i izbacivanju smeća, a 
onda na uređenju. Od grubih radova pa sve do stavljanja pločica i vodoinstalacije pomagali su 
nam roditelji naših članova i prijatelji, a i sam sam izvodio radove koje nikad prije nisam poput 
gletanja zidova. Troškove smo prilično smanjili vlastitim radom, a novac za obnovu dvorane 
smo štedjeli i smanjenim odlascima na turneje – otkrio nam je Pinjuh te se posebno zahvalio 
glavnom sponzoru kluba DIV grupi i Tomislavu Debeljaku, ali  svim ostalim sponzorima koji su 
potpomogli gradnju dvorane te Gradu Kninu na pronalaženju prostora kojega su, kako je rekao, 
čekali 18 godina.
Ispred Grada Knina na svečanom se otvaranju dvorane obratila pročelnica za društvene 
djelatnosti Sanja Lozančić, a okupljene su pozdravili i tajnik Taekwondo saveza Hrvatske Petar 
Josipović te član Uprave DIV grupe Dalibor Marijanović koji je i otkrio ploču s nazivom dvorane.
Dvoranu je blagoslovio fra Ivan Lukač.



7. liStopada 2015.

Potpisan ugovor za prvu fazu oprem�anja novog 
prostora knjižnice
U Narodnoj knjižnici Knin danas je uz nazočnost gradonačelnika Nikole Blaževića i njegovog 
zamjenika Slavena Ivića potpisan ugovor o nabavi opreme za prvu fazu opremanja novog 
prostora knjižnice. Ugovor su potpisali ravnateljica knjižnice Kornelija Belak i vlasnik tvrtke 
Prometal d.o.o. Zdravko Lapčević.
Tvrtka Prometal izabrana je nakon provedenog postupka javne nabave, a nabavljena oprema 
vrijedna je ukupno 515 tisuća kuna. U tu svrhu Ministarstvo kulture osiguralo je 400 tisuća kuna, 
Grad Knin 100 tisuća kuna, osam tisuća kuna donirala je Šibensko-kninska županija, a sedam 
tisuća Splitsko-dalmatinska županija.
U prvoj fazi opremanja knjižnice osigurane su police, stolovi i stolice te info pult za prizemlje 
novoga prostora te ustanove u kompleksu Studentskog doma.
U drugoj fazi opremanja nabavit će se potrebna oprema koja će se nalaziti na katu nove knjižnice.
Potpisivanju ugovora u knjižnici bila je nazočna i viša stručna suradnica za prostorno uređenje i 
komunalne poslove u kninskoj Gradskoj upravi, Josipa Leontić.



2. Studenoga 2015.

Na Senjaku se grad�e d�vije nove zgrad�e sa 40 
stanova
U okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Kninu započinje gradnja dviju zgrada 
sa 40 stanova koje će u najam dobiti bivši nositelji stanarskog prava i korisnici iz organiziranog 
smještaja. Bude li išlo po planu, za godinu dana će biti useljene.
Vrijednost radova je 3,5 milijuna eura. Od tog iznosa 75 posto osigurali su donatori, a 25 posto 
Republika Hrvatska kroz zemljište i komunalnu infrastrukturu te projektnu dokumentaciju.
Regionalni stambeni program trebao bi trajno zbrinuti 74 tisuće ljudi u četiri zemlje. U Hrvatskoj 
program obuhvaća oko tri i pol tisuće obitelji za što će biti potrebno 120 milijuna eura. Prioritet 
imaju korisnici organiziranog smještaja i bivši nositelji stanarskih prava na privremenim ili 
podstanarskim adresama.
Odabir korisnika obavlja UNHCR na čiju inicijativu je i pokrenut Regionalni program stambenog 
zbrinjavanja.



15. Studenoga 2015.

Stavljen završni sloj asfalta u cijeloj 
Tom�islavovoj
Stavljen je završni sloj asfalta na kolnik u 
cijeloj Tomislavovoj ulici, odnosno u dijelu u 
kojem još traju radovi, od gornje vojarne do 
Vrpolja.
Kako bi rekonstrukcija Tomislavove ulice 
bila potpuno dovršena, još je preostalo da 
se privedu kraju radovi na zamjeni azbestno 
cementne vodovodne cijevi koja se nalazi na 
lijevoj strani trase nakon čega će se izraditi i 
asfaltirati pločnik s te strane ulice.
Na konferenciji za novinare održanoj 4. 
studenoga gradonačelnik Nikola Blažević je 
najavio kako završetak radova očekuje do 
kraja ovoga mjeseca.
Tomislavova ulica u Kninu bit će zatvorena 
za sav promet do 20. prosinca, podaci su 
Hrvatskog auto kluba.



31. proSinca 2015.

Za grad�nju objekata 
i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2015. 
godini utrošeno 3,8 
m�ilijuna kuna 

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini utrošeno je ukupno 3,8 
milijuna kuna.  
Trošak rekonstrukcije javne rasvjete u Tomislavovoj ulici iznosio je 583 tisuće kuna.
Dva i pol milijuna kuna utrošeno je za nerazvrstane ceste. Izgrađene su centralna prometnica 
Novi centar, odvojci Kovačićeve i Anićeve ulice, drugi dio Gajeve te Gospodnetićev put.  
Za projektnu dokumentaciju sanacije odlagališta Mala Promina utrošeno je 125 tisuća kuna, a 
dokumentacija glavnog projekta proširenja groblja koštala je 46 tisuća kuna.
Trošak izgradnje spomenika dr. Franji Tuđmanu iznosio je 535 tisuća kuna.
   



3.
Rad Gradske uprave



4. ožujka 2015.

Milijun kuna raspod�ijeljeno na 23 ud�ruge i 20 
klubova

Gradonačelnica Grada Knina donijela je zaključke o rasporedu proračunskih sredstava udrugama 
civilnog društva, udrugama u kulturi i sportskim  društvima. Riječ je o ukupno 994 tisuće kuna 
koje će podijeliti 23 udruge i 20 sportskih društava.  Neovisno o tom rasporedu, dodatnih 385 
tisuća kuna namijenjeno je manifestacijama u kulturi.
Udrugama civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonom dodijelit će se 360 tisuća kuna, 
od čega Gradskom društvu Crvenog križa Knin 240 tisuća kuna, a Psihološkom savjetovalištu pri 
Gradskom društvu CK Knin 120 tisuća kuna.
Braniteljske udruge dobit će 40 tisuća kuna, a Udruge civilnog društva neprofitnog karaktera iz 
raznih oblasti 36 tisuća kuna.
Koliko će pojedine udruge civilnog društva dobiti sredstava možete pogledati OVDJE
Udruge iz kulture dobit će 126 tisuća kuna. Koliko je svakoj od njih namijenjeno financijskih 
sredstava možete pogledati OVDJE
Za pojedine akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života 
odobrit će se i dodatna novčana sredstva u iznosu od 385 tisuća kuna.
Sportska društva dobit će 432 tisuća kuna.



5. ožujka 2015.

Zbog bure zasjed�ali 
čelnici Gradske uprave, 
Županije, policije, 
vatrogasaca te 
gradskih poduzeća i 
ustanova
Štete koje je u gradu počinila orkanska 
bura bile su razlog sastanka predstavnika 
Gradske uprave, predvođenih 
gradonačelnicom i njenim zamjenicima, 
dožupana, zapovjednika Policijske postaje 
Knin, zapovjednika Javne vatrogasne 
postrojbe Knin te čelnika gradskih poduzeća 
i ustanova. Sastanak je održan 5. ožujka 
2015. godine u večernjim satima.
Konstatirano je kako je u Kninu bilo ukupno 
17 intervencija, kako su od javnih objekata 
stradala krovišta obje osnovne škole, suda, 
veleučilišta i vojarne te kako je oboreno 
nekoliko stabala, najviše u Tomislavovoj 
ulici.
Osim mjera saniranja počinjene štete 
dogovorene su i mjere prevencije te što 
učinkovitijeg djelovanja svih službi u slučaju 
potrebe zbog mogućih daljnih šteta koje 
može prouzročiti orkanska bura.



6. ožujka 2015.

Japanski veleposlanik u Kninu; Upoznat će 
japanske turističke agencije s ljepotama Knina
Veleposlanik Japana u RH Keiji Ide posjetio je danas Knin gdje je održao sastanak s kninskom 
gradonačelnicom Josipom Rimac i direktoricom kninske Turističke zajednice Mateom Lozančić.
Kninska gradonačelnica izvijestila je veleposlanika kako svoj treći mandat posvećuje razvoju 
turizma upoznavši ga s planiranim projektima na tom polju. Posebno je istaknula uređenje 
tvrđave, koja će se podijeliti u tri turistička segmenta i to arheološki dio, dio posvećen Kralju 
Zvonimiru te onaj posvećen Domovinskom ratu, a s tim u vezi, dodala je, zamišljeno je uređenje tri 
terase s ugostiteljskim sadržajem i suvenirnicama koje su prikladne uz svako razdoblje, odnosno 
tematsku cjelinu. Gradonačelnica je spomenula i projekte i aktivnosti vezane uz turističku 
valorizaciju Krke, a najavila je i skoro otvaranje stalnog muzejskog postava Oluje.
Japanski veleposlanik je najavio kako će pokušati približiti Knin i njegove ljepote turističkim 
agencijama u Japanu, a izrazio je i želju za dolaskom na otvaranje stalnog muzejskog postava 
Oluje.



28. ožujka 2015.

Švedski veleposlanik Lars Schmidt posjetio 
Knin: Knin se znatno prom�ijenio na bolje

Kninska gradonačelnica Josipa Rimac 
primila je u subotu u službeni posjet 
švedskog veleposlanika u Hrvatskoj Larsa 
Schmidta.
Razgovaralo se o strukturi stanovništva, 
stambenoj problematici te o dosadašnjim 
mandatima Josipe Rimac na čelnoj 
dužnosti u gradu.
Kninska gradonačelnica je istaknula kako 
joj je prvi mandat bio posvećen stambenom 
zbrinjavanju, drugi infrastrukturi, a treći 
razvojnim projektima.
Švedski veleposlanik izrazio je 
zadovoljstvo činjenicom da se Knin 
znatno promijenio na bolje od 1995. 
godine kad ga je zadnji put posjetio. 
Dodao je kako su ga promjene koje su se 
dogodile za vrijeme tri mandata Josipe 
Rimac privukle da ponovno posjeti grad.
Lars Schmidt obišao je u pratnji domaćina 
grad te je posjetio i tvornicu DIV.
U švedskom izaslanstvu uz veleposlanika 
Larsa Schmidta bio je i djelatnik 
veleposlanstva Ole Svenningsson, a uz 
gradonačelnicu Josipu Rimac dočekali su 
ih njen zamjenik Slaven Ivić, pročelnica 
za lokalnu samoupravu i društvene 
djelatnosti Sanja Lozančić te djelatnik 
Kninskog muzeja, Ante Šimić.



1. travnja 2015.

Izvještaj sa sjednice Gradskog vijeća: Rebalans; 
Jelenina; U što će se utrošiti 25 milijuna eura
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas rebalans ovogodišnjeg proračuna. Prihodi su rebalansom 
uvećani za 15,4 milijuna kuna, a riječ je o 7 milijuna kuna iz državnog proračuna za isplatu povrata 
poreza te o 8,3 milijuna kuna prenesenog manjka iz prethodnih godina.
Rebalans je tehničkog karaktera budući da je proračun trebalo uskladiti s brojnim nedavno 
usvojenim aktima na državnoj razini, objasnila je pročelnica za financije, gospodarstvo i EU 
fondove, Danijela Merša .

Očekuju nas puno ozbiljniji rebalansi
Puno ozbiljniji rebalansi tek nas očekuju, najavila je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
– Nakon mini porezne reforme, a sudeći po projekcijama za prvo tromjesečje ove godine, bit će 
teško funkcionirati. Za sad neće biti otpuštanja djelatnika u gradskim ustanovama, no ovo će 
biti teška godina. Ovaj rebalans jest tehnički, ali čekaju nas puno ozbiljniji rebalansi – najavila je 
Rimac.



Pročelnica Merša je kazala kako se zbog mini porezne reforme očekuje manjak prihoda od poreza 
u visini od oko 3 milijuna kuna.

Viškom prihoda od 2,5 milijuna kuna pokriva se 
manjak iz prethodnih godina
Gradski vijećnici usvojili su i izvješće o izvršenju proračuna za 2014. godinu. Indeks izvršenja 
prihoda je 72,34 posto, a rashoda 85,40 posto. Prihodi od poreza i prireza na dohodak iznosili su 
16,8 milijuna kuna te je indeks njihova izvršenja 86,55 posto.
Što se izvršenja proračuna za prošlu godinu tiče, najbitnije je da će se viškom prihoda u iznosu od 
2,5 milijuna kuna pokriti manjak iz prethodnih godina.
Kninski parlament usvojio je i redovno polugodišnje izvješće o radu kninske gradonačelnice.

Hrvatske vode odugovlače s uređenjem 
Jelenine; Grad prijeti tužbom
U točki dnevnog reda koja se odnosila na izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u gradu u protekloj godini, vijećnik SDP-a Mirko Antunović pitao je što 
je s dovršetkom Jelenine ulice.

– Od Hrvatskih voda zatražili smo očitovanje o dovršetku aktivnosti na IPA projektu, a samim tim 
i dovršetku obnove Jelenine ulice. Prije tri mjeseca imali smo sastanak s direktorom Hrvatskih 
voda no unatoč požurnicama koje šaljemo, pisanog odgovora još nema. Angažirali smo i 
odvjetnika. Ako ne reagiraju, tužit ćemo ih – rezolutna je kninska gradonačelnica koja dodaje da 
će Hrvatske vode takvim ponašanjem naštetiti i Vladi.
– Uređaj za pročišćavanje i cijeli sustav trebaju biti u funkciji do 2016. godine. Ukoliko Hrvatske 
vode ne ispoštuju svoju obavezu, hrvatska Vlada će morati vratiti 60 posto sredstava Europskoj 
uniji – podsjetila je Rimac.
Osim izgradnje uređaja za pročišćavanje i dovršetka Jelenine, dovršetak IPA projekta uključuje 
i obnovu Gunjačinih skala te uklanjanje nedostataka u ulicama IV. i VII. Gardijske brigade te u 
Paližninoj ulici.

Hrvatske vode dužne obnoviti i most u 
Raškovićima
Na pitanje vijećnika SDSS-a Jove Jankelića što je s obnovom mosta u Raškovićima, kninska 
gradonačelnica odgovorila je kako će ponovno poslati požurnicu prema Hrvatskim vodama i da 
je to jedino što Grad može učiniti.



Vijećnik HDZ-a Robert Marić komentirao je dobiveni odgovor od kninske bolnice na njegovo 
pitanje – u kakvom je stanju ova kninska zdravstvena ustanova.
– Nisam zadovoljan odgovorom koji je neadekvatan i neakademski – konstatirao je Marić 
posebno izrazivši nezadovoljstvo što ga se u tom odgovoru upućuje na obraćanje Ministarstvu 
zdravlja.

U što će se potrošiti 25 milijuna eura iz 
europskih fondova
Vijećnik HDZ-a Ivan Uzun tražio je više informacija o Programu integrirane fizičke, gospodarske i 
socijalne regeneracije grada Knina po kojem će Knin iz europskih fondova dobiti 25 milijuna eura.
Kninska gradonačelnica je najavlila kako će za desetak dana biti predstavljanje programa te 
kako Grad ima 90 dana za izradu intervencijskog plana dodavši da je sa svojim suradnicima 
otvorena za sugestije. Otkrila je i neke od ideja kako utrošiti tih 25 milijuna eura.
– Prije svega, obnovit ćemo staru jezgru i tvrđavu. Što se tiče stare jezgre, otkupit ćemo 20 
objekata koje ćemo potpuno obnoviti, a u dva će biti otvoreni hosteli. Fasade ostalih objekata 
u Zvonimirovoj bit će moguće obnoviti uz 80-postotno financiranje Fonda za energetsku 
učinkovitost. Obnovit će se i oko dvije tisuće stepenica u starom dijelu grada kao i javna rasvjeta. 
Što se tvrđave tiče, uredit će se sjeverni dio uključujući obnovu i stavljanje u funkciju četiri nova 
objekta, uredit će se četiri nove terase za ugostiteljske objekte, izradit će se ljetna pozornica 
te osvijetliti cijela tvrđava. Uredit će se i 12 kilometara šetnice uz Krku, a veliki projekt bit će i 
gradnja Inovacijskog središta kninskog Veleučilišta – referirala je gradonačelnica Grada Knina.
Rimac je također izvijestila kako iznos od 25 milijuna eura nije fiksan te može biti veći ili manji, 
ovisno o opravdanosti projekta. Provedba cijelog programa odnosno prvi građevinski radovi, 
navijestila je gradonačelnica, trebali bi započeti za godinu dana.



7. travnja 2015.

Knin i Vukovar sklopit će Sporazum o 
prijateljstvu

Prijateljstvo gradova Vukovara i Knina bit će okrunjeno Poveljom 
o prijateljstvu i suradnji.
Tako će Vukovar-sibmbol stradanja hrvatskog naroda u 
Domovinskom ratu i Knin-simbol hrvatske pobjede, još čvršće 
osnažiti povijesne, kulturne i društvene veze. Novu sponu s 
Vukovarom inicirao je gradski vijećnik, ujedno i predsjednik Vijeća 
za kulturu grada Knina Ante Nadomir Tadić Šutra.
“Knin i Vukovar osim novije poveznice,imaju i svoju povijesnu 
prepoznatljivost kroz kulturno-povijesne znamenitosti. Za 
Vukovar je to Vučedolska golubica, a za Knin -Kninska tvrđava,što 
može biti poveznica turističke suradnje dvaju gradova”, kaže 
Tadić Šutra.
Sporazum o prijateljstvu Knin je već sklopio sa Zagrebom i 
Skadrom u Albaniji, ali i sa još četiri grada u kojima su stolovali 
kraljevi- Ninom, Solinom, Biogradom na mogu i i Tomislavgradom 
u BIH.
Odluku o uspostavi prijateljstva i suradnje prihvatilo je kninsko 
Gradsko vijeće, isto će uskoro učini i Gradsko vijeće Vukovara, a 
nakon toga slijedi i potpisivanje sporazuma.



24. travnja 2015.

Sporazum Grada i splitskog Fakulteta 
građevinarstva o stručnoj i znanstvenoj potpori
Grad Knin i Fakultet građevinarstva, arhitekture 
i geodezije Sveučilišta u Splitu, odnosno 
gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac i dekan 
fakulteta prof. dr. sc. Boris Trogrlić potpisali su 
sporazum o pružanju stručne i znanstvene potpore 
u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost 
i kohezija“ 2014.-2020 i Operativnog programa 
„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u 
sklopu kojega je predviđena provedba ”Programa 
integrirane fizičke, gospodarske i socijalne 
regeneracije pilot područja malih gradova na ratom 
pogođenim područjima” za kojeg su za oba operativna programa predviđena sredstva iz fondova 
Europske unije.
Ciljevi će se postići integriranim korištenjem sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj 
namijenjenih ulaganjima izgradnju društvene, komunalne i gospodarske infrastrukture i sredstava 
Europskog socijalnog fonda namijenjenih pružanju socijalnih, obrazovnih, gospodarskih usluga i 
usluga vezanih za zapošljavanje.
Sredstva će Gradu Kninu biti dostupna po odobrenju njihovih intervencijskih planova u kojima 
će biti definirani projekti koji pridonose ciljevima programa koji će se sufinancirati sredstvima iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.
Strane Sporazuma suglasno utvrđuju da postoje pretpostavke da Grad Knin kao jedinica lokalne 
samouprave u skladu sa svojim potrebama povjeri Fakultetu obavljanje poslova znanstvene i 
stručne potpore u obavljanju poslova iz djelatnosti građevinarstva, arhitekture i geodezije 
u integriranoj regeneraciji na administrativnom teritoriju Grada Knina odnosno u realizaciji 
programa.
Sporazumom se utvrđuju osnovna načela znanstvene, stručne i poslovne suradnje u području 
građevinarstva, arhitekture i geodezije za potrebe Grada Knina, gradskih upravnih odjela te 
trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Knina.
Suradnja između Grada Knina i Fakulteta temeljit će se na primjeni znanstvenih i stručnih 
metoda u području građevinarstva, arhitekture i geodezije te profesionalnoj odgovornosti prema 
pokrenutim projektima i podacima koji se koriste za njihovu realizaciju.



24. travnja 2015.

Sa sjednice Gradskog vijeća: U cilju razvoja 
turizm�a izm�ijenjen prostorni plan
Gradski vijećnici Knina održali su drugu sjednicu u ovome mjesecu.
U središtu današnjeg zasjedanja bile su ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
grada Knina. Kako je intencija gradske uprave razvoj turizma, izmjenama prostornog plana, 
dio sportsko-rekreacijske zone Šarenih jezera i to na dijelu omeđenim planiranom  južnom 
obilaznicom Knina, lokalnom cestom za Biskupiju, velikim Šarenim jezerom i rijekom Kosovčicom, 
planira se kao zona ugostiteljsko-turističke namjene i zona rekreacijske namjene autokamp. 
Kako je pojasnio izrađivač prostornog plana Damir Vujčić, ovo područje neće plaviti. Potvrdile su 
to i Hrvatske vode koje su dale suglasnost na predložene izmjene.
Gradonačelnica Josipa Rimac kaže kako se izmjene ne rade za nekog određenog investitora jer 
još nije ni poznat,no otvaraju se mogućnosti da tu dijelom ili  u cijelosti bude autokamp, hostel 
ili neki drugi oblik smještaja.
U funkciju turizma stavlja se i područje bivšeg vojnog skladišnog kompleksa sjeverno od Atlagića 
mosta. I tu je dana mogućnost za autokamp, ali i akvapark.
U gospodarskoj zoni Oćestovo dozvoljene su solarne elektrane i to na maksimalnoj površini od 
15 hektara.
Što se tiče ciljanih izmjena GUP-a grada Knina, dio se odnosi na industrijsku zonu Preparandija 
u kojoj je predviđeno reciklažno dvorište. Uključena je i izmijenjena trasa južne obilaznice Knina, 
te  izvan snage stavljeno uređenje Drpine glavice.
Vijećnici su usvojili izvješća o poslovanju gradskih tvrtki i ustanova: Komunalnog poduzeća, 
Čistoće i zelenila, Upravitelja, Turističke zajednice i Matice.



22. Svibnja 2015.

Gradsko vijeće odlučilo: Nagrade Grada 
ud�rugam�a veterana 4. i 7. Gard�ijske brigad�e

Gradsko vijeće Grada Knina donijelo je na sjednici 
održanoj 22. svibnja 2015. godine odluke o nagradama 
i priznanjima Grada koje će laureatima biti dodijeljene 
na svečanoj sjednici vijeća koja će se u povodu Dana 
grada održati 12. lipnja.
Nagrade Grada Knina dobit će Udruga veterana 
7. Gardijske brigade „Pume“ i Udruga veterana 4. 
Gardijske brigade za osobite uspjehe u zaštiti i 
očuvanju digniteta Domovinskog rata, a posebno kroz 
ulogu tih brigada prije, tijekom i nakon oslobađanja 
grada Knina u VRO Oluja.
Grb Grada Knina posthumno će se dodijeliti Anti 
Grabiću za nesebično i požrtvovno pristupanje u 
obavljanju policijskih zadaća s ciljem pružanja pomoći 
i zaštite žrtvama nasilja i ostalim građanima.
Grb Grada Knina dobit će i Nada Hržić za zasluge u 
promicanju kulture i umjetnosti i stvaranju kulturnog 
identiteta grada Knina te Zoran Čavara za zasluge 
u očuvanju tradicijskih običaja Hrvata iz BiH u 
gradu Kninu, promocije grada Knina kroz kulturne 
manifestacije na području RH i BiH te promicanju 
kulture grada Knina kroz djelovanje HKD Napredak Knin.
Plakete Grada Knina dobit će Anđa Mešin za 36 puta darovanu krv i osobit doprinos dobrovoljnom 
darivanju krvi, Ante Duilo za uspjehe u radu s mladim osobama srednjoškolskog uzrasta te 
promicanju znanja i obrazovanja i Vlado Arežina za uspjehe u radu s djecom i mladima s 
poteškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.



9. lipnja 2015.

Potpisani ugovori o 
stipend�iranju
Osam studenata potpisalo je ugovore o 
stipendiranju s Gradom Kninom. Svaka 
stipendija iznosi osam tisuća kuna za 10 
mjeseci akademske godine.
Proračunska stavka za sve stipendiste 
godišnje iznosi 155.000 kuna.



12. lipnja 2015.

U povodu Dana grada održana svečana sjednica 
Gradskog vijeća Grada Knina
U Kninu je u povodu Dana grada i blagdana sv. Ante održana svečana sjednica Gradskog vijeća 
Grada Knina koju je pozdravnim govorom otvorio predsjednik vijeća, Marinko Tokmakčija 
istaknuvši kako u kninskom Gradskom vijeću prevladava zdravo ozračje te međusobno poštivanje 
i uvažavanje za što su zaslužni svi gradski vijećnici.



Tokmakčija: Poštovanje prema drugom i 
drugačijem
Nakon spominjanja važnih akata koje je usvojilo vijeće, Tokmakčija se na neobičan način 
dotaknuo međunacionalnih odnosa.
–  Vjerojatno ste primijetili da ne spominjem međunacionalne odnose i sličnu problematiku. Da i 
to upravo zato što nemam razloga. To pokazuje da smo svi mi u Kninu, počevši od građana pa do 
osoba koje obavljaju političke i druge funkcije našli način da se, uz samopoštovanje, ponašamo  
i s poštovanjem prema drugome i drugačijem – kazao je Tokmakčija osvrnuvši se potom na 
problem raskopane glavne prometnice.
– Znamo da su mnogi građani i obrtnici ljuti na strojeve i kranove u našem gradu i ovim ih putem 
molim za još malo strpljenja, jer sve se čini da naš grad bude funkcionalniji i ljepši – referirao je 
Tokmakčija

Sam�ozatajni ljud�i koji uljepšavaju d�ušu grad�a
Predsjednik Gradskog vijeća na kraju se se zahvalio ljudima koji su, kako je rekao, posebni i 
nezaobilazni u životu grada.
– To su samozatajni obični ljudi koji svojim volonterskim radom uljepšavaju dušu ovoga grada – 
ustvrdio je Tokmakčija.

Josipa Rimac točno deset godina na čelu grada
Prigodnim govorom obratila se i gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac koja je prije dva dana 
obilježila točno deset godina na čelu grada.
Gradonačelnica je napravila presjek učinjenoga u zadnjih godinu dana te otrkila planove za 
budućnost.
Posebnu pažnju u svom govoru dala je infrastrukturnim projektima, započetima ili dovršenim u 
proteklih godinu dana ili onima koji još uvijek traju.

Tom�islavova gotova d�o 1. kolovoza
Kao i predsjednik Gradskog vijeća dotakla se problema raskopane  ceste u Tomislavovoj.
– Znamo da nas zbog Tomislavove ulice sugrađani često kore i da im nije lako, ali vjerujte mi 
kada je završimo zaboravit ćemo sve ove probleme – kazala je gradonačelnica dodavši  da će 
ovaj projekt vrijedan 13 milijuna kuna biti gotov do 1. kolovoza.

Napokon se završava Jelenina ulica



Od ostalih infrastrukturnih projekata koji će biti dovršeni do proslave Oluje Josipa Rimac je 
nabrojila dovršetak pristupne ceste na Senjaku te Požareve skale. Do „Oluje“ bit će gotova i 
Jelenina ulica te Gunjačine skale.

IPA projekt: 98 posto mreže završeno
Zanimljiv je i podatak gradonačelnice da je 98 posto vodovodne i kanalizacijske mreže predviđeno 
IPA projektom završeno. Dodala je kako dovršetak izgradnje uređaja za pročišćavanje očekuje u 
2016. godini.

Do kraja god�ine gotove zgrad�e u Zvonim�irovoj i 
Dom�agojevoj
Dotaknula se gradonačelnica Rimac i stanogranje.
– Sredstvima iz državnog proračuna završava se zgrada na Senjaku sa 70 stanova, vrijednost 
čije gradnje je bila 30 milijuna kuna. Zgrada bi ovih dana konačno trebala biti useljena. Također, 
zgrade u Domagojevoj i Zvonimirovoj, a riječ je o investiciji od 20 milijuna kuna, trebale bi biti 
gotove do kraja godine – izvijestila je Rimac dodavši da uskoro kreće postupak javne nabave za 
izgradnju dvije nove zgrade na Senjaku.

Do 5. kolovoza obnovit će se zgrade pošte i 
elektre, „robna kuća“ i autobusni kolodvor
U zadnjih godinu dana završeni su ili započeti projekti obnove nekoliko zgrada javne namjene, a 
neki  projekti tek trebaju započeti.
– U zadnjih godinu dana obnovljena je zgrada gradske uprave, a vrijednost radova je 4 milijuna 
kuna. Sredstvima Fonda za energetsku učinkovitost započela je i 16 milijuna vrijedna obnova 
bolnice. Ove godine kreće sanacija zgrade Osnovne škole Domovinske zahvalnosti vrijedna 3,4 
milijuna kuna – izvijestila je gradonačelnica.  Dodala je da uskoro kreću i obnove zgrada Hrvatske 
pošte i Telekoma, zgrade Elektre, zgrade Brodomerkura i zgrade autobusnog kolodvora i da bi 
sve trebale biti gotove do 5. kolovoza ove godine.

Uskoro gotovi stud�entski d�om� i novi prostor 
knjižnice
Uskoro će biti gotov i studentski dom te u istom kompleksu i nova zgrada Narodne knjižnice Knin.
– U završnoj smo fazi izgradnje studentskog doma vrijedne 16 milijuna kuna. Nekidan smo 
proslavili deset godina Veleučilišta Marka Marulića i ministar znanosti Vedran Mornar je tom 



prigodom izjavio da će resorno ministarstvo osigurati 3 milijuna kuna za opremu doma. Tako da 
očekujemo da ćemo u ovoj kalendarskoj godini imati prve studente u studentskom domu. U istoj 
zgradi susjed i sustanar bit će naša gradska knjižnica. Imamo osigurana sredstva Ministarstva 
kulture i Grada Knina. Negdje oko 1,2 milijuna kuna je vrijednost investicije. Gradska knjižnica 
će dakle dobiti novi prostor, a njen postojeći prostor dajemo na uslugu Veleučilištu – otkrila je 
gradonačelnica.

Dogodine obnovljena cesta od Atlagić mosta do 
Vrpolja
Spomenula je gradonačelnica i vrijedni infrastrukturni projekt odlagališta Mala Promina koji 
ulazi u prvu fazu. Dodala je i kako je završena dokumentacija projekta gradnje nove mrtvačnice 
i proširenja gradskog groblja. Gotova je i, kazala je, dokumentacija za obnovu jedine preostale 
neobnovljene trase glavne kninske ulice i to od Kružnog toka do križanja Tomislavove i Ulice IV. 
Gardijske brigade.
– Na taj način imat ćemo već iduće godine obnovljenu ulicu od Atlagića mosta do križanja prema 
Vrpolju i to u duljini od 12 kilometara uključujući kolnik, nogostup, javnu rasvjetu i hortikulturu. 
Dobit ćemo jednu sjajnu gradsku šetnicu – najavila je prva žena grada.

Novi prostor na Senjaku za Pučko učilište, dječji 
vrtić i glazbenu školu
Uskoro će vodovod dobiti Ljubač i Medići, a novi prostor na Senjaku bit će predviđen za Pučko 
učilište, dječji vrtić i glazbenu školu, najavila je u svom govoru Rimac.

Nastavlja se obnova zgrada; 40 projekata u 
priprem�i
Dodala je da će se obnova zgrada koja je zbog nerazumijevanja resornog ministarstva stala – 
nastaviti iduće godine i da je već 40 projekata u pripremi.

Muzej Oluje, spomenik dr. Franji Tuđmanu, nova 
crkva GVHKZ ; Povijest Hrvata
Kninska gradonačelnica je istaknula da su uz sve nabrojane projekte, za nju osobno najveći Muzej 
Oluje ’95 na kninskoj tvrđavi, spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu te 



crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog zavjeta, prva katolička crkva izgrađena u Kninu nakon 
gotovo 240 godina. Gradonačelnica Rimac je najavila i kako će Knin tražiti da se znamenito djelo 
Ivana Meštrovića „Povijest Hrvata“ iz Beograda vrati u Knin.

Što će se uraditi s odobrenih 25 milijuna eura?
Gradonačelnica je i otkrila kako će se utrošiti odobrenih 25 milijuna eura iz EU fondova u sklopu 
provedbe „Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja 
malih gradova na ratom pogođenim područjima“.
– Oživjet će se i urediti tvrđava, stara jezgra grada i Krka. Izgradit će se i Inovacijsko središte – 
kazala je.

Na tvrđavi muzej kralju Zvonimiru, rezidencije, 
smještajni kapaciteti, terase
– Što se tiče tvrđave bit će uređen njen sjeverni dio, napravit će se Muzej Kralja Zvonimira kao i 
dva smještajna kapaciteta, dvije rezidencije, jedan vinski podrum, četiri terase, ljetna pozornica, 
rasvjeta i niz suvenira – nastavila je.

Uređenje i stavljanje u funkciju starog grada
–  U starom dijelu grada bit će kupljeno dvadeset kuća koje će biti obnovljene i dodijeljene kako 
kadrovima Grada Knina tako i onima koji budu zainteresirani za stanovanje. Također, u staroj 
jezgri će se urediti dva hostela, sve skale i dio pročelja obiteljskih kuća uz samu Zvonimirovu 
ulicu- najavila je Rimac..

Uredit će se 12 kilometara šetnice uz Krku
– Uredit će se 12 kilometara šetnice uz Krku i tako ćemo Krku približiti svim građanima grada Knina. 
Tu je i Inovacijsko središte Veleučilišta koje će se također financirati od ovih 25 milijuna jer želimo 
ojačati naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva i naše gospodarstvo općenito – referirala 
je gradonačelnica, a govoreći o gospodarstvu kazala je kako je cilj smanjiti nezaposlenost koja 
trenutačno u gradu iznosi 12 posto.

Monografija Knin 2005-2015
Kninska gradonačelnica najavila je i izdavanje monografije koja će dati odgovor na pitanje što se 
u Kninu napravilo zadnjih deset godina.



– Za nas najznačajniji projekti nisu još u punom sjaju i što se tiče izdavanja Monografije Knin 
2005-2015 strpit ćemo se još malo, tako da će ova monografija ugledati svijetlo do kraja godine. 
Bit će to i neka vrsta polaganja računa građanima koji su nas birali – priznala je Rimac.
Na današnjoj svečanoj sjednici dodijeljene su i nagrade i priznanja Grada Knina.

Nagrad�a Grad�a Knina veteranim�a VII. i IV. 
gard�ijske brigad�e
Nagrade Grada Knina dobili su Udruga veterana 7. Gardijske brigade „Pume“ i Udruga veterana 4. 
Gardijske brigade za osobite uspjehe u zaštiti i očuvanju digniteta Domovinskog rata, a posebno 
kroz ulogu tih brigada prije, tijekom i nakon oslobađanja grada Knina u VRO Oluja.

Grb Grada Nadi Hržić, Zoranu Čavari i 
posthumno Anti Grabiću
Grb Grada Knina posthumno je dodijeljen Anti Grabiću za nesebično i požrtvovno pristupanje 
u obavljanju policijskih zadaća s ciljem pružanja pomoći i zaštite žrtvama nasilja i ostalim 
građanima.
Grb Grada Knina dobila su i Nada Hržić za zasluge u promicanju kulture i umjetnosti i stvaranju 
kulturnog identiteta grada Knina te Zoran Čavara za zasluge u očuvanju tradicijskih običaja 
Hrvata iz BiH u gradu Kninu, promocije grada Knina kroz kulturne manifestacije na području RH 
i BiH te promicanju kulture grada Knina kroz djelovanje HKD Napredak Knin.

Plakete Grada Anđi Mešin, Anti Duilu i Vladi 
Arežini
Plakete Grada Knina dodijeljene su Anđi Mešin za 36 puta darovanu krv i osobit doprinos 
dobrovoljnom darivanju krvi, Anti Duilu za uspjehe u radu s mladim osobama srednjoškolskog 
uzrasta te promicanju znanja i obrazovanja i Vladi Arežini za uspjehe u radu s djecom i mladima 
s poteškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.

Povelja o prijateljstvu pet kraljevskih gradova
Na današnjoj sjednici potpisane su povelje o prijateljstvu pet hrvatskih kraljevskih gradova te 
povelja o prijataljstvu Knina i Vukovara.
Na sjednici su uz niz ostalih uglednika i gostiju nazočili počasni građanin grada Knina general 
Mladen Markač, provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja  Fra Joško Kodžoman 



i dožupan šibensko-kninski Tomislav Vrdoljak koji je bio u funkciji izaslanika Predsjednice 
Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. Na sjednici je nazočilo i preko 20 gradonačelnika.



21. Srpnja 2015.

Gradsko vijeće usvojilo drugi rebalans; MORH 
ignorira Knin po pitanju proslave Oluje
Gradsko vijeće Grada Knina usvojilo je danas drugi rebalans proračuna za 2015. godinu uvećan 
za 1,2 milijuna kuna.
Prihodi su tako sa 65,2 milijuna kuna uvećani na 66,4 milijuna kuna, a rashodi sa 57 na 58,2 
milijuna.
Razlika od 8,2 milijuna kuna predstavlja manjak prihoda iz prethodnih razdoblja.



Uvećan prihod od poreza na imovinu
Što se tiče prihodovne strane treba spomenuti pomoć iz drugih proračuna koja je uvećana za 
pola milijuna kuna, zatim prihod od poreza na imovinu koji je uvećan za 336 tisuća kuna, zatim 
donacije od pravnih i fizičkih osoba koje su više za 200 tisuća te prihod od financijske imovine 
koji je viši je za 85 tisuća kuna.
Što se pak rashodovne strane tiče promjene se najvećim dijelom odnose na proslavu Dana 
pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 20. obljetnice VRO Oluja. Tu je i 
85 tisuća kuna namijenjenih uređenju Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta.

MORH ignorira Grad� Knin
U okviru rasprave na rebalans proračuna, vijećnik Ivan Uzun pitao je gradonačelnicu Grada Knina 
na koji način će Republika Hrvatska participirati u proslavi Oluje u Kninu. Odgovor je da to još nije 
poznato.
– Još nam nije poznato, kad govorimo o financijskom dijelu, na koji način će se uključiti Vlada 
RH. Do sada smo, svih proteklih godina, to imali kroz logističku, inženjersku potporu Hrvatske 
vojske i Ministarstva branitelja. Prvi put sam nekidan vidjela i odluku Vlade RH o imenovanju 
Odbora za proslavu u kojoj piše da će član odbora biti i predstavnik Grada Knina. Do danas nas 
nitko nije pozvao. Vidim da je za Knin predviđena stavka Ministarstva branitelja, a po prvi put 
MORH nema stavku za Knin, nego za vojni mimohod u Zagrebu 4. kolovoza – kazala je kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac i dodala kako iz MORH-a ne odgovaraju na dopise Grada.
– Uputili smo nekoliko dopisa ministru Kotromanoviću tražeći logističku i inženjerijsku potporu, 
što je bilo svih ovih godina, no do danas nismo dobili odgovor. Kroz druge projekte, a mislim na 
stalni muzejski postav Oluje, imali smo potporu Ministarstva kulture i ja im se zahvaljujem. S 
druge strane, Ministarstvo branitelja je prošle godine najavilo da će za taj projekt osigurati milijun 
kuna, da bi u konačnici dobili 150 tisuća kuna. Vjerujem da će se resorna ministarstva koja su 
zadužena za proslavu uključiti te da će podnijeti jedan dio troškova jer to je nacionalni blagdan, 
najveći blagdan u novijoj hrvatskoj povijesti te da sve neće, kako je rekao ministar Kotromanović, 
spasti na proračun Grada Knina. Vjerujem da će se inženjerija Hrvatske vojske uključiti, iako smo 
odradili veliki dio posla zahvaljujući volonterima, DVD-u, vatrogascima te pomoći Županijskih 
cesta i Cesta Šibenik – referirala je kninska gradonačelnica.

Što će se konkretno napraviti s 25 milijuna eura 
iz EU fondova znat će se na jesen
Gradsko vijeće usvojilo je i izvješće o radu gradonačelnice Grada Knina za prvih šest mjeseci ove 
godine u kojem je kao najvažniji projekt istaknula „Program integrirane fizičke, gospodarske i 
socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima“ kojemu je 



Kninu iz EU fondova odobreno 25 milijuna eura.
– Gradu Kninu je omogućeno da povuče tih 25 milijuna eura za projekt uređenja stare gradske 
jezgre, tvrđave, Krke i Inovacijskog središta kninskog Veleučilišta. Na tom projektu smo radili 
šest mjeseci, surađivali smo s Građevinskim fakultetom iz Splita, Fondom za zaštitu okoliša i 
Turističkom zajednicom Hrvatske i taj trud, muka i rad su se isplatili. Možemo reći da smo već 
u prvim koracima, odnosno u prvim fazama, a što smo sve učinili i što će se sve iz tih sredstava 
financirati, izvijestit ćemo javnost već na jesen – najavila je kninska gradonačelnica.
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas i novi statut Narodne knjižnice Knin.



9. rujna 2015.

Grad� Knin pod�ijelio knjige osnovnoškolcim�a s 
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Grad Knin podijelio je besplatne udžbenike za kninske osnovnoškolce s posebnim odgojno-
obrazovnim potrebama.
Ukupno 18 kompleta knjiga djeci su u dvije kninske osnovne škole ispred Grada Knina uručili 
dogradonačelnik Nikola Blažević i pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić.
– Drago nam je da smo u ovim teškim vremenima našli mogućnosti i načina da vam pomognemo 
u izvođenju vaše nastave. Dali smo vam malo, ali dali smo vam od srca i znamo da ta sredstva 
idu u prave ruke. Trudit ćemo se da vam pomažemo i dalje kroz razne vidove izvođenja vaše 
nastave. Nadam se da će vam to biti na korist i da ćete uživati u ovoj školskoj godini – poručio je 
djeci i njihovim roditeljima dogradonačelnik Nikola Blažević.
Po devet kompleta knjiga dobila su djeca iz dvije kninske osnovne škole, dr. Franje Tuđmana i 
Domovinske zahvalnosti, a ukupna vrijednost knjiga je 16.700 kuna.
Grad Knin je u svom proračunu osigurao i 110 tisuća kuna za sufinanciranje troškova asistenata 
u nastavi.



9. rujna 2015.

Josipa Rim�ac se nakon 10 god�ina oprostila od� 
gradonačelničke dužnosti; Grad će voditi Nikola 
Blažević
Josipa Rimac oprostila se danas od gradonačelničke dužnosti nakon što je na čelu Knina provela 
dva i pol mandata, odnosno deset godina.
Odluku o ostavci na gradonačelničku dužnost donijela je budući da idući tjedan priseže za 
saborsku zastupnicu, ali i iz razloga što je direktorica izborne kampanje HDZ-a na predstojećim 
parlamentarnim izborima.
Gradonačelničku dužnost će kao prvi zamjenik gradonačelnice do idućih lokalnih izbora obavljati 
Nikola Blažević. Naime, po zakonu nije potrebno raspisivati izvanredne izbore kada gradonačelnik 
odstupi s dužnosti nakon više od polovice odrađenog mandata nego ga u tom slučaju može 
zamijeniti prvi dogradonačelnik.



U prepunoj gradskoj vijećnici u kojoj su uz medije bili i predstavnici gradske vlasti te javnog 
života u Kninu, Josipa Rimac se oprostila izvještajem o učinjenom u 10 godina svoje dužnosti 
gradonačelnice te promocijom monografije “Knin 2005-2015”.
Nabrojivši najvažnije projekte i ulaganja u grad te aktivnosti za poboljšanje kvalitete života 
građana, istaknula je kako je u grad u zadnjih deset godina uloženo milijardu i 200 milijuna 
kuna, kako je na Zavodu za zapošljavanje evidentirana 881 osoba manje nego 2005. godine iako 
nije bilo smanjenja broja stanovnika te kako je u desetogodišnjem razdoblju rastao i prihod od 
poreza na dohodak, a samim tim i gradski proračun.
– Osnovni proračun je u zadnjih deset godina narastao s 21 milijun na 35 milijuna kuna, a kada 
imamo kapitalne investicije iz državnog proračuna, on dosegne i 60 milijuna kuna. To je najbolji 
pokazatelj da su brojke točne i egzaktne – ustvrdila je Rimac te predstavila i buduće gradske 
projekte.
Najavila je kako će se sljedećih nekoliko godina raditi na projektu uređenja tvrđave, stare jezgre, 
šetališta uz Krku te izgradnje inovacijskog središta za što su sredstva u iznosu od 25 milijuna eura 
osigurana iz europskih fondova. Najavila je također i uređenje 40 stambenih zgrada te obnovu 
glavne ulice od Trga Oluje do početka Tomislavove.
Voditi grad proteklih deset godina bila joj je čast i odgovornost, istaknula je Rimac.
– Posebna je čast i odgovornost kao gradonačelnik pisati povijest jednoga grada. Odgovornost 
je tim veća kada ste na čelu jednoga od četiri najstarija hrvatska grada koji se spominje još u 
vremenu prije Krista u Strabonovoj Geografiji kao stara Ninia – kazala je Rimac te se, opraštajući 
se od svoje dužnosti, posebno zahvalila stranci, suradnicima i sugrađanima.

– Posebno se želim zahvaliti svojoj stranci, Hrvatskoj demokratskoj zajednici čiji sam kandidat 
na izborima bila svih ovih deset godina te svim svojim suradnicima i sugrađanima koji su mi 
davali nesebičnu potporu – kazala je Rimac i objasnila razloge svoje ostavke na gradonačelničku 
dužnost.
– Nisam netko tko je naučio sjediti na dvije stolice. Mnogi su mi govorili da pričekam s odlukom 
o ostavci ovisno o uspjehu stranke na parlamentarnim izborima. Ja sam uvjerena u izbornu 
pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i domoljubne koalicije te stoga već sada želim 
prepustiti vođenje grada, sukladno Zakonu, mojem prvom zamjeniku, Nikoli Blaževiću. Sigurna 
sam da ću imati odličnog nasljednika i da ćete zajedničkim snagama voditi ovaj grad i realizirati 
sve spomenute započete projekte, ali i kreirati nove – kazala je Josipa Rimac te izvijestila kako 
će i dalje ostati predsjednica Gradskog odbora HDZ-a.
– Knin zna da ga volim – na kraju je emotivno završila svoj oproštaj Josipa Rimac.
Njen nasljednik na čelu Grada Knina, Nikola Blažević je istaknuo kako je spreman na novu 
dužnost.
– Spreman sam za preuzimanje ove dužnosti. Znam u što ulazim i što me čeka. Ulazim na poznati 
teren. S jedne strane imam neizmjernu sreću što dolazim na mjesto gradonačelnice Josipe Rimac 
koja je pripremila brojne projekte i planove. S druge strane, nije lako doći nakon Josipe Rimac koja 
je visoko podignula letvicu obnašanja gradonačelničke dužnosti. O tome možda najviše govori 



monografija koju danas predstavljamo, a u kojoj se može pročitati i vidjeti što je sve napravljeno 
u proteklih deset godina i koliko je sredstava uloženo u grad Knin – kazao je Blažević otkrivši 
kako će temelj njegovog djelovanja biti kontinuitet.
– Moje buduće djelovanje bit će djelovanje političkog i operativnog kontinuiteta. Nastavit ću 
onim putom kojim smo išli Josipa Rimac, ja i suradnici, premda je jasno da su moje metode 
i način rada drugačije od njezinih. Vjerujem da će Knin i dalje ostati mjesto ugodnog življenja 
za sve njegove građane i da će među ljudima vladati atmosfera međusobnog uvažavanja bez 
obzira na politička, vjerska ili nacionalna obilježja naših građana – rekao je Blažević.
Kazavši kako očekuje dobru suradnju s tijelima državne uprave, spomenuo je i predstojeće 
parlamentarne izbore.
– Očekujem da ćemo za mjesec ili dva imati novog premijera i novu Vladu koja će bolje i kvalitetnije 
osluškivati potrebe područja posebne državne skrbi. Ovim prekrasnim, ali i zapuštenim 
područjima treba kvalitetnija državna politika, politika koja će hrvatskog čovjeka i građanina 
zadržati ovdje i odvratiti ga od potrebe da se iseli iz Hrvatske. Mi smo već napravili puno toga, a 
na središnjoj je vlasti da nam dobrim zakonskim rješenjima i regionalnom politikom pomogne u 
ostvarenju naših ciljeva – zaključio je novi prvi čovjek grada,





10. rujna 2015.

Gradsko vijeće: Mini porezna reforma “izbila” 
1,8 milijuna kuna u prvih pola godine
Mini porezna reforma koju je hrvatska Vlada uvela od 1. siječnja 2015. godine “izbila” je Gradu 
Kninu u prihodovnoj strani proračuna 1,8 milijuna kuna u prvih šest mjeseci ove godine.
Izvijestila je to na današnjoj sjednici Gradskog vijeća pročelnica za financije Danijela Merša 
predstavljajući izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna Grada Knina za 2015. godinu.
Upozoravale su još prošle godine jedinice lokalne samouprave kako će porezna reforma kojom 
su neznatno povećane plaće radnicima biti pogubna za općine i gradove, no nitko nije mogao 
pretpostaviti u kolikim razmjerima. Kninski proračun će tako, zbog famozne reforme, na godišnjoj 
razini biti tanji za preko 3,5 milijuna kuna.
Inače, kninsko Gradsko vijeće je danas dobilo i novog vijećnika. Josip Bebek zamijenio je Mijata 
Hrnjaka koji je dao ostavku na vijećničku dužnost.
Današnja sjednica bila je i zadnja na kojoj je u svojstvu gradonačelnice nazočila Josipa Rimac.



28. rujna 2015.

Nikola Blažević u Bruxellesu na seminaru o 
održivom razvoju i povlačenju sredstava iz EU 
fond�ova
Zamjenik gradonačelnice Grada Knina Nikola Blažević koji od 18. rujna ove godine obnaša dužnost 
gradonačelnika Grada Knina boravio je u sjedištu Europske unije u Bruxellesu na seminaru o 
održivom razvoju integriranih područja, mogućnostima povlačenja sredstava iz socijalnih i 
znanstvenih fondova, politici i programima ruralnog razvoja te o ulozi Europske komisije.
Studijsko putovanje u Bruxelles organizirala je Udruga gradova Republike Hrvatske, a hrvatsko 
izaslanstvo na seminaru činilo je 20 predstavnika gradova te dva načelnika općine.
Tijekom seminara u Bruxellesu hrvatsko izaslanstvo susrelo se s članovima kabineta zastupnika 
u Europskom parlamentu Nevena Mimice s kojima je održan sastanak na temu međunarodne 
suradnje i razvoja, a prvoga dana boravka nazočili su i tiskovnoj konferenciji predstavnika 
Europske komisije.
U neformalnom druženju predstavnike gradova i općina obišli su i europarlamentarci Andrej 
Plenković, Davor Ivo Stier i Marijana Petir.



5. liStopada 2015.

Tjed�an d�jeteta: Djeca posjetila Grad�sku upravu
U povodu obilježavanja tjedna djeteta u Gradskoj vijećnici Grada Knina okupili su se osnovnoškolci 
i djeca vrtićke dobi iz Udruge za djecu i mlade Čarobni svijet te KUD-a Kralja Zvonimira, predvođeni 
Anitom Ercegovac i Jagodom Štivinović.
Gradonačelnik Nikola Blažević, njegov zamjenik Slaven Ivić te pročelnica za društvene 
djelatnosti Sanja Lozančić dočekali su djecu i njihove tete, a djeca su im iznijela svoje prijedloge 
kako poboljšati život djece u našem gradu te ih iznenadili svojim radovima koje su im na kraju i 
poklonili.



6. liStopada 2015.

Ivan Uzun izabran za predsjednika Etičkog 
povjerenstva Grad�a Knina
Ravnatelj Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Ivan Uzun izabran je za predsjednika Etičkog 
povjerenstva Grada Knina na sjednici tog tijela održanoj danas.
Etičko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine te je neovisno radno tijelo koje prati 
primjenu Etičkog kodeksa, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika kao 
i odnosima zaposlenika prema korisnicima usluga.
Etičko povjerenstvo podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja 
ožujka za prethodnu godinu, a prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se na internet stranici Grada 
na kojoj se može preuzeti i Etički kodeks zaposlenika kninske Gradske uprave. Gradonačelnik 
uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.
Uz predsjednika Ivana Uzuna članovi Etičkog povjerenstva Grada Knina su predstavnici 
zaposlenika Gradske uprave Jozo Kolak, Jure Zečević i Lidija Ćurko te predstavnica Sindikata 
Anka Matić.



7. liStopada 2015.

Čestitka gradonačelnika i predsjednika 
Gradskog vijeća u povodu Dana neovisnosti
Kninski gradonačelnik Nikola Blažević i predsjednik Gradskog vijeća Grada Knina Marinko 
Tokmakčija uputili su čestitku u povodu Dana neovisnosti koju prenosimo u cjelosti.
„Prošle su 24 godine od povijesnog događaja, 8. listopada 1991. godine kada je Hrvatski sabor 
jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom 
državom SFRJ čime je stvorena samostalna i neovisna Republika Hrvatska. Taj dan slavimo kao 
Dan neovisnosti.
Tim povodom u ime gradske uprave i svoje osobno svim građankama i građanima Grada 
Knina, Šibensko-Kninske županije kao i Republike Hrvatske čestitamo Dan neovisnosti te ovom 
prigodom izražavamo zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su za 
ostvarenje sna o hrvatskoj neovisnosti dali svoje živote te svim nevinim civilima koji su poginuli 
u Domovinskom ratu. S ponosom i poštovanjem se prisjećamo njihove hrabrosti, odlučnosti i 
zajedništva.“, stoji u čestitki.



12. liStopada 2015.

Djeca iz vrtića Cvrčak posjetila gradsku upravu
Obilježavajući Međunarodni tjedan djeteta djeca iz Dječjeg vrtića Cvrčak posjetila su Gradsku 
upravu Grada Knina.
Mališane su u Gradskoj vijećnici primili gradonačelnik Nikola Blažević i njegov zamjenik Slaven 
Ivić.
Uz djecu su bile i njihove tete Željka Uzun, Davorka Abramac i Amarela Bobanović. Dječica 
su iznijela niz konkretnih prijedloga kako poboljšati život naših građana. Svojim domaćinima 
poklonili su crteže koje su prigodno napravile sve vrtićke skupine.



4. Studenoga 2015.

Konferencija za novinare gradonačelnika: Izbori 
imaju veliki značaj za Knin
Otkako obavlja dužnost 
gradonačelnika Grada Knina prvi put 
je danas konferenciju za novinare 
imao Nikola Blažević predstavivši 
gradske projekte i aktivnosti. Ovakva 
interakcija s javnošću bit će, obećao 
je, redovna i održavat će se najmanje 
jednom u dva mjeseca.
Govoreći o dinamici radova na 
kapitalnim gradskim projektima, 
izvijestio je kako se radovi u 
Tomislavovoj ulici privode kraju.

Tom�islavova gotova d�o kraja ovog m�jeseca
– U drugom dijelu obnove ove ulice trenutačno se izvode radovi na zamjeni azbestno cementne 
vodovodne cijevi koja se nalazi na lijevoj strani trase te na izvedbi kućnih priključaka. Ti radovi 
privode se kraju, a već je izvršeno asfaltiranje nogostupa na desnoj strani ulice. Ovaj tjedan će se 
započeti sa izradom završnog sloja kolnika nakon čega će se izvesti i asfaltiranje nogostupa na 
lijevoj strani trase. Nadam se da ćemo do kraja ovoga mjeseca, ako ne i prije, imati gotove radove 
u Tomislavovoj ulici – izvijestio je Blažević i zamolio vozače i pješake na oprez pri prometovanju 
tom ulicom. Također je apelirao na vozače da ne parkiraju vozila na nogostup jer se na taj način 
oštećuje. Dodao je i kako će se provesti određene mjere kako bi se to spriječilo.
Osvrnuo se i na dinamiku IPA projekta koji traje već četiri godine.

IPA projekt će se kompletno dovršiti do kraja 
2016. god�ine
– Što se IPA projekta tiče, još nisu završene Gunjačine skale i nekoliko lokacija na kojima se mora 
izvršiti prespajanje sa stare mreže na novu i to onda kada uređaj za pročišćavanje bude u funkciji. 
Izvođač mora i ukloniti nedostatke koji su se pojavili nakon napuštanja Gunjačinih skala. Mi smo 
u intenzivnim kontaktima s EU sektorom Hrvatskih voda kojima je upućen zahtjev za mišljenje o 



prihvatljivosti sanacije skala upravo kroz ovaj IPA projekt, jer su tom prilikom i oštećene. Čekamo 
njihov odgovor, a ukoliko ne dođe do dogovora, sanacija će se ugovoriti odvojeno. Što se tiče 
uređaja, radovi su u tijeku i očekujemo njihov završetak u kolovozu 2016. godine, a do kraja iduće 
godine očekujemo da će kompletan IPA projekt biti dovršen – kazao je gradonačelnik.

Studentski dom na proljeće
Privode se kraju i radovi na adaptaciji zgrada studentskog doma i knjižnice, a prvi čovjek kninske 
gradske uprave najavio je kako će zgrade biti u funkciji na proljeće iduće godine.

Po pitanju odobrenih 25 milijuna eura iz Europskih fondova Blažević je izvijestio kako slijedi 
rješavanje brojnih administrativnih pitanja, a same projektne aktivnosti provodit će se od 
polovice 2017. do 2020. godine.
Dodao je kako Knin polako postaje konkurentna turistička destinacija, kako po pitanju 
valoriziranja prirodnih ljepota, tako i po pitanju oživljavanja kulturno povijesnog turizma te 
vjerskog turizma.
Na novinarsko pitanje o značaju predstojećih parlamentarnih izbora za grad Knin, Blažević je 
istaknuo kako je taj značaj velik.

Domoljubna koalicija donijet će puno više 
d�obroga za Knin
– Za Knin izbori imaju veliki značaj. Analizirajući rad ove Vlade u prethodne četiri godine usuđujem 
se reći da nisu napravili ništa od onog što su obećali i da je njihova pomoć bila vrlo slabašna. 
Prepoznao sam i kao građanin i kao dužnosnik da će program HDZ-a i Domoljubne koalicije 
donijeti puno više dobroga ovim područjima nego je to bilo do sada – ustvrdio je Blažević.
Zbog poteza aktualne vlasti, situacija u gradu nikad nije bila gora, upozorio je.

Ne možemo sa sigurnošću predvidjeti punjenje 
proračuna do kraja godine
– Zbog novog poreznog režima kojega je uvela aktualna vlast situacija nikad nije bila gora. Grad 
Knin je ranijih godina raspolagao prihodima od opće namjene, a danas te prihode raspoređuje 
središnja državna vlast i oni nam daju onoliko koliko misle da treba. Decentralizirane su brojne 
funkcije što znači da imamo sve više obaveza kao jedinica lokalne samouprave, a sredstva nisu 
decentralizirana. Mi smo od ove godine postali i obveznici povrata poreza na dohodak. Uglavnom 
je našim građanima porez vraćen, no to nije dovršeno do kraja tako da ne možemo sa sigurnošću 
predvidjeti ni kako će teći punjenje proračuna do kraja ove godine, a da ne govorim o proračunu 



za 2016. godinu – kazao je kninski gradonačelnik.
Knin treba državnu vlast sa senzibilitetom za mala mjesta i potpomognuta područja, naglasio 
je.

Blažević priželjkuje propise koji će gradovima 
dati više kreativnih mogućnosti
– Mi u malim mjestima i potpomognutim područjima očekujemo državnu vlast koja će pokazati 
više senzibiliteta za naša područja. Očekujemo vlast koja će donositi zakone s kvalitetnijom 
regionalnom politikom i zakone, propise i mjere koji će pogodovati stanovnicima da lakše 
dođu do posla i ne odlaze u treće zemlje, a investitorima da imaju bolju poduzetničku klimu. 
Priželjkujem propise koji će dati više kreativnih mogućnosti jedinicama lokalne samouprave, uz 
kapitalne potpore koje smo imali i ranijih godina – izrazio je nadu kninski gradonačelnik.



24. Studenoga 2015.

Nikola Blažević potpredsjednik Udruge gradova 
u RH

Kninski gradonačelnik Nikola Blažević izabran je za 
potpredsjednika Udruge gradova u RH na Skupštini udruge 
održanoj u Tuheljskim Toplicama.
Blažević je na toj dužnosti zamijenio dosadašnju 
potpredsjednicu Josipu Rimac čime je nastavljen kontinuitet 
rada kninskih lokalnih dužnosnika u upravljačkim tijelima 
udruge.



24. Studenoga 2015.

Blažević na susretu 
gradonačelnika i 
poduzetnika; Glavna tema 
EU fond�ovi

Kninski gradonačelnik Nikola Blažević sudjelovao je na susretu gradonačelnika i poduzetnika koji 
se pod nazivom ’48 sati – 7. susret gradonačelnika i poduzetnika’ održao u Tuheljskim Toplicama.
Susret su zajednički organizirali Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i poslovni tjednik Lider, 
a glavne teme bile su EU fondovi, elektromobilnost, poticanje investicija na lokalnoj razini i 
porezna reforma nakon godinu dana primjene.
Na događanju su uz poduzetnike i gradonačelnike sudjelovali i bankari te predstavnici hrvatske 
Vlade.



1. proSinca 2015.

Usvojen treći rebalans: Odlagalište Mala 
Promina pričekat će 2016. Godinu
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je treći ovogodišnji rebalans proračuna. Rebalansom je proračun 
umanjen za deset milijuna kuna (10.032.662 kn), a glavnina tog iznosa odnosi se na sanaciju 
odlagališta otpada Mala Promina vrijednu devet milijuna kuna (9.085.000 kn) koja je iz 
tehničkih razloga odložena za 2016. godinu.
Proračun je umanjen i zbog nerealiziranih nerazvrstanih cesta i to za 370 tisuća kuna, a riječ je o 
Kovačićevoj, Gajevoj i ulici Ante Anića te o Gospodnetićevom putu.
Značajniji rashodi viši od planiranih tiču se neisplaćenih stipendija za prošlu godinu i to u iznosu 
od 98 tisuća kuna te uvećanih troškova proslave Oluje sa 100 na 170 tisuća kuna.

Dug Grada u zadnje četiri godine prepolovljen
Tako trećim rebalansom ukupni prihodi i primici umjesto planiranih 66, 4 milijuna kuna iznose 
56,4 milijuna kuna, a rashodi i izdaci umjesto 58,1 milijun kuna iznose 48,1 milijun kuna. Fiktivni 
fišak prihoda i primitaka u iznosu od 8,2 milijuna kuna je zapravo višak prihoda za pokriće 
prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina. Kolokvijalno rečeno, riječ je o 
proračunskom dugu Grada koji se vuče godinama. Pozitivno je ipak da je taj dug od 2011. godine 



kada je iznosio 16 milijuna kuna – prepolovljen.

Slaven Ivić novi načelnik Stožera za zaštitu i 
spašavanje za Grad� Knin
Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojeni su i pravilnici o radu Pučkog otvorenog učilišta 
Knin i Narodne knjižnice Knin, a Stožer za zaštitu i spašavanje za Grad Knin dobio je novog 
načelnika. To je kninski dogradonačelnik Slaven Ivić.
Na sjednici je donesena i odluka o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Grada Knina kojom 
će zapovjedati gradonačelnik Nikola Blažević.

Tehničar kninske bolnice deložiran iz bolnice 
nakon 20 godina; Vijećnik Uzun upozorio da je 
riječ o tjeranju stručnih kadrova iz grada
Na današnjem zasjedanju kninskog parlamenta bilo je samo jedno vijećničko pitanje i to ono 
vijećnika HDZ-a Ivana Uzuna. On je upoznao vijeće i javnost kako je sanacijska upraviteljica 
kninske bolnice Antonela Karačić naložila tehničaru radiologije Mahmoudu Tomeliehu da iziđe 
iz prostora bolnice gdje živi više od 20 godina, točnije od oslobođenja grada. Uzun je upozorio 
kako je ovdje riječ o tjeranju stručnih kadrova iz grada.
Kninski gradonačelnik Nikola Blažević odgovorio je kako je upoznat sa slučajem Tomelieha te će 
u vezi s tim problemom postaviti upit sanacijskoj upraviteljici.

– Grad Knin nije nadležan za stambeno zbrinjavanje no itekako mi je dobro poznat slučaj 
Mahmouda Tomelieha, a i moja prethodnica, gradonačelnica je pokušavala pomoći gospodinu 
Tomeliehu. Pravo je sanacijske upraviteljice da upravlja resursima i prostorima u bolnici, ali 
zasigurno je loša poruka da  čovjek koji je tu preko 20 godina mora izići iz bolnice. Svakako ću 
postaviti upit sanacijskoj upraviteljici te obavijestiti ovo vijeće i javnost o odgovoru koji dobijem 
– kazao je gradonačelnik Blažević.

Predsjednik Gradskog vijeća čestitao ulazak u 
Sabor Josipi Rimac i Mirku Raškoviću
Ma kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija čestitao je gradonačelniku 
Nikoli Blaževiću na prvoj “odrađenoj” sjednici u novoj ulozi, a kninskim saborskim zastupnicima 
Josipi Rimac i Mirku Raškoviću čestitao je ulazak u Hrvatski Sabor.



17. proSinca 2015.

Usvojen gradski proračun za 2016. godinu u 
iznosu od 57,6 milijuna kuna
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je proračun za 2016. godinu u iznosu od 57,6 milijuna kuna što je 
otprilike u rangu trećeg rebalansa ovogodišnjeg proračuna po kojem prihodi iznose 56,4 milijuna 
kuna.

Očekivani prihodi od poreza i prireza 13,2 
m�ilijuna
Što se proračunskih prihoda tiče, od poreza i prireza na dohodak planira se uprihodovati 13,2 
milijuna kuna, a od pomoći iz državnog i županijskog proračuna 10,6 milijuna od čega se najveći 
dio odnosi na sredstva za povrat poreza.
Plan prihoda Dječjeg vrtića Cvrčak, Kninskog muzeja i Narodne knjižnice Knin zajedno iznose 1,7 
milijuna kuna.

Za sanaciju od�lagališta Mala Prom�ina 13 
m�ilijuna kuna
Što se tiče pomoći od izvanproračunskih korisnika, odnosno pomoći od ostalih subjekata unutar 
općeg proračuna, plan je uprihodovati 13 milijuna kuna, a riječ je o pomoći Fonda za zaštitu 



okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada Mala Promina.
Što se tiče rashodovnog dijela proračuna, a u dijelu programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, uz već spomenutu sanaciju odlagališta Mala Promina u visini 13 
milijuna kuna, treba izdvojiti da je za izgradnju reciklažnog dvorišta namijenjeno 1,2 milijuna 
kuna, a za javnu rasvjetu  625 tisuća kuna.

Za održavanje čistoće i zelenila grada 1,3 
m�ilijuna kuna
U dijelu programa održavanja komunalne infrastrukture, najveći iznos, u visini 1,3 milijuna kuna 
odnosi se na održavanje čistoće i zelenila u gradu u čemu će tvrtka Čistoća i zelenilo participirati 
s 50 posto sredstava.

Za stipendije 155, a za asistente u nastavi 110 
tisuća kuna; Za rođeno dijete dobit će se tisuću 
kuna 
Iz programa socijalnih davanja najveći iznos odnosi se na troškove ogrjeva za građane u visini 
950 tisuća kuna. Na isplate studentskih i sportskih stipendija planira se potrošiti 155 tisuća, na 
sufinanciranje asistenata u nastavi 110 tisuća, a na pomoć za rođeno dijete 104 tisuće kuna pri 
čemu će pomoć za svako rođeno dijete iznositi tisuću kuna.

Za kulturu 460, za sport 375, a za udruge 
civilnog društva 415 tisuća kuna

Za javne potrebe u kulturi izdvojit će se 460 tisuća kuna, za javne potrebe u sportu 375 tisuća, a 
za udruge civilnog društva 415 tisuća kuna.

Za gospodarstvo 1,6 milijuna kuna
Za djelatnost gospodarstva i poduzetništva predviđeno je 1,6 milijuna kuna. Od tog iznosa, na 
gospodarske i poduzetničke zone ide 970 tisuća, na razvoj turizma 510 tisuća, na razvoj malog 
gospodarstva 120 tisuća te na poticaje razvoja poljoprivrede 100 tisuća kuna.

Knjižnici 689 tisuća kuna



Grad će financirati i svoje ustanove. Narodna knjižnica Knin dobit će 689 tisuća kuna, a pomoć 
knjižnici i to uglavnom za opremanje novog prostora očekuje se i iz državnog i županijskog 
proračuna i to u visini 614 tisuća kuna. Knjižnica očekuje i vlastite prihode u iznosu od 154 tisuće 
kuna.

Vrtiću 696 tisuća kuna
Dječjem vrtiću Cvrčak namijenjeno je 696 tisuća kuna iz gradskog proračuna. Planirani vlastiti 
prihodi vrtića iznose 3,2 milijuna kuna, a iz državnog i županijskog proračuna očekuje se 553 
tisuće kuna.

Muzeju 1,6 milijuna kuna
Za Kninski muzej iz gradskog proračuna je predviđeno 1,6 milijuna kuna, planirani vlastiti prihodi 
muzeja su 267 tisuća kuna, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna očekuju se u iznosu 
od 666 tisuća kuna, a prihodi od prodaje dugotrajne imovine trebali bi iznositi 1,4 milijun kuna.

Pučkom učilištu 371 tisuću kuna
Pučko otvoreno učilište Knin dobit će iz gradskog proračuna 371 tisuću kuna. Njihovi vlastiti 
prihodi očekuju se u iznosu od 251 tisuću kuna, a očekivana pomoć iz državnog proračuna iznosi 
28 tisuća kuna.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi 896 tisuća kuna
Grad će za Javnu vatrogasnu postrojbu Knin izdvojiti 896 tisuća kuna, a očekuje se pomoć i iz 
decentraliziranih sredstava državnog proračuna u iznosu od 3 milijuna kuna kao i tekuća pomoć 
iz državnog proračuna u visini 176 tisuća kuna. Predviđena je i stavka od ostalih pomoći u iznosu 
od 32 tisuće kuna. Planirani vlastiti prihodi JVP Knin su 25 tisuća kuna.

Za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i 
ustanovama 19,4 posto proračuna
Od ukupnih proračunskih rashoda u visini 57,6 milijuna kuna, za plaće zaposlenika gradske uprave 
i ustanova namijenjeno je 11,2 milijuna kuna što iznosi 19,4 posto ukupnih rashoda. Zakonski, 
ovaj postotak ne smije prijeći 20 posto.



21. proSinca 2015.

Božićni prijam u gradskoj upravi
U kninskoj Gradskoj vijećnici danas je održan tradicionalni prijam koji su u povodu božićnih i 
novogodišnjih blagdana upriličili predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija i gradonačelnik 
Nikola Blažević.

Na prijam�u i saborski zastupnici Josipa Rim�ac i 
Mirko Rašković
Prijamu su se odazvali saborski zastupnici Josipa Rimac i Mirko Rašković, članovi kninskog 
Gradskog vijeća i ravnatelji gradskih ustanova i poduzeća, predstavnici udruga i tvrtki, vojske i 
policije, katoličke i pravoslavne crkve, predstavnici braniteljskih udruga te predstavnici Šibensko-
kninske županije.

Tokmakčija: Čuvajmo međusobno poštovanje



Predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija kao 
izuzetnu vrijednost u Kninu naveo je međusobno 
poštovanje kojega, kako je rekao, moramo sačuvati. 
Uputio je i poziv prisutnim katoličkim i pravoslavnim 
svećenicima da svakodnevno mole protiv krađe.
– Ne kradu nam više dolare i eure. Kradu nam nešto 
puno vrjednije, kradu nam dušu. Kradu je u starom i 
mladom, u muškarcu i ženi, u sinu i kćeri. A to novo zlo 
može zaustaviti samo dragi Bog – bio je nadahnut 
predsjednik Gradskog vijeća.

Blažević: Josipa Rimac 
napravila puno za Knin
Gradonačelnik Nikola Blažević pozdravio je 
svoju prethodnicu Josipu Rimac koja je u svom 
desetogodišnjem mandatu, kako je rekao, napravila 
puno za ovaj grad.
– Sve ono što je napravila pamtit će se dugo i ostat 
će generacijama koje dolaze – rekao je Blažević i 
osvrnuo se na učinjeno u godini na izmaku posebno 
spomenuvši uspješnu organizaciju 20. obljetnice 
Oluje, ali i pobrojavši nekoliko projekata koji su 
promijenili izgled grada.
– Sve ono što smo moja prethodnica i ja napravili u 
godini na izmaku, ali i sve učinjeno u zadnjih deset 
godina sažeto je u monografiji koju smo prezentirali 
u rujnu. Ipak, nekoliko projekata ću istaknuti jer su 
promijenili urbanu fizionomiju grada. To su, prije svih, 
spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji 
Tuđmanu i Muzej Oluja 95 na tvrđavi te, nama možda 
najvažniji projekt, Crkva GVHKZ. Ove godine napravili 
smo i Požareve stube koje vode iz grada prema 
tvrđavi, obnovili smo i crkvu sv. Barbare na tvrđavi, a 
uredili smo i Cesarićevu obalu i izletište Marunuša na 
Krki te smo kupili i splav kao dodatni prilog turističkoj 
valorizaciji naše rijeke. Ovih dana dovršavamo 
Tomislavovu ulicu koja je puštena u promet, a u godini 
na izmaku obnovili smo i Branimirovu i Jeleninu ulicu 
– pobrojao je gradonačelnik ovogodišnje dovršene 



projekte te najavio nove.

Blažević: Imamo niz 
zacrtanih planova i 
projekata
– Moja prethodnica, Josipa Rimac i ja zacrtali smo 
niz planova i projekata. Sve zacrtane planove će 
kninska gradska uprava u suradnji sa saborskom 
zastupnicom Rimac i realizirati, a sve u cilju da bi 
život naših građana bio ugodniji i ljepši – najavio je 
Blažević.
Prisutne je pozdravio i dožupan Tomislav Vrdoljak, a 
blagoslov je udijelio gvardijan samostana sv. Ante fra 
Marko Duran.



23. proSinca 2015.

Božićna čestitka gradonačelnika i predsjednika 
Gradskog vijeća
Kninski gradonačelnik Nikola Blažević i predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija uputili 
su božićnu čestitku građanima koju prenosimo u cjelosti:
“Drage sugrađanke i sugrađani,
pred nama je najljepši kršćanski blagdan, blagdan čija se sveta poruka ogleda u slavlju radosne 
vijesti, u skromnom veselju, u pomirenju i obiteljskom okupljanju.
Božić je dan kada iskazujemo ljubav prema bližnjima, iskrenu brigu za potrebite i solidarnost 
prema slabijima. To je dan kada smo ispunjeni veseljem, toplinom i nadom u bolje sutra.
U ozračju ovih blagdanskih dana čast nam je s vama podijeliti radost Božića, blagdana kojeg 
slavimo u toplini doma, okruženi obitelji i prijateljima. Neka tu radost Božićni dani unesu u svaki 
dom i svaku obitelj i neka ona ispuni sva srca i neka nas svjetlo Božića osvijetli i podari radost 
zajedničkog života, mira, sreće i blagostanja.
Stoga, svim građankama i građanima grada Knina, u povodu nadolazećih božićno – novogodišnjih 
blagdana, želimo čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2016. godinu”, stoji  čestitci 
gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća.



4.
Društvo



2. Siječnja 2015.

U Kninu rođena prva beba županije u 2015.; Od 
Grada i Županije čestitke i novčani poklon

Prvorođena beba u Šibensko-kninskoj županiji u 2015 godini je dječak rođen u kninskom rodilištu. 
Malog  Jozu Ilića u bolnici su posjetili zamjenik župana Tomislav Vrdoljak i kninska gradonačelnica 
Josipa Rimac. Uz čestitke, majci Violeti uručeni su  poklon paketi i po tisuću kuna od Županije i 
Grada.
Beba je  rođena  1. siječnja u 5,50 sati. To je četvrto dijete obitelji Ilić.  Malog Jozu kod kuće čekaju 
dva brata i sestrica.
Požurio se biti prvi u 2015. godini jer rodio se mjesec dana prije termina, kažu ponosni roditelji, 
tako da bolji poklon za Novu godinu, nisu mogli zamisliti.



3. Siječnja 2015.

Nezapamćena tragedija u Kninu; Automobil 
sletio s Atlagića mosta, poginula petoročlana 
obitelj Grizelj
Petoročlana obitelj poginula je 3. siječnja 2015. godine u tragičnoj nesreći kakvu Knin ne pamti, 
kada je osobno vozilo, probivši ogradu, sletjelo s Atlagića mosta.
U stravičnoj nesreći poginuli su svi putnici u vozilu,  32-godišnji vozač Jadran Grizelj iz Knina, 
njegova 60-godišnja majka Milena, 32-godišnja supruga Milena i njihovo dvoje malodobne 
djece, šestomjesečni sin i 3-godišnja kćer, potvrdila je policija.



4. Siječnja 2015.

Gradonačelnica proglasila 5. siječnja 2015. 
godine Danom žalosti
Gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti na 
području Grada Knina u ponedjeljak, 5. siječnja 2015. godine zbog tragične pogibije obitelji Grizelj.
Dan žalosti označen je isticanjem zastava Republike Hrvatske i zastave Grada Knina na pola 
koplja i crne zastave na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti, pravosudna 
tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela koja obavljaju javne 
ovlasti kao i na zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba ili djelatnosti 
fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.



5. Siječnja 2015.

Tisuće građana Knina posljednji put ispratilo 
tragično stradalu obitelj
Tisuće građana Knina došlo je 5. siječnja 2015. godine na sprovod obitelji Grizelj stradale u 
tragediji koja je zavila grad u crno i donijela tugu koja se ne može riječima izreći.
Počivali u miru!



6. Siječnja 2015.

Božićna čestitka gradonačelnice i predsjednika 
Gradskog vijeća pravoslavnim vjernicima

Gradonačelnica Grada Knina 
Josipa Rimac i predsjednik 
kninskog Gradskog vijeća Marinko 
Tokmakčija uputili su božićnu 
čestitku pravoslavnim vjernicima:
“Božić je blagdan obiteljskog 
i vjerničkog zajedništva, mira i 
nade, nadahnjuje nas na ljubav 
i poštovanje prema bližnjem 
ispunjavajući tako naša srca 
radošću. Neka blagdan Isusova 
rođenja unese radost u Vaše 
domove te bude poticaj za 
zajedništvo, solidarnost i vjeru u 
budućnost.
U ozračju radosti i nade, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretan i blagoslovljen 
Božić, uz želju da ga u zdravlju, miru i blagostanju proslavite u krugu svojih obitelji.
Mir Božji, Hristos se rodi!”,
stoji u božićnoj čestitci gradonačelnice i predsjednika Gradskog vijeća.



11. Siječnja 2015.

Novoizabranoj Pred�sjed�nici RH Kolind�i Grabar 
Kitarović u Kninu 62,44 %, a Ivi Josipoviću 
37,56 % glasova
U drugom krugu predsjedničkih 
izbora održanih 11. Siječnja 2015., 
najviše glasova u Kninu dobila je 
novoizabrana Predsjednica RH, 
Kolinda Grabar Kitarović osvojivši 
62,44 posto glasova (4.512 
glasova), podaci su Državnog 
izbornog povjerenstva RH nakon 
100 posto obrađenih biračkih 
mjesta u Kninu.
Ivo Josipović dobio je u Kninu 37,56 
posto glasova (2.714 glasova).
Glasanju je pristupio 7.371 birač, 
odnosno 50,25 % ukupnog 
biračkog tijela u Kninu, što je za 
3,45 posto veća izlaznost (484 birača više) od zadnjih lokalnih izbora 2013. godine kada je u 
Kninu na izbore pristupilo 6.887 birača, odnosno 46,80% biračkog tijela.



14. Siječnja 2015.

Usvojena Povelja o prijateljstvu pet hrvatskih 
kraljevskih gradova

Kninsko Gradsko vijeće danas je jednoglasno 
usvojilo Odluku o uspostavi prijateljstva i suradnje 
“5 hrvatskih kraljevskih gradova” – Biograda na 
Moru, Nina, Solina, Knina te Općine Tomislavgrad 
u BiH.
Odlukom se utvrđuje da između navedenih 
gradova i općina postoji interes za suradnju radi 
postizanja učinkovitije turističke promidžbe i 
zajedničkih projekata prema fondovima Europske 
unije, utemeljenih na kulturno-gastronomskoj 
suradnji s naglaskom na pograničnu suradnju s 
Općinom Tomislavgrad.
Povelja o prijateljstvu i suradnji naglašava kako su 
spomenuti gradovi i općine vezani kulturološkom 
bliskošću koja proizlazi iz zajedničke prošlosti 
te da isti uspostavljaju međusobnu suradnju 
i prijateljstvo jer su prepoznali zajedničke 
mogućnosti u razvijanju i širenju odnosa u svrhu 
ostvarivanja zajedničkih ciljeva na dobrobit svih 
svojih građana.
Bitno je napomenuti da donošenje i provođenje ove odluke ne stvara financijsku obvezu za Grad 
Knin.
Odluka o Povelji bila je danas jedina točka sjednice Gradskog vijeća koja je započela minutom 
šutnje u sjećanje na tragično stradalu obitelj Grizelj.
Predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija zahvalio se na kraju sjednice građanima Knina 
budući da na nedavno provedenim izborima u gradu nije zabilježen niti jedan incident te je 
čestitao novoizabranoj Predsjednici RH Kolindi Grabar Kitarović.



18. Siječnja 2015.

Obljetnica ubojstva obitelji Čengić
U povodu 23 obljetnice ubojstva 
četveročlane obitelji Čengić danas su u 
Erveniku položeni vijenci i zapaljene svijeće, 
najprije na obiteljskoj grobnici, a potom i 
kod spomen obilježja.
Vijence su položili rodbina stradalih, 
Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata Ervenika, izaslanstvo Grada Knina 
predvođeno zamjenikom gradonačelnice 
Slavenom Ivićem, izaslanstvo Grada 
Benkovca na čelu sa gradonačelnikom 
Brankom Kutijom, predstavnici braniteljskih 
udruga grada Benkovca te izaslanstvo Udruge civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Zadarske 
županije koje je predvodila Ljubica Krcelić,
Misu te potom riječi odrješenja za poginule predvodio je župnik don. Nikola Dučkić.
Na današnji dan, 18. siječnja 1992. godine četveročlanu hrvatsku obitelj Čengić, od kojih je bilo i 
dvoje djece od 11 i 5 godina, ubili su, na nadasve okrutan način,  krajiški pobunjenici i pripadnici 
Martićeve milicije.



20. Siječnja 2015.

Održana komemoracija za Slavicu Šimić; Josipa 
Rimac: “Bila mi je životni oslonac i najbolji 
učitelj”

U prepunoj velikoj dvorani kninskog 
Veleučilišta održana je danas komemoracija 
za iznenada preminulu Slavicu Šimić, 
dugogodišnju ravnateljicu osnovne škole dr. 
Franje Tuđmana, osobu koja je dala neizbrisiv 
obol u odgoju djece i mladih Grada Knina,
– Opraštamo se od žene koja je gradila ovaj 
grad. I u progonstvu iz Knina i u povratku 
u Knin snagu je crpila iz vjere te iz molitvi 
svetom Anti, zaštitniku djece kojoj je 
posvetila čitav svoj život. Odgojila je mnoge 
generacije Knina. Svi smo mi njena djeca. 
Svima nam je bila put i životni oslonac. Meni 
osobno, bila je savjetnik, prijatelj i najbolji 
učitelj. Njen vedri duh i čarobni osmjeh živjet 
će vječno među nama – uputila je, kroz suze, 
posljednji pozdrav Slavici Šimić, kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac.
– Njene su zasluge da škola u osnivanju 
postane škola s imenom prepoznatljivim 
izvan grada i županije. Bila je kao majka, 
stroga i pravedna, ukazujući na greške i opraštajući. Vrata njenog ureda bila su za sve uvijek 
otvorena i svi su tu mogli naći toplu riječ i razumjevanje. Danas smo ponosni djelatnici Osnovne 
škole dr. Franje Tuđmana, što ne bismo bili bez njene pomoći i dobrote – oprostila se od svoje 
ravnateljice, u ime djelatnika škole, predsjednica Školskog odbora, Marija Mijač.
– Slavica Šimić znala je da moć nije u položaju koji se obnaša nego u podložnosti tog položaja 
ljudima – obratio se na komemoraciji u ime Udruge ravnatelja, ravnatelj Osnovne škole Brodarica 
iz Šibenika, Emil Božikov.
Komemoraciji su nazočili brojni građani. Došlo ih je znatno više nego ih može primiti velika 
dvorana Veleučilišta, tako da su mnogi od njih komemoraciju pratili stojeći ispred dvorane.



7. ožujka 2015.

Vatrogasci ugasili šest požara na Spasu u istom 
d�anu
Kninski vatrogasci ugasili su 7. 
ožujka 2015. godine šest požara na 
Spasu u istom danu.
Požare je očito izazvao piroman ili 
više njih. Vatra je paljena, uz male 
razmake, duž gotovo cijeloga puta 
za vrh brda te na platou Spasa.



27. ožujka 2015.

U Kninu održana edukacija na temu – kako 
povući sredstva iz EU fondova za energetsku 
obnovu zgrad�a

Kako je zadnje vrijeme zabilježena velika 
zainteresiranost građana po pitanju 
povlačenja sredstava iz EU fondova u 
svrhu energetske obnove zgrada, na 
kninskom Veleučilištu je u organizaciji 
Upravitelja Knin d.o.o. i firme Riteh 
održana edukacija predstavnika stanara 
o sufinanciranju energetske obnove 
višestambenih zgrada (fasade, krovišta 
i stolarija) iz EU fondova, odnosno kako 
i na koji način te koje je korake potrebno poduzeti da bi se prijavilo na javne pozive po pitanju 
pripreme i izrade dokumentacije prema fondu te u konačnici prijave za javni natječaj za dobivanje 
sredstava odnosno samu obnovu zgrade.
Na sastanku je izviješćeno kako fond sufinancira suvlasnike višestambenih zgrada na području 
od posebne državne skrbi sa 80% sredstava (dok je to u ostalim djelovima RH samo 40%), a 
ostatak od 20% moraju osigurati suvlasnici putem pričuve odnosno kredita.
Da bi se sve skupa pokrenulo bitno je da suvlasnici natpolovičnom većinom u kvadraturi izraze 
dobru volju i želju te upute zahtjev putem predstavnika stanara upravitelju zgrade, a upravitelj će 
dalje za njih kao posrednik prema fondu u suradnji sa predstavnikom stanara ispuniti i prikupiti 
svu potrebnu dokumentaciju te je proslijediti fondu, poručeno je zainteresiranima na edukaciji.
Još je bitno napomenuti da sredstva u iznosu od 80% po zavrsetku obnove zgrade fond refundira 
i uplaćuje isključivo na žiro račun stambene zgrade, a ne na račun upravitelja zgrade jer samo 
suvlasnici mogu pokrenuti postupak u ime i za račun svoje zgrade te nitko drugi umjesto njih.
Također, prije samog javnog natječaja, izradu energetskog pregleda zgrade fond snosi sa 80% 
sredstava, a za izradu projektne dokumentacije daje 100% bespovratna sredstva s tim da kad se 
sredstva odobre projekt mora biti realiziran u roku od dvije godine ili se sva sredstva koje je fond 
dao zgradi moraju vratiti fondu.



9. travnja 2015.

Humanost: Ivan Vargović 100-ti put darovao krv

Darivatelj kninskog Gradskog društva Crvenog križa, Ivan 
Vargović iz Knina darovao je danas krv jubilarni 100-ti put.
Ivan Vargović pristupio je današnjoj akciji darivanja krvi 
i obilježio svoje humano djelovanje sa okruglom brojkom 
darivanja.
– Moramo istaknuti da je Ivan Vargović darivatelj sa najviše 
puta darovanom krvi na našem području djelovanja te prvi 
darivatelj sa 100-tim darivanjem. Danas smo vrlo ponosni 
i radosni što smo prisustvovali ovom jubileju – izvijestili su 
iz kninskog Crvenog križa.



22. travnja 2015.

Moto klub IV. Gard�ijske: 24 krunice za 24 god�ine
Moto klub IV. Gardijske brigade iz 
Splita obilazio je u travnju 24 grada 
u kojima je položio krunice u čast 
poginulim hrvatskim braniteljima. 
Projekt “24 krunice za 24 godine” 
obilježavao se u povodu 24. obljetnice 
osnivanja IV. Gardijske brigade.
U Kninu su položili krunicu na 
Spomenik hrvatske pobjede Oluja 
’95. Ispred Grada Knina članove 
Moto kluba dočekali su zamjenik 
gradonačelnice Slaven Ivić i pročelnica 
za lokalnu samoupravu i društvene 
djelatnosti Sanja Lozančić.
Osim Knina članovi moto kluba će odati počast poginulim hrvatskim braniteljima u Splitu, 
Vukovaru, Udbini, Plitvicama, Zagrebu, Petrinji, Okučanima, Novoj Gradišci, Slavonskom Brodu, 
Vinkovcima, Osijeku, Bjelovaru, Varaždinu, Gospiću, Kruševu, Zelenom hrastu, Škabrnji, Šibeniku 
te Pozorac Marini. Trinaestu i četrnaestu krunicu položit će na Memorijalnom groblju žrtava iz 
Domovinskog rata grada Vukovara kao i na spomen bistu general bojnika Blage Zadre.



1. Svibnja 2015.

Obilježena 24. obljetnica napada na Vrpolje i 
Potkonje

U Kninu je 1. svibnja 2015. godine obilježena 24. 
obljetnica napada srpske paravojske na sela 
Potkonje i Vrpolje.
Predstavnici Grada Knina predvođeni 
gradonačelnicom Josipom Rimac, predstavnik 
Županije, dožupan Tomislav Vrdoljak, zatim 
predstavnici UHBDDR-a i UDVDR-a RH te 
policije položili su vijence i zapalili svijeće kod 
križa na kninskoj tvrđavi, a nakon toga se u 
crkvi sv. Barbare služila sveta misa.
Na tvrđavi su se uz predstavnike Grada i 
braniteljskih udruga okupili i mještani Potkonja, 
Vrpolja i Knina.
Vijenci su položeni i kod spomen obilježja u 
Vrpolju te u Potkonju.
Na današnji dan, 1. svibnja 1991. godine 
pripadnici srpske paravojske izvršili su 
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.
Napadom na Potkonje i Vrpolje 1. svibnja 1991.
godine, prijetnjama, ubijanjem i izgonom 
stanovništva hrvatske nacionalnosti iz Knina i 
okolnih mjesta započeo je čin otvorene srpske 
pobune protiv ustavnog poretka RH.



12. Svibnja 2015.

Josipa Rim�ac im�enovana d�irektoricom� 
kampanje HDZ-a za predstojeće parlamentarne 
izbore
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko 
predstavio je danas izborni stožer te 
stranke za predstojeće parlamentarne 
izbore.
Predsjednica kninskog HDZ-a i članica 
Predsjedništva HDZ-a, kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac imenovana 
je direktoricom kampanje HDZ-a za 
predstojeće parlamentarne izbore.
Tomislav Karamarko imenovan je šefom 
političkog stožera, izborni stožer predvodi 
Milijan Brkić, koordinator koalicije je 
Tomislav Čuljak, a direktorica kampanje 
je Josipa Rimac.
Koordinatori po izbornim jednicama su Željko Reiner (I. izborna jedinica), Andrija Mikulić (II.), 
Žarko Tušek (III.), Ivan Anušić (IV.), Božo Galić (V.), Dražen Bošnjaković (VI.), Damir Jelić (VII.), 
Oleg Butković (VIII.), Božidar Kalmeta (IX.),  Ante Sanader (X.) i Ivan Šuker (XI.).



13. lipnja 2015.

Grad Knin i Kninska župna zajednica svečano 
proslavili svetkovinu sv. Ante
Grad Knin i Kninska župna zajednica svečano 
su proslavili svetkovinu sv. Ante Padovanskog, 
nebeskog zaštitnika grada Knina.
Središnjim euharistijskim slavljem predsjedao 
je fra Luka Tomašević, profesor na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
U samostanskoj crkvi Sv. Ante Padovanskog 
jutarnje mise slavljenje su u 6, 7 i 8 sati. Kip sv. Ante 
Padovanskog bio je izložen u lađi crkve, gdje su 
svoje molitve svecu cijeloga svijeta izricali mnogi 
štovatelji i hodočasnici.
Svečana zvonjava crkvenih zvona u 9:30 sati 
označila je početak procesije s kipom sv. Ante 
ulicama Grada Knina, a kip su nosili predstavnici 
vatrogasaca, vjeroučitelja, policajaca, HKD-a 
„Napredak“ te muškarci u narodnim nošnjama. 
Litanije svim svetima predvodio je fra Marko 
Duran, gvardijan i župnik.
Središnje euharistijsko slavlje u privremenoj 
Gospinoj crkvi započelo je u 10:15 sati, a misi su nazočili predstavnici Grada Knina, Šibensko-
kninske županije i Kninskog veleučilišta. Osim spomenutih, nazočili su predstavnici javnih, 
državnih i privatnih ustanova s kninskog područja. U procesiji i euharistijskom slavlju je sudjelovalo 
oko 500 ljudi.



13. lipnja 2015.

Svečano proslavljen Dan 
grada i blagdan sv. Ante

Brojnim događanjima i višednevnim, najbogatijim 
programom do sada u Kninu je proslavljen Dan 
grada i blagdan sv. Ante.
Središnja proslava u subotu započela je budnicom 
ulicama grada u izvedbi Puhačkog orkestra Pirovac 
te polaganjem vijenaca kod Spomenika Hrvatske 
pobjede Oluja 95.
Nakon toga ulicama grada od crkve sv. Ante do crkve 
Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta upriličena je 
procesija s kipom svetog Ante. U procesiji je uz čelnike 
Grada sudjelovalo preko 500 građana.
Središnjim euharistijskim slavljem uz nazočnost 
brojnih vjernika u privremenoj Gospinoj crkvi 
predsjedao je fra Luka Tomašević.
Popodnevne sate svečarskog dana obilježili su 
Prvenstvo Hrvatske u roštiljanju i Izložbeni sajam 
obrtnika grada Knina u gradskom parku, zatim 
boćarski turnir te blagoslov djece u crkvi sv. Ante.
Nakon tradicionalne utrke magaraca, proslava 
Dana grada i blagdana sv. Ante završena je 
veličanstvenim koncertom Giuliana na prepunom 
glavnom gradskom trgu Ante Starčevića.



13. lipnja 2015.

Proglašeni d�obitnici nagrad�a za najljepšu 
okućnicu i okoliš zgrade

U povodu Dana grada, kninska gradonačelnica Josipa Rimac uručila je nagrade za najljepšu 
okućnicu i okoliš zgrade u Kninu.
Priznanje za najljepšu okućnicu i novčanu nagradu u iznosu od 4 tisuće kuna dobio je Dalibor 
Babić s ukupno 20 osvojenih bodova, a priznanje za uređenje okoliša zgrade ili institucije te 
novčana nagrada u iznosu od 4 tisuće kuna pripala je Domu za starije i nemoćne osobe Knin,  
također s 20 osvojenih bodova.
Nagrada za najbolje uređeni balkon nije se dodijelila jer nije bilo nominiranih.
Izbor je proveden nakon raspisanog javnog natječaja, a kriteriji za dodjeljivanje nagrade su 
bili vizualni izgled, koncepcija rješenja, zastupljenost pojedinih vrsta ukrasnog bilja i skladan 
međusobni odnos te stručno tehnički principi izgradnje vrtno tehničkih elemenata.



13. lipnja 2015.

Ekipa ud�ruge Sv. Bartolom�ej pobijed�ila na 
roštiljad�i
Proslavu Dana grada u Kninu obilježila 
je vruća, ali programom bogata subota. 
Temperatura koja se stalno vrtila oko 30 
stupnjeva nije spriječila brojne građane 
i njihove goste da uživaju u raznovrsnim 
događanjima, niti je smetala lokalnim 
ekipama koje su se natjecale na izlučnom 
natjecanju 4. Prvenstva Hrvatske u 
roštiljanju uz PIK Vrbovec.
Odlučni u namjeri da svoje kulinarsko 
umijeće na najbolji način predstave 
majstoru kuharu Dariju Lideu, chefu Marku 
Lučiću i predstavnici Kotanyija Olji Bajić timovi su svoja jela doradili do najsitnijeg detalja, 
a najuspješniji u tome bili su predstavnici Udruge osoba s invaliditetom sv. Bartolomej koji 
su osvojili vrlo visokih 168 bodova za izgled, okus i pravilnu pripremu. Drugo mjesto pripalo 
je Krijesnicama sa 160, dok su treći bili Vatreni dečki koji su skupili 155 bodova. Pobjednici su 
dokazali da u pripremi roštilja mogu ravnopravno uživati i osobe u invalidskim kolicima, što im je 
i bila namjera prilikom prijave.
Kninjane je ipak najviše razveselio posjet Giuliana i gradonačelnice Josipe Rimac. 



17. lipnja 2015.

Kninski vatrogasci osposobljeni za spašavanje 
iz dubina i s visina;
Petoro pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Knin uspješno je 
položilo tečaj za spašavanje iz dubina i s visina koji je održan u 
Šibeniku za pripadnike javnih vatrogasnih postrojbi.
– Instruktori Državne interventene postrojbe RH jako su 
zadovoljni viđenim i najavljuju za polaznike ovog tečaja novu 
edukaciju, a to će biti tečaj u slučaju potresa koji na našem 
području nije nepoznata stvar nego realna mogućnost. 
Nadamo se da do takvih katastrofa nikad neće doći, ali ćemo 
biti osposobljeni i za takve vrste intervencije – kažu kninski 
vatrogasci.



24. lipnja 2015.

U povodu Dana državnosti položeni vijenci 
ispred� Spom�enika pobjed�e
U povodu Dana državnosti RH predstavnici  Grada Knina predvođeni  gradonačelnicom Josipom 
Rimac te izaslanstva kninskog Gradskog vijeća, gradskih ustanova i policije položili su u srijedu 
vijence i zapalili svijeće ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95.
Molitvu u spomen na poginule hrvatske branitelje kod Spomenika na glavnom kninskom trgu 
predvodio je fra Ivan Lukač.



27. lipnja 2015.

20. obljetnica borbi na Dinari; Vijenci za 31 
poginulog i 1 nestalog pripad�nika Pum�a
Dvadeset godina od borbi na Dinari koje su prethodile Oluji, na Velikoj Duvjakuši svečano su 
položeni vijenci kod spomenika 31 poginulog i jednog nestalog pripadnika 7. gardijske brigade 
Puma.
Prisustvovalo je gotovo 500 branitelja, članova obitelji, visokih časnika HV-a, pripadnika Gorske 
službe spašavanja i Planinarske udruge Dinaridi te političara.
Obljetnici su nazočili izaslanik Predsjednice RH Ante Deur i načelnik Glavnog stožera OSRH 
general zbora Drago Lovrić.
Ispred Grada Knina nazočni su bili gradonačelnica Josipa Rimac, zamjenik gradonačelnice Slaven 
Ivić, zamjenik župana Šibensko-Kninske županije Tomislav Vrdoljak te direktor Čistoće i zelenila 
i županijski vijećnik Miroslav Zorić.
Nazočili su još i generali Rahim Ademi, Ljubo Ćesić Rojs, Krešimir Ćosić i Zdravko Jakop te splitsko-
dalmatinski dožupan Luka Brčić.



20. Srpnja 2015.

Kninjanin osvojio 5,5 milijuna kuna na 
Eurojackpotu

Igrač iz Knina, a kako neslužbeno doznajemo riječ je o mladiću iz Raškovića, dobio je 5,5 milijuna 
kuna na Eurojackpotu.
Riječ je o dobitku druge vrste (5+1), a dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu Tiska na Trgu 
dr. Ante Starčevića.
Točan iznos dobitka je 5.488.685,46 kuna.



7. kolovoza 2015.

Josipa Rim�ac ulazi u Hrvatski sabor

Kninska gradonačelnica i članica Predsjedništva 
HDZ-a Josipa Rimac ulazi u Hrvatski sabor 
umjesto Ante Jerolimova koji je podnio ostavku 
na mjesto saborskog zastupnika, objavljeno je 
nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.
– Josipa Rimac dolazi u Sabor kao naše pojačanje 
i tu smo odluku jednoglasno poduprli – kazao je 
član Predsjedništva HDZ-a Gordan Jandroković.



24. kolovoza 2015.

Obilježen dan 
Ud�ruge osoba s 
invalid�itetom� Sveti 
Bartolom�ej
U povodu blagdana sv. Bartolomeja svoj 
dan danas je obilježila Udruga osoba 
s invaliditetom Sveti Bartolomej koja 
je organizirala druženje za članove i 
prijatelje udruge.
Susret je organiziran kod Ekološko-
informativnog centra, a.svi uzvanici 
plovili su Krkom splavom „Kralj 
Zvonimir“. Nakon splavarenja uživali su 
u druženju i prigodnom ručku.
Ispred Grada Knina susretu su nazočili 
gradonačelnica Josipa Rimac te njeni 
zamjenici Nikola Blažević i Slaven Ivić. 
Pozdravivši članove udruge kninska 
gradonačelnica uručila im je simbolični 
poklon.



4. rujna 2015.

Gradonačelnica Knina pobjednica u rezanju 
pršuta na Međunarodnom festivalu pršuta u 
Drnišu
Josipa Rimac, gradonačelnica Knina pobjednica je natjecanja u rezanju pršuta čime je i simbolično 
počeo dvodnevni Međunarodni festival pršuta u Drnišu. Rimac je bez problema ‘potukla’ većinom 
mušku konkurenciju najbrže odrezavši fetu pršuta.
Uz gradonačelnicu Knina u rezanju pršuta su se natjecali i šibensko-kninski župan Goran Pauk, 
gradonačelnik Drniša Josip Begonja, dogradonačelnik Šibenika Danijel Mileta, predsjednik 
Županijske skupštine i gradonačelnik Skradina Nedjeljko Dujić te pomoćnica ministra 
poljoprivrede Božica Rukavina.
Iz Knina su na festivalu u Drnišu bili i dogradonačelnici Nikola Blažević i Slaven Ivić.
Drugi Međunarodni festival pršuta koji je počeo danas u Drnišu okupio je 60 izlagača od kojih je 
30 proizvođača pršuta iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Španjolske.



18. rujna 2015.

Josipa Rim�ac prisegnula za saborsku zastupnicu
Bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac 
prisegnula je danas za saborsku zastupnicu.
Nakon što je Mandatno imunitetno 
povjerenstvo jučer predložio aktiviranje 
zastupničkog mandata Josipe Rimac, odluku 
je jutros jednoglasno potvrdio i Sabor. Bivša 
kninska gradonačelnica danas se pojavila u 
Saboru te je odmah položila prisegu.
Kako je pojasnila predsjednica MIP-a Gordana 
Sobol, Rimac u Sabor dolazi nakon što je 
ostavku na zastupničku dužnost podnio HDZ-
ov Ante Jerolimov.
Mandat Josipe Rimac, kao i svih ostalih zastupnika ovog mandata, trajat će sve do izbora novog 
saziva Sabora.



24. rujna 2015.

Preoblikovanje Hrvatskog rad�io Knina
Hrvatska radio televizija je u proteklom 
razdoblju značajno smanjila troškove, čime 
su omogućena nova ulaganja. U okviru 
restrukturiranja planirano je otvaranja novog 
regionalnog radija za područje sjeverozapadne 
Hrvatske i preoblikovanje Radio Knina u 
Šibensko-kninski radio.
Osim imena, promjene će doživjeti i program. 
Ideja je pružiti kvalitetniji sadržaj za sve žitelje 
županije, jer ono što se emitira putem Radio 
Knina, nije dostatno, smatra glavni ravnatelj 
HRT-a Goran Radman. Osnaživanje radijskog 
programa u Šibensko-kninskoj županiji logičan je slijed aktivnosti koje se provode već neko 
vrijeme. Kao javni servis, i radio treba pružiti puno više programa iz cijele županije, dodao je 
Radman
Knin će, prema najavama, dobiti televizijski, a Šibenik kvalitetan radijski studio. Šibensko 
kninski radio moći će emitirati istovremeno i različite sadržaje, kako bi zadovoljio potrebe svojih 
slušatelja, gledatelja i čitatelja. Predstavnici dva najveća urbana središta županije, Šibenika 
i Knina, prijedlog preoblikovanja ocjenjuju različito. Šibenski gradonačelnik Željko Burić je 
zadovoljan
- Promjena imena Hrvatskog radio Knina u Šibensko-kninski radio u Kninu je i emocionalno 
osjetljivo pitanje. Osim toga, strahujemo da će restrukturiranje dovesti do gašenja jedinoga 
medija u gradu – kazao je zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić
Pozitivni pomaci u Šibeniku i ostatku županije zaslužuju bolju i kvalitetniju medijsku promociju, 
smatra župan Goran Pauk i izražava zadovoljstvo najavljenim promjenama.



7. liStopada 2015.

U povodu Dana neovisnosti položeni vijenci kod 
Spomenika hrvatske pobjede
U povodu Dana neovisnosti izaslanstvo Grada Knina predvođeno gradonačelnikom Nikolom 
Blaževićem i dogradonačelnicima Slavenom Ivićem i Željkom Džepinom kao i izaslanstva 
kninske Koordinacije braniteljskih udruga, vojske, policije te Gradskog vijeća i ustanova i tvrtki čiji 
je osnivač Grad položili su danas vijence i zapalili svijeće kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 
95 na trgu Ante Starčevića.



10. liStopada 2015.

Humanost: Čarobni svijet i stolarija Lapčić 
opremili dnevni boravak dječjeg odjela kninske 
bolnice
Kninska Udruga za djecu i mlade Čarobni svijet zajedno sa stolarskim obrtom Lapčić iz Knina 
u potpunosti je opremila dnevni boravak dječjeg odjela kninske Opće i veteranske bolnice 
Hrvatskog ponosa.
U okviru Dječjeg tjedna kninska udruga za djecu i mlade Čarobni svijet pokrenula je inicijativu 
opremanja dnevnog boravka na dječjem odjelu kninske bolnice. U akciju se zatim uključio i 
stolarski obrt Lapčić koji je po mjeri izradio kompletan namještaj za dnevni boravak.
Kupljene su igračke, slikovnice i didaktička oprema pa će ova prostorija ubuduće pomoći malim 
pacijentima da lakše prebrode bolesničke dane.
Dr. Nada Kljajić zahvalila je predsjednici udruge Čarobni svijet Aniti Ercegovac i Branku Lapčiću 
na vrijednoj donaciji.



12. liStopada 2015.

Kninski vatrogasci pobjednici županijskog 
vatrogasnog natjecanja
Kninski vatrogasci osvojili su prvo mjesto u konkurenciji javnih vatrogasnih postrojbi na 
županijskom vatrogasnom natjecanju održanom u Kninu na kojem je sudjelovalo 17 ekipa s 
preko 250 natjecatelja.
U konkurenciji dobrovoljnih vatrogasaca pobijedila je ekipa DVD Zlarin.
Unatoč teškim vremenskim uvjetima, na terenu natopljenom kišom ostvareni su odlični rezultati 
te su vatrogasci pokazali kako se na njih može računati i u izuzetno neugodnim meteorološkim 
okolnostima.
Na natjecanju su nastupile i dvije ženske ekipe.
Natjecanju su nazočili predsjednik županijske vatrogasne zajednice Zoran Smolić, zapovjednik 
ŽVZ Darko Dukić, zamjenik župana Tomislav Vrdoljak, kninski gradonačelnik Nikola Blažević i 
njegov zamjenik Slaven Ivić te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Knin Mladen Jelić.
Druženje vatrogasaca potrajalo je dugo nakon završetka natjecateljskog dijela.
Organizator natjecanja bilo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Knin na čelu sa zapovjednikom 
Miranom Mareljom.



21. liStopada 2015.

Humanost: Djelatnici Dječjeg odjela kninske 
bolnice uključili se u akciju “Palčić gore”
Djelatnici Odjela za dječje bolesti Opće i veteranske bolnice “Hrvatski ponos” Knin kupnjom 
majica s logom humanitarne akcije “Palčić gore” uvrstili su se u donatore akcije.
Prije godinu dana dječji odjel kninske bolnice je upravo kroz spomenutu akciju dobio vrijednu 
donaciju opreme.
Na ovaj način djelatnici odjela će svojim prilogom sudjelovati u kupnji opreme za druge odjele 
koji liječe novorođenčad, a osobito  prijevremeno rođenu novorođenčad.



30. liStopada 2015.

Izaslanstvo Grada položilo vijence u povodu 
blagdana Svih svetih
U povodu blagdana Svih svetih izaslanstvo Grada Knina predvođeno gradonačelnikom Nikolom 
Blaževićem sa suradnicima položilo je danas vijence i zapalilo svijeće kod Spomenika hrvatske 
pobjede Oluja 95 na glavnom kninskom trgu.



5. Studenoga 2015.

Humanost: Navijači uručili rodilištu aparat za 
provjeru sluha novorođenčadi

Predstavnici udruge kninskih navijača Sinovi Oluje i Čarobni svijet uručili su u srijedu kninskom 
rodilištu aparat za provjeru sluha novorođenčadi.
Aparat je uručen voditelju Odjela ginekologije i porodništva kninske Opće i veteranske bolnice 
Hrvatskog ponosa, Stipi Krezi i primalji Katici Pekić koji su izrazili veliku zahvalnost za vrijednu 
donaciju.
Istaknuli su olakšavajuće okolnosti za roditelje i bebe jer će pregled moći obaviti u svom rodilištu, 
a ne u drugim gradovima čiji su trošak putovanja sami snosili.
Vedran Eberhart iz kninske udruge navijača je istaknuo kako su dvadesetu obljetnicu  VRO 



Oluje htjeli obilježiti na poseban način pa su krenuli u organizaciju ove vrijedne akcije u kojoj 
se prikupilo deset tisuća kuna. Akciji se pridružila i udruga Čarobni svijet kao  važna karika u 
prikupljanju konačnog iznosa.
Predsjednica udruge Čarobni svijet Anita Ercegovac istaknula je kako je ponosna što je udruga 
imala priliku opet pružiti ruku podrške djeci i roditeljima grada Knina i okolice.  U akciju su se 
uključili i građani svojim pojedinačnim uplatama te općine Biskupija i Kistanje.
Grad Knin  je u samoj akciji odvojio značajan iznos. Međutim, kako se do kraja akcije nije prikupio 
potreban iznos Grad Knin i Šibensko-kninska županija su uplatili dodatna sredstva do punog 
iznosa potrebnog za kupnju aparata te su im se predstavnici udruga posebno zahvalili. 



9. Studenoga 2015.

U Kninu HDZ-ova koalicija dobila 58 posto, a 
SDP-ova 22 posto
Na parlamentarnim izborima održanima 
5. studenoga 2015. godine Domoljubna 
koalicija predvođena HDZ-om dobila 
je u Kninu 3487 glasova, odnosno 
58,8 posto, a koalicija Hrvatska raste 
predvođena SDP-om 1326 glasova ili 
22,09 posto. Za Most je glasalo 699 
Kninjana ili 11,64 posto. Privremeni su to 
i neslužbeni rezultati DIP-a nakon 100 
posto obrađenih biračkih mjesta u Kninu.
Glasovanju u našem gradu pristupio je 
6121 birač ili 57,01 posto biračkog tijela.
U odnosu na parlamentarne izbore 
održane 2011. godine u Kninu HDZ-ova koalicija je dobila 50 glasova više, a SDP-ova 221 glas 
manje. Naime, na  tim izborima HDZ-ova koalicija dobila je 3437 glasova, odnosno 45,28 posto, 
a SDP-ova 1547 ili 20,38 posto. Na izbore je tada sa svojom listom izišao i SDSS za koji je glasalo 
1120 birača ili njih 14,76 posto.
U odnosu na parlamentarne izbore održane 2011. godine u Kninu je jučer glasovanju pristupilo 
čak 1470 ljudi manje budući da je prije četiri godine glasovanju pristupio 7591 birač. Najveći dio 
ove razlike sigurno se odnosi na birače koji su prije četiri godine autobusima iz Srbije pristigli na 
glasovanje u Knin. Naime, tada je autobusima došlo preko tisuću hrvatskih građana, pripadnika 
srpske nacionalne manjine kako bi glasovali u IX. Izbornoj jedinici.



9. Studenoga 2015.

Otvorene nove prostorije kninske podružnice 
Zajed�nice Hrvata BiH
Otvorene su nove uredske prostorije kninske podružnice Zajednice Hrvata BiH Šibensko-kninske 
županije.
Iako Podružnica djeluje od 2008. godine, ovo je prvi put da će imati i službeno mjesto za sastanke.
Brojnim uzvanicima i članovima Zajednice obratili su se predsjednik Zajednice i zamjenik 
kninskog gradonačelnika Slaven Ivić, predsjednik Zajednice Hrvata iz BiH Šibensko-kninske 
županije Goran Babić, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, kninski gradonačelnik 
Nikola Blažević te bivša gradonačelnica i sadašnja saborska zastupnica Josipa Rimac koja je 
ujedno i službeno otvorila prostorije.
Zajednica je osnovana s ciljem okupljanja građana podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, promicanja 
i unapređenja nacionalne, povijesne i kulturne baštine njihovog kraja, uspostavljanja veze 
Zajednice i zavičaja radi ostvarenja zajedničkih ciljeva i unapređivanja međuregionalne suradnje 
sa ostalima zavičajnim udrugama te očuvanja i njegovanja zavičajnih kulturnih i moralnih 
vrijednosti, kao i tradicionalnog poštivanja vjerskih i obiteljskih veza.
Nove prostorije kninske podružnice Zajednice Hrvata BiH Šibensko-kninske županije nalaze se 
na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana 4,



16. Studenoga 2015.

Moto karavana “Zajedno u ratu, zajedno u miru” 
prošla kroz Knin
U povodu obilježavanja dvadeset i četvrte godišnjice sjećanja na žrtvu Vukovara, Moto Klub 
Korkyra Riders s Korčule u suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i moto klubovima 
iz cijele Hrvatske, organizirao je vožnju motorima od Prevlake do Vukovara.
Karavana “Zajedno u ratu, zajedno u miru” prošla je i kroz Knin gdje joj je domaćin bio kninski 
Moto klub Stormriders.
Predstavnici moto klubova zajedno s kninskim gradonačelnikom Nikolom Blaževićem tom su 
prigodom položili vijenac i zapalili svijeće kod Spomenika hrvatske pobjede Olua ’95.



18. Studenoga 2015.

U Kninu obilježen Dan sjećanja na žrtve 
Vukovara
Molitvom i paljenjem svijeća u Kninu je jučer obilježen Dan sjećanja na žrtve Vukovara.
Obilježavanje je započelo svetom misom u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta 
nakon koje se kolona sjećanja uputila prema Trgu Ante Starčevića, odnosno prema Spomeniku 
hrvatske pobjede Oluja ’95 ispred kojega se se uz paljenje svijeća i molitvu odrješenja odala 
počast poginulim braniteljima Vukovara i svim ostalim žrtvama agresije na Vukovar te svim 
braniteljima poginulim u Domovinskom ratu.



30. Studenoga 2015.

Akademik Paar održao u Kninu predavanje o 
od�nosu vjere i znanosti
Akademik Vladimir Paar u Kninu je u subotu održao predavanje o odnosu vjere i znanosti. U svom 
govoru Paar je naglasio kako vjera nije oprečna znanosti, već se međusobno nadopunjavaju, što 
je pokazao na primjerima triju važnih znanstvenih teorija.
Akademik Paar govorio je o trima ključnim znanstvenim teorijama: teoriji velikog praska, teoriji 
evoluciji i genetici. Po njegovom mišljenju teorija velikog praska zapravo potvrđuje vjersko učenje 
da je svemir nastao u jednom trenutku, što je tek kasnije znanstveno dokazano upravo ovom 
teorijom.
Teorija evolucije, kako tvrdi akademik Paar, nije u koliziji s crkevnim naukom, a teoriju evloucije u 
novije vrijeme priznala je i crkva, pa je poznata i poslanica pape Ivana Pavla II u kojoj piše kako je 
teorija evolucije potpuna sukladna kršćanskoj vjeri.
U posljednje vrijeme Paar se bavi i genetikom, a jedno od otkrića njegove znanstvene grupe je 
otkriće da tzv. “genomsko smeće”, koje čini 98,5 posto ima strukturu koja ima svoje pravilnosti 
i važnu ulogu u radu gena. Paarova grupa je stvorila i novu metodu kojomn se pokušava otkriti 
genomske šifre. Priomjenjujući tu metodu dolaze do potpuno novih rezultate,. Zaniljivo je kaže 
Paar, da su razlike između genoma ljudi i životinja puno veće baš u tom “DNA smeću”, nego u 



onih 1,5 posto dijela genoma koji se smatra “isparavnim”. To je, samtra Paar, još jedan od dokaza 
da treba kritički promišljati i ona otkrića koja se smatraju gotovo dogmama. A to je za Paar i 
jedan od pokazatelja koji govore o tome kako se i ovdje znanost i vjera prožimaju.
Akademik Paar diplomirao je teorijsku fiziku na PMF-u u Zagrebu. Magistrirao je 1969., a 
doktorirao 1971. godine. Redoviti je profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u 
Zagrebu i akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
O odnosu vjere i znanosti govorio je i svećenik Nikola Stanković, a moderator skupa bio je Ivica 
Đaković, predsjednik Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika, organizatora Paarovih 
predavanja. Kninsko predavanje u suradnji s HKDPS organizirao je kninski ogranak Matice 
hrvatske, čiji se predsjednik Ivan Uzun obratio nazočnima u dvorani veleučilišta Marka Marulića 
gdje je i održano predavanje.



4. proSinca 2015.

Božićno ozračje: Štalica na trgu
Božićno blagdansko ozračje osjeća se i u Kninu.
Na glavnom kninskom trgu, na vrhu fontane izrađena je štalica, a sama fontana je prigodno 
ukrašena pa tako i u našem gradu građani i posjetitelji mogu doživjeti duh Božićnih blagdana.



5. proSinca 2015.

Božićno ozračje: Podjela darova, božićni vlak, 
pred�stava…
Ususret blagdanima Grad Knin i Turistička zajednica organizirali su prigodni program za djecu.
Program za najmlađe započeo je dječjom predstavom „Iznenađenje Svetog Nikole“ u izvedbi 
Dječjeg kazališta „Smješko“ iz Zagreba i nastupom mališana Plesnog kluba “Zumba Knin”, a 
nastavio se podjelom darova djeci te vožnjom božićnim vlakićem u društvu Djeda Božićnjaka.



5. proSinca 2015.

U Kninu osnovana Ud�ruga pripad�nika 1. 
gardijske brigade HVO-a
U Kninu je osnovana Udruga pripadnika 1. gardijske brigade HVO-a.
Program je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomenika hrvatske pobjede 
Oluja’95, a osnivačka skupština održana je u prostorijama HKD Napredak.
Uz pripadnike ove postrojbe iz Knina i goste iz drugih krajeva, osnivanju udruge nazočili su 
generali Ljubo Ćesić Rojs, Rahim Ademi, Željko Šiljeg i Željko Glasnović. Pozivu su se odazvali 
ratni zapovjednici postrojbi HV-a, HOS-a i HVO-a kao i predstavnici gradova Knina i Posušja te 
Šibensko-kninske županije.
Postrojba 1. gardijska brigada HVO-a “Ante Bruno Bušić” osnovana je u Posušju u ožujku 1992. 
po zapovjedi Ante Zorislava Rose. To je bila prva profesionalna postrojba u Hrvatskoj zajednici 
Herceg Bosni, a ime je dobila po hrvatskom domoljubu i političkom vođi hrvatske emigracije.



13. proSinca 2015.

U Kninu obilježena 24. obljetnica 72. bojne 
vojne policije
Jedna od najelitnijih postrojbi južnog bojišta, legendarna 72. bojna vojne policije u subotu je 
u Kninu obilježila 24. obljetnicu osnutka. Nastala je iz Samostalne satnije vojne policije IV. 
Gardijske brigade.
Predsjednik udruge branitelja veterana 72. bojne vojne policije koja je i organizirala proslavu, 
bojnik Zlatko Čipčić kazao je na svečanoj akademiji u Domu HV kako su ovu postrojbu kroz 
domovinski rat krasili odanost domovini i junaštvo. Danas, na žalost, branitelji nemaju mjesto u 
društvu koje im zasluženo pripada, istaknuo je Čipćić.
Gradonačelnik Knina Nikola Blažević izrazio je zadovoljstvo što je proslava organizirana upravo 
u Zvonimirovu gradu koji je jednoj gradskoj ulici dao ime 72. bojne.
Inače, 72. bojna vojne policije formirana je 13. prosinca 1991. godine, a kroz nju je tijekom 
domovinskog rata prošlo više od dvije i pol tisuće branitelja. Puna formacija 1995. godine iznosila 
je 1045 pripadnika. Ukupno 64 branitelja su ranjena, a 12 ih je poginulo.
Za njih, ali i za sve poginule hrvatske branitelje u crkvi Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta 
služena je misa, a zatim su na središnjem kninskom trgu vijence položila brojna izasalanstva, a 
među njima i izaslanik Predsjednice RH.



17. proSinca 2015.

Hum�anost: Djeca prired�ila igrokaz za starije i 
nemoćne
U Domu za starije i nemoćne osobe Knin danas je u povodu božićnih blagdana održan glazbeno 
scenski igrokaz “Kralj Salomon” u izvedbi Kazališta djece i mladih Pinokio i pratećeg benda VIS 
David.
Svojim polusatnim programom ovi su kreativni mladi ljudi pokazali kako su dorasli zadatku i da 
su dobro uigrana ekipa koja je uspješno oživjela prapovijesnu legendu.
A sve na veliku radost šzićenika Doma za starije i nemoćne osobe u Kninu.



19. proSinca 2015.

Humanost: Knjižničarka pronašla tisuću eura u 
knjizi; Odmah kontaktirala korisnika i vratila mu 
novac
Lijepa i humana gesta dogodila se u Narodnoj knjižnici Knin, 19. prosinca 2015. godine. 
Knjižničarka Ivanka Maričić pronašla je u vraćenoj knjizi tisuću eura. Bez oklijevanja je kontaktirala 
korisnika koji je zadnji zadužio tu knjigu te mu vratila pronađeni novac.
Za primjer i ponos i knjižnici i gradu.



23. proSinca 2015.

Humanost: UNH Torcida Knin prikupila pomoć 
za 20 obitelji
Udruga navijača Hajduka Torcida Knin prikupila je u svojoj humanitarnoj akciji pomoć u osnovnim 
namirnicama i higijenskim potrepštinama za 20 kninskih obitelji. Dio paketa jučer je predan 
obiteljima, a drugi dio bit će predan danas.
UNH Torcida Knin zahvalila se svima koji su pomogli u akciji.
“Veliko hvala svima vama koji ste se odazvali našoj humanitarnoj akciji prikupljanja osnovnih 
namirnica i higijenskih potrepština za naše sugrađane kojima je pomoć najpotrebnija. Također se 
ovim putem zahvaljujemo trgovačkom centru Billa – poslovnici Knin, DVD-u Knin na ustupanju 
prostora za prikupljanje i skladištenje namirnica te Radio Kninu i Huknetu koji su na svoj način 
doprinijeli da i ove godine ova akcija uspije i da se omogući sretniji Božić i ugodnije blagdane 
onima kojima je pomoć najpotrebnija”, stoji u zahvali kninske udruge navijača Hajduka.



24. proSinca 2015.

Hum�anost: Pred�stava na Od�jelu ped�ijatrije 
kninske bolnice
Udruga „Čarobni svijet“ izvela je predstavu za djecu na Odjelu za pedijatriju kninske bolnice i 
tako im božićne blagdane učinila ljepšima. 
U udruzi “Čarobni svijet”od samog osnutka, djeca i volonteri vrijedno rade da bi pomogli drugima. 
Donacije koje udruga primi od roditelja i ostalih građana preusmjerava dalje gdje je najpotrebnije.
Tako su pomagali za vrijeme poplava u Slavoniji, a povodom Međunarodnog tjedna djeteta u 
okviru ostalih aktivnosti organizirali su donaciju igračka i didaktiku za dnevni boravak djece na 
Odjelu pedijatrije.
Na njihovom putu solidarnosti susreću, kažu, predivne ljude koji njihov mali doprinos učine 
velikim pa je tako Stolarija Lapčić velikodušno donirala sav potreban namještaj i sve ostale 
detalje kako bi mala igraonica barem malo ublažila tugu djeci kad moraju ostati u bolnici.
Sada je to jedna divna igraonica u kojoj će volonteri udruge “Čarobni svijet” povremeno održavati 
raznovrsne aktivnosti za djecu koja borave na odjelu.
Osoblje odjela je izrazilo zahvalnost donatorima i spremnost za daljnu suradnju.



24. proSinca 2015.

Humanost: Zajednica žena Katarina Zrinski 
d�arivala d�jecu na Od�jelu ped�ijatrije
Zajednica žena Katarina Zrinski Knin i ove je godine darivala male pacijente na Odjelu pedijatrije 
kninske Opće i veteranske bolnice  Hrvatskog ponosa.
– Tradicija se nastavlja. Osmijeh na dječjem licu je najljepši poklon – poručili su iz Zajednice žena.



28. proSinca 2015.

Božićni koncert u izvedbi mališana iz Dječjeg 
vrtića Cvrčak
Mališani iz Dječjeg vrtića Cvrčak održali su u Domu HV tradicionalni Božićni koncert.
Djeca na pozornici donijela su ozračje Božića u Knin izvevši predstavu „Božić u srcu“, uz vesele 
prigodne pjesme.
Djeca iz područnih odjela plesom su dočarala ljepotu Božića u prepunoj dvorani na radost 
roditelja, odgojiteljica i ostalih gledatelja koje su pozorno pratili prigodni program.



5.
Gospodarstvo i turizam



23. Siječnja 2015.

U Tvornici vijaka DIV u Kninu trenutačno radi 
500 ljud�i
U Tvornici vijaka DIV u Kninu zaposleno je 500 radnika, podaci koje je objavila ova tvrtka.
Sve veća potražnja za proizvodima ove tvrtke iz programa standardnih spojnih elemenata 
i sustava potaknula je DIV na izgradnju nove tvornice uz postojeću, kapaciteta 100.000 tona 
standardnih vijčanih elemenata. Tvornica je smještena u Kninu gdje se na površini od 22.000 
kvadratnih metara odvija kompletna proizvodnja standardnih vijaka od pripreme do završne 
obrade.
Instalirane su 23 linije za proizvodnju vijčane robe, 14 linija za valjanje navoja, 3 linije za toplinsku 
obradu vijčanog materijala kapaciteta 3 tone po satu svaka, 2 linije za površinsku zaštitu 
galvanskim  cinčanjem kapaciteta oko 5 tona po satu svaka i nova poluautomatska pakirnica 
vijčanog materijala uz osiguranu transportnu komunikaciju željeznicom i cestom.
Kompletna proizvodnja nove tvornice namijenjena je za izvoz, što će značajno povećati izvoznu 
komponentu.



20. veljače 2015.

Nezaposlenost u Kninu u zadnjih godinu dana 
pala za 13,4 posto

Na kraju siječnja ove godine u kninskoj ispostavi Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje bilo je evidentirano 2.400 osoba što je 
za 13,4 posto manje u odnosu na siječanj prošle godine, izvijestili 
su iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Broj evidentiranih na Zavodu smanjen je u odnosu na isti 
mjesec prošle godine u čitavoj Šibensko-kninskoj županiji i to 
za 9,2 posto.



30. ožujka 2015.

Na kninskom Veleučilištu o suradnji znanosti i 
gospod�arstva
Veleučilište Marka Marulića organiziralo je u utorak u svojim prostorima sastanke na temu 
„Suradnja znanosti i gospodarstva – put razvoja ruralnih područja“, a sve u okviru aktivnosti 
projekta „Jadranska mreža za transfer tehnologija – TTAdria“.
Skup je otvorio dekan prof. dr. Mirko Gugić, a sami projekt TTAdria predstavila je Ljubica Ukić s 
kninskog Veleučilišta.
O programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije grada Knina govorila je 
kninska gradonačelnica Josipa Rimac. Tim programom Knin će iz europskih fondova dobiti oko 
25 milijuna eura.
Svoja izlaganja i predavanja imalo je još osmoro znanstvenika, stručnjaka i poduzetnika. Teme 
su se kretale od suradnje znanosti i gospodarstva, preko zdravstvenog turizma i ekonomičnosti 
poljoprivrednog gospodarstva do razvoja novih proizvoda.
„Jadranska mreža za transfer tehnologije – TTAdria“ je projekt sufinanciran sredstvima Europske 
Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu je partner u 
projektu te organizira poslovne sastanke dionika razvoja iz područja biotehničkih znanosti.
Svrha poslovnih sastanaka je omogućiti razmjenu iskustava i znanja različitih profila poduzetnika 
i znanstvenika kroz B2B sastanke te tako pridonijeti umrežavanju znanstvenih institucija s malim 
i srednjim poduzetnicima.



10. travnja 2015.

Ministar turizma u Kninu: Sufinancirat ćemo 
projekte razvoja kninskog turizm�a
Knin je danas, po prvi put, posjetio jedan ministar turizma.
Ministar turizma Darko Lorencin je istaknuo kako Knin ima velike turističke potencijale, od 
tvrđave do prelijepe prirode te da će Ministarstvo nastaviti sufinancirati projekte razvoja kninskog 
turizma.
– Uvijek preporučujemo nadovezivanje na postojeće inicijative, a to su kninska tvrđava, Oluja i 
muzejski postav, prelijepa priroda, prelijepo okruženje i početak Krke. To su atributi i potencijali 
koji su se, kako vidimo, počeli iskorištavati. Ministarstvo je već i prepoznalo neke poput pješačke 
staze koju sufinanciramo. Sufinancirat ćemo i dalje i druge projekte. Posebno nas veseli da se na 
javni poziv koji je trajao proteklih nekoliko tjedana vezanih za program „365“ javio i uključio i Knin. 



Knin će putem inicijative „365“ imati mogućnost kreirati aktivnosti, dobiti podršku i promovirati 
se na ciljanim tržištima s točno određenim proizvodima – rekao je Lorencin i dodao da je Knin 
nužno povezati s ostalim destinacijama.
– Knin je destinacija sa svojim obilježjima, povijesnim i prirodnim i treba ga povezivati s ostalim 
destinacijama poput Nacionalnog parka Krka istovremeno oživljavajući gospodarske aktivnosti, 
a posebno poljoprivrednu proizvodnju. Ti potencijali se s vremenom, postupno, moraju iskoristiti 
te kreirati i uobličiti u turistički proizvod  Radit će se i na privlačenju turista iz priobalnih destinacija. 
Također, treba privući i turiste koji nemaju za svoj cilj kupanje i boravak na plaži nego ih zanima 
aktivni turizam  i prirodno okruženje, a tu Knin ima ogroman potencijal – referirao je ministar 
Lorencin.
Kninska gradonačelnica Josipa Rimac zahvalila se Lorencinu kao prvom ministru turizma koji je 
posjetio Knin podsjetivši na potencijale koje taj grad ima.
– Ministar Lorencin je prvi ministar turizma koji je posjetio Knin i to nešto znači. Drago mi je 
da su prepoznati svi naši projekti, uključujući i šetnicu i ovaj splav s kojim ćemo sad zaploviti, 
a što je, uz Grad i Županiju, sufinanciralo upravo Ministarstvo turizma. Moramo spomenuti da 
Knin ima sedam rijeka, kao sedam bisera, a ima i najviši vrh Hrvatske i sve su to veliki turistički 
potencijali. Onih 25 milijuna kuna iz Europskih fondova ćemo utrošiti upravo u pravcu da se 
razvijamo kao turistička destinacija. Imamo volje i vjerujemo da ćemo u tome uspjeti – ustvrdila 
je gradonačelnica posebno se osvrnuvši na tvrđavu kao posebnu destinaciju.
– Kninsku tvrđavu, ne računajući 5. kolovoza, posjeti 20 tisuća ljudi godišnje, a naša je želja da taj 
broj prijeđe 100 tisuća.  Nastojat ćemo privući i školske uzraste, ali i turiste koji posjećuju Šibensko-
kninsku županiju. Svima ćemo prezentirati hrvatsku povijest od Kralja Zvonimira i najstarijih 
arheoloških nalazišta do Muzeja Oluje. Preduvjet za valorizaciju tvrđave je i gastronomska 
ponuda, a to ćemo dobiti kroz projekt uređenja tvrđave, odnosno otvorenja četiri ugostiteljske 
terase od samog ulaza do vrha tvrđave – kazala je Rimac.
Ministra Darka Lorencina u Kninu su dočekali gradonačelnica Josipa Rimac sa suradnicima, župan 
Goran Pauk te predstavnici kninske Turističke zajednice, Kninskog muzeja i Ekološke udruge Krka 
te su zajedno, splavom, zaplovili Krkom, obišli slap Krčić te se na kraju popeli na kninsku tvrđavu.
Kninska gradonačelnica i župan te brojni domaćini dočekali su ministra s majicama na temu 
obilježavanje 20. obljetnice Oluje u Kninu.



17. travnja 2015.

Održan seminar o investicijskim fondovima

U uredu Hrvatske gospodarske komore u Kninu 
održan je seminar o investicijskim fondovima.
19. travnja je Svjetski dan investicijskih fondova, 
a kako bi se unaprijedila financijska pismenost 
građana, Hrvatska se prvi put uključila u 
obilježavanje ovoga dana. O investicijskim 
fondovima kao  specifičnim mogućnostima 
ulaganja sredstava, pri čemu ulagatelji 
svoja sredstva, uplatom u fond, povjeravaju 
specijaliziranim institucijama, govorili su 
predstavnici Udruženja društava za upravljanje 
investicijskim fondovima Marko Bogdan i 
Svjetlana Bubalo.
“Potrebno je znati da nisu svi investicijski 
fondovi dionički, dakle oni za koji se veže nekakva loša stigma velikih gubitaka, već postoje i 
fondovi koji su namijenjeni svim klijentima, ovisno o njihovim ciljevima i potrebama”,kazao je 
Bogdan. Investicijski fondovi nisu u vlasništvu društava  već onoga tko ulaže, a ulagati se mogu i 
manja sredstva. Svjetlana Bubalo,predstavnica udruženja navodi kako u fondove ne ulaže velik 
broj Hrvata, no ipak interes se povećava prije svega jer se nalazimo u okruženju niskih kamatnih 
stopa.
Seminar u Kninu organizirao je Ured HGK za područja posebne državne skrbi Knin,a u najvećem 
broju su  se odazvali studenti Trgovinskog poslovanja s poduzetništvom Veleučilišta Marka 
Marulića.



8. Svibnja 2015.

Knin kao grad� partner pred�stavljen na sajm�u 
Agro Arca
U Trilju je danas otvoren, osmi po redu, trodnevni Međunarodni sajam inovacija u poljoprivredi, 
prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji Agro Arca 2015. koji se ove godine održava 
pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH, Kolinde Grabar Kitarović i pod pokroviteljstvom 
Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva poduzetništva i obrta.
Jedan od četrdesetak gradova partnera je i Knin koji se na sajmu predstavio uz pomoć  
poljoprivrednih gospodarstava i udruga. U predstavljanju Knina sudjeluju OPG Marić, PO 
Prominka, PUZ Sirijus, zatim udruga Naše ognjište, KUD Kralja Zvonimira te HKD Napredak.



16. Svibnja 2015.

Dovođenje ekskurzija na tvrđavu – način 
turističke revitalizacije tvrđave

Dovođenje ekskurzija na tvrđavu svakako je jedan od načina da se ovaj najvrjedniji kninski 
turistički potencijal revitalizira. Jedna takva ekskurzija danas je prvi put otkrila ljepote kninske 
tvrđave.
Tako su tvrđavu 16. svibnja 2015. godine posjetili učenici Osnovne glazbene škole sv. Benedikta 
iz Zadra gdje ih je dočekala direktorica Turističke zajednice Matea Lozančić s KUD-om “Kralj 
Zvonimir” te djelatnica kninskog muzeja Zoja Radić.
Kako bi im se dočaralo vrijeme vladavine Kralja Zvonimira, članovi KUD-a „Kralj Zvonimir“ 
upriličili su srednjovjekovni program. Sudjelovali su Kralj Zvonimir i kraljica Jelena, Vitezovi kralja 
Zvonimira, Povijesna plesna skupina Ninije i Kazalište djece i mladih Pinokio.
Učenike su na glavnim ulaznim vratima dočekali vitezovi koji su ih uveli na tvrđavu. Nakon toga 
kralj Zvonimir i kraljica Jelena Lipa došli su na utvrdu Knin sa svom svojom dvorskom svitom. 
Započelo je svenarodno veselje, srednjovjekovni ples i glazba. Bilo je tu borbe vitezova i prikaz 
kovanja zlatnika kralja Zvonimira. Razdragani učenici fotografirali su se sa vitezovima, kraljem i 
kraljicom a na kraju su i sami postali mali kraljevi i princeze fotografirajući se u njihovim odorama.



18. Svibnja 2015.

Održana radionica o zdravstvenom turizmu

U Kninu je u organizaciji Ministarstva zdravlja i 
kninskog Veleučilišta Marka Marulića održana 
stručna radionica pod nazivom „Zdravstveni 
turizam kao pokretač gospodarskog razvoja 
dalmatinskog zaleđa- sinergija resursa“
Cilj radionice bio je upoznati zainteresirane s 
potrebom organiziranog razvoja zdravstvenog 
turizma te učincima koje takav razvoj ima na 
ukupan gospodarski razvoj ruralnih prostora.
Kroz organizirani razvoj i sinergiju raspoloživih 
resursa, zdravstveni turizam može biti 
pokretač gospodarskog razvoja i zapošljavanja 
u dalmatinskom zaleđu, ali i šire, poručeno je 
na radionici.



18. lipnja 2015.

U Kninu startala regata Kulturnog Majd�ana

U organizaciji udruge Bila Hrvatska jutros je iz Knina započelo ovogodišnje izdanje Kulturnog 
Majdana.
Okosnicu manifestacije čini Kraljevska regata u kojoj sudjeluje deset kajakaških posada, osam 
ukrajinskih i dvije hrvatske i koja će povezati hrvatske kraljevske gradove Knin, Šibenik, Biograd i 
Nin, a prilikom dočeka na kraju svake od sedam etapa bit će organiziran kulturni program.
Čitava je manifestacija i turistički atraktivna, a u finalu na zadarskom Narodnom trgu na sam 
Dan državnosti, 25. lipnja spaja se s još jednim velikim projektom „Svi zajedno – Hrvatsko Naj“.
Start regate u Kninu bio je kod Ekološko informativnog centra, a goste su ispred Grada ispratili 
zamjenici gradonačelnice Nikola Blažević i Slaven Ivić.
Projekt Bila Hrvatska je krenuo prije malo manje od dvije godine sa ciljem kulturnog povezivanja 
Hrvatske za područjima na kojima su nekad obitavali Hrvati prije doseljenja na današnja 
područja. To se u prvom redu odnosi na područje zapadne Ukraine i grad Lavov.
U Lavovu je osnovana organizacija Bila Hrvatska te u sklopu Muzeja Idea djeluje i Hrvatsku 
kulturni centar, a na sveučilištu djeluje besplatna škola hrvatskog jezika. Organizacija se bavi 
kulturnim i znanstvenim povezivanjem, a također je tu zastupljena i turistička promidžba.



2. Srpnja 2015.

Na tvrđavi muzej kralju Zvonimiru, rezidencije, 
vinski podrum, ljetna rezidencija, smještajni 
kapaciteti, terase

U povodu toga što je Kninu odobreno 25 milijuna 
eura iz EU fondova u sklopu provedbe „Programa 
integrirane fizičke, gospodarske i socijalne 
regeneracije pilot područja malih gradova na ratom 
pogođenim područjima“, kninska gradonačelnica 
Josipa Rimac otkrila je detaljnije kako će se utrošiti 
taj novac.
– Oživjet će se i urediti tvrđava, stara jezgra grada i 
Krka, a izgradit će se i Inovacijsko središte – kazala je.

Novo ruho tvrđave
– Što se tiče tvrđave bit će uređen njen sjeverni dio, napravit će se Muzej Kralja Zvonimira kao i 
dva smještajna kapaciteta, dvije rezidencije, jedan vinski podrum, četiri terase, ljetna pozornica, 
rasvjeta i niz suvenira – otkrila je kninska gradonačelnica.

Uređenje i stavljanje u funkciju starog grada
–  U starom dijelu grada bit će kupljeno dvadeset kuća koje će biti obnovljene i dodijeljene kako 
kadrovima Grada Knina tako i onima koji budu zainteresirani za stanovanje. Također, u staroj 
jezgri će se urediti dva hostela, sve skale i dio pročelja obiteljskih kuća uz samu Zvonimirovu ulicu 
–  najavila je Rimac..

Uredit će se 12 kilometara šetnice uz Krku
– Uredit će se i 12 kilometara šetnice uz Krku i tako ćemo Krku približiti svim građanima grada 
Knina. Tu je i Inovacijsko središte Veleučilišta koje će se također financirati od ovih 25 milijuna 
jer želimo ojačati naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva i naše gospodarstvo općenito – 
referirala je gradonačelnica.



22. Srpnja 2015.

Građani od danas mogu ploviti splavom „Kralj 
Zvonim�ir“
Nakon što su ishodovane sve potrebne 
dozvole, danas će se pustiti u promet splav 
„Kralj Zvonimir“ .
Splav može primiti 12 osoba, a cijena će se 
odrediti prema broju putnika.
Tako će za četiri i više putnika cijena 
jednosatnog splavarenja biti 30 kuna po 
osobi, a ako su u pitanju samo tri putnika (i 
manje), cijena će biti 200 kuna po vožnji.
Djeca do 3 godine imaju besplatan prijevoz, 
a cijena za djecu od 3 do 7 godina je 15 kuna.
Splav kreće sa pristaništa na Drniškoj cesti 
BB. Za sve dodatne informacije i rezervacije 
može se nazvati broj mobitela 099 688 41 
28.
Vrijednost splava Kralj Zvonimir je 220 tisuća 
kuna.



28. kolovoza 2015.

Okrugli stol o razvoju turizm�a: Dogod�ine 
započinju obnova i uređenje stare gradske 
jezgre

Za godinu dana započinju obnova i uređenje stare gradske 
jezgre, otkrila je danas kninska gradonačelnica Josipa 
Rimac na okruglom stolu o razvoju kninskog turizma koji 
je održan u okviru FRK festivala.
Koliko je tema razvoja kninskog turizma bitna za Grad 
govori i podatak da se gotovo kompletna gradska uprava 
danas okupila u prostoru Ekološko informativnog centra 
na Krki pa su osim gradonačelnice na okruglom stolu 
sudjelovali i njeni zamjenici Nikola Blažević i Slaven 
Ivić, predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija 
te pročelnice Danijela Merša i Sanja Lozančić, a ispred 
Županije nazočan je bio dožupan Tomislav Vrdoljak.
Predstavljajući projekt nazvan Revitalizacija stare gradske jezgre i kulturni i prirodni resursi 
grada Knina, koji će se sa 25 milijuna eura financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 
Europskog socijalnog fonda, kninska gradonačelnica je govorila o četiri segmenta tog projekta, 
a to su kupnja i uređenje objekata u staroj gradskoj jezgri, uređenje tvrđave, uređenje pješačko 
biciklističke staze uz Krku te inovacijsko središte.



– U staroj gradskoj jezgri kupit će se 20 objekata i bit će obnovljeni u starom dalmatinskom stilu. 
U jednom dijelu objekata bit će zbrinuti gradski kadrovi poput liječnika, sudaca i profesora, a dva 
do tri objekta bit će nakon obnove namijenjena za hotele, odnosno hostele. Jedan objekt bit će 
rezidencijalne namjene. Također, na privatnim objektima na ulazu u Knin u staroj gradskoj jezgri 
postavit će se nove fasade i stolarija, uredit će se skale u uličicama koje vode prema tvrđavi, 
a riješit će se i rasvjeta te oborinska odvodnja – izvijestila je Rimac te predstavila i segment 
uređenja tvrđave.
– Na sjevernom dijelu tvrđave izgradit će se Muzej kralja Zvonimira s dvije smještajne rezidencije, 
rezidencijom kralja Zvonimira i rezidencijom kraljice Jelene, a cijeli kompleks dobit će i jednu 
vinoteku. Napravit će se i urediti četiri ugostiteljske terase i ljetna pozornica, a tvrđava će dobiti 
i dvije vrste nove rasvjete, svakodnevnu dekorativnu i svečanu – kazala je Rimac te upoznala 
prisutne i sa planovima dodatnog uređenja pješačko biciklističke staze uz Krku.
– Izgradit će se pješački mostovi preko Orašnice i Butižnice čime će se znatno produljiti sama 
staza. Marunuša će dobiti ljetnu pozornicu, a prema tvrđavi će, zbog opasnosti od odrona, biti 
postavljen potporni zid. Stari objekt na mjestu streljane će biti srušen, a na njegovom mjestu 
napravit će se četiri kamene kućice za ugostiteljske potrebe. Razmišlja se i o povezivanju tvrđave 
sa Krkom, a o načinima, poput ideje o žičari, još razmišljamo. Također, izmjenom prostornog 



plana, objekt stare barutane u blizini Ekološko 
informativnog centra bit će prenamijenjen u 
oznaku T1, a to znači da će se tu moći izgraditi 
hotel, hostel, kamp ili aqua park – referirala je 
kninska gradonačelnica te prezentirala i četvrti 
segment projekta, inovacijsko središte.
–  Cilj inovacijskog središta je oživljavanje 
gospodarstva i jačanje naših obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava kojima će se i 
financijski pomoći – kazala je Rimac zaključivši 
da je jačanje gospodarstva cilj cjelokupnog 
projekta.
– Projekt će dati rezultate ne samo u 
infrastrukturnom nego i u gospodarskom 
smislu – kazala je ustvrdivši da prostora za razvoj turizma ima te iznijevši podatak kako je od 6. 
kolovoza kninsku tvrđavu posjetilo čak tri tisuće turista.
 Liderica kninske Ekološke udruge Krka Inga Kukolj predstavila je projekt Priroda Dalmacije u okviru 
kojega će u Kninu biti napravljena dva turistička info portala, jedan kod Turističke zajednice, a 
drugi na tvrđavi. Spomenula je i edukativnu stazu za djecu na Krčiću, a kao prioritete djelovanja 
u budućnosti navela je privlačenje učenika iz cijele zemlje u Knin kroz organizaciju ekskurzija i 
izleta. Upozorila je i na potrebu usmjeravanja turista s tvrđave na Krku.
Ravnatelj kninskog muzeja Zvone Jelić istaknuo je pak potrebu umrežavanja i suradnje kninskih 
„turističkih paketa“, od muzejsko-kulturnog turizma vezanog za tvrđavu preko planinarskog  pa 
do onog festivalskog.
Direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije Željana Šikić ponudila je pomoć u 
svim projektima i inicijativama vezanih za kninski turizam.
Na okruglom stolu građani su iznosili ideje, od onih pomalo pretencioznih poput gradnje bazena 
ili žičare do lakše izvedivih poput češćeg organiziranja koncerata i predstava na tvrđavi.



30. liStopada 2015.

Promotivnim vlakom u Knin stiglo 70-ak 
turističkih djelatnika
Promotivnim vlakom iz Splita u Knin danas je stiglo 70-ak turističkih djelatnika iz Splitsko-
dalmatinske županije koji će u naredna dva dana obilaziti kninske prirodne i kulturne ljepote.
Promotivno putovanje ICN-vlakom na relaciji Split-Knin-Split organizirao je HŽ Putnički prijevoz u 
suradnji s Gradom Kninom i Turističkom zajednicom grada Knina s ciljem prezentacije putovanja 
vlakom i mogućnosti suradnje s HŽ Putničkim prijevozom te predstavljanja kulturnih i prirodnih 
znamenitosti Knina i okolice.
U vlaku su bili predstavnici turističkih agencija, turističkih zajednica i turoperatora iz Splitsko-
dalmatinske županije, a cilj putovanja je povezati turističke agencije i pružatelje usluga u cilju 
organiziranja novih turističkih aranžmana.
Direktorica kninske Turističke zajednice Matea Lozančić zadovoljna je ovim projektom.
– S kim god sam ragovarala bio je oduševljen projektom, a posebno moram spomenuti 
direktoricu Turističke zajednice grada Splita. Oni sad imaju priliku predstaviti nas, ali i obogatiti 
svoju ponudu jer turistu danas nije dovoljno samo sunce i more – kazala nam je Matea Lozančić.



18. proSinca 2015.

Otvoren Božićni sajam na Novoj tržnici
Na Novoj tržnici svečano je otvoren Božićni sajam na 
kojem je svoje proizvode izložilo ukupno 23 izlagača.
Božićni sajam otvorio je kninski gradonačelnik Nikola 
Blažević.
– Bio sam ove godine na mnogim božićnim 
sajmovima u Hrvatskoj koji su bili puni šušura, ali niti 
jedan nema ovoliko srce kao kninski – istaknuo je 
kninski gradonačelnik.
Otvorenje izložbeno prodajnog sajma popratili su 
nastupi Dječjeg folklornog ansambla Zvončići KUD-a 
Kralja Zvonimira, Mališana plesnog kluba “Zumba 
Knin” i školskog zbora.
Organizatori sajma su Grad Knin, Turistička zajednica 
grada Knina, Upravitelj Knin, HGK Knin i Udruženje 
obrtnika grada Knina.



31. proSinca 2015.

Mjere Grad�a u cilju razvoja gospod�arstva 
u 2015: Potpore novim� pod�uzetnicim�a i 
poljoprivrednicima, uređenje poduzetničke 
zone i razvoj turizma uređenjem Krke
U cilju razvoja gospodarstva Grad Knin je u 
2015. godini proveo tri važne mjere. 
Prva se odnosila na potpore novoosnovanim 
gospodarskim subjektima, a odnosi se na 
refundaciju troškova nastalih od 1. siječnja 
2015. 
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 stručnog osposobljavanja i polaganja 
stručnog i majstorskog ispita, a treća na subvencioniranje nabave opreme
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 2015. godini dovršeni su radovi na uređenju Poduzetničke zone „Preparandija“. Tako su 
izgrađeni nogostup i javna rasvjeta na dijelu zone na kojim su riješeni imovinsko-pravni odnosi, 
a ukupna vrijednost radova iznosila je 645 tisuća kuna.
U dijelu programa razvoja turizma uređeni su pješačko-biciklistička staza, Cesarićeva obala i 
rekreacijski centar na Marunuši za što je utrošeno milijun kuna. Osim toga izvršena je i sanacija 
mosta ispod slapa Krčić.



6.
Zdravstvo i socijalna skrb



19. veljače 2015.

Grad Knin započinje s otpisom dugova 
građanima
Gradonačelnica Grada Knina je 17. veljače 2015. godine prihvatila poziv Ministarstva socijalne 
politike i mladih  i pristupila  Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog 
dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na 
novčanim sredstvima.
Riječ je o mjeri „Novi početak“, kojom se želi pružiti novi početak financijski isključenim građanima 
i osigurati im uvjete za izlazak iz prezaduženosti.



1. ožujka 2015.

Od 1. ožujka ambulante u bolnici i subotom
Polikliničke ambulante neurologije, dermatologije,urologije i fizikalne medicine u bolnici 
Hrvatskog ponosa u Kninu od 1. ožujka 2015. godine rade i subotom.



8. travnja 2015.

Ministar zdravlja svečano otvorio veteransku 
bolnicu u Kninu

Ministar zdravlja Siniša Varga svečano je danas na kninskoj bolnici otkrio ploču „Opća i veteranska 
bolnica Hrvatski ponos Knin“ čime je veteranska bolnica i službeno započela s radom.
– Polako se stvaraju infrastrukturni uvjeti, nabavlja se oprema, a uskoro će na trećem katu 
biti opremljena i fizikalna terapija.  Vjerujem da će veterani od Dubrovnika do sjeverozapada 
Hrvatske prepoznati ovu bolnicu kao svoju i da će iskoristiti potencijal vrhunskog osoblja bolnice. 



Zahvaljujem se upravi bolnice, gradonačelnici i županu na susretljivosti i razumijevanju i zato 
što su prepoznali ovaj veliki projekt. Neka sredstva smo doznačili kroz opremu, ali planiramo i 
napraviti preinake vezane za decentralizirana sredstva te ćemo kroz HZZO osigurati i dodatna 
sredstva za pojačanu skrb prema braniteljskoj populaciji. Osim što je bolnica veteranska, ona 
ostaje i civilna bolnica  – referirao je ministar Varga.
– Prava stvar je došla u pravi grad. Knin zaslužuje imati ovu bolnicu i ovaj projekt ima našu veliku 
podršku – kazao je šibensko-kninski župan Goran Pauk.
– O ovome su kninske braniteljske udruge s Gradom i ministarstvom razgovarale još od 2011. 
godine i drago mi je da je to sada realizirano. S obzirom da se u Knin doselilo dosta ljudi iz čitave 
Hrvatske i BiH, uključujući i pripadnike HVO-a te uz činjenicu da na području Knina ima oko 1.500 
pripadnika aktivne vojske koji će sutra, u miru, imati potrebu za liječenjem, veteranska bolnica 
u Kninu je opravdana. Također, za sve građane Knina će ovo također značiti bolju zdravstvenu 
zaštitu – ustvrdila je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
– Veteranima je na raspolaganju cijela bolnica, a posebno treći kat. Zainteresiranost je velika i 
puno je upita od strane branitelja. Veterani će imati prednost u odnosu na druge osiguranike – 
otkrila je sanacijska upraviteljica bolnice Antonela Karačić dodavši da je za potrebe veteranske 
bolnice ministarstvo doznačilo milijun kuna.
Osim u Kninu u Hrvatskoj djeluju ili će djelovati još dvije veteranske bolnice i to u Vukovaru i 
Zaboku.



25. travnja 2015.

Održano predavanje “Menopauza i zdravstveni 
rizici žene”
U petak je na kninskom Veleučilištu Marka Marulića 
održano predavanje “Menopauza i zdravstveni rizici 
žene”. Predavanje je održao primarijus Petar Lozo, 
specijalist ginekologije, koji je 1995. godine obavio i 
prvi porod u oslobođenom Kninu.
Organizator predavanja bila je Zajednica žena 
“Katarina Zrinski” grada Knina u suradnji sa Žanom 
Mišević, predsjednicom Udruge za osteoporozu Zadar.
Nakon predavanja članovi dramske skupine HKD 
Napredak Knin su kroz svoj skeč “Menopauza” šaljivo 
prikazali kako izgleda kada nastupi menopauza.
Prije predavanja gošće iz Zadra posjetile su kninsku 
tvrđavu i oduševile se ovim kninskim kulturno 
povijesnim spomenikom.



16. Svibnja 2015.

Dom za starije i nemoćne osobe Knin obilježio 
Međunarodni dan obitelji
Dom za starije i nemoćne osobe Knin obilježio je u petak Međunarodni dan obitelji kojom 
prigodom je organizirao druženje stanara Doma sa članovima obitelji i prijateljima.
– Podsjetili smo da je obitelj važna temeljna  stanica društva te da je bitan temelj za pružanje 
ljubavi, sigurnosti i podrške svakom pojedincu – kažu u ovoj ustanovi.
Uz pomoć socijalne radnice, stanari Doma su pripremili bogat program te su svoje goste vrlo 
uspješno zabavljali.
Nastupio je zbor doma, a izvodile su se bukovačke pjesme te recitirali stihovi Tijardovića, Jesenjina 
i Nerude.
Glumci iz kazališne skupine HKD Napredak iz Knina izveli su kratku komediju, a nakon programa 
nastavljeno je druženje u obiteljskom ugođaju.



9. lipnja 2015.

Kninska „Hitna“ dobila novo moderno vozilo 
hitne pomoći
Danas je kninska Ispostava Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije postala bogatija 
za novo moderno vozilo hitne pomoći koje će djelatnicima hitne pomoći znatno olakšati posao.
Vozilo je vrhunski opremljeno po pitanju potrebne tehnike te karakteristika samoga vozila.
Primopredaju vozila djelatnicima su obavili šibensko-kninski župan Goran Pauk te kninska 
gradonačelnica Josipa Rimac sa svojim suradnicima, zamjenikom Nikolom Blaževićem te 
predsjednikom Gradskog vijeća Marinkom Tokmakčijom.



4. rujna 2015.

Kninskoj bolnici d�oniran prijenosni inkubator 
vrijedan 350 tisuća kuna
Šibensko-kninski župan Goran Pauk, 
kninska gradonačelnica Josipa Rimac i 
ravnatelj Doma zdravlja Knin Petar Čagalj 
uručili su danas Odjelu za pedijatriju 
kninske Opće i veteranske bolnice 
Hrvatskog ponosa prijenosni inkubator 
vrijedan 350 tisuća kuna.
Prijenosni inkubator kojega je u potpunosti 
financirao Dom zdravlja Knin dat će novu 
kvalitetu u transportu novorođenčadi, 
kazala je šefica odjela za pedijatriju 
kninske bolnice dr. Nada Kljajić.
– Prijenosni inkubator bitan je za transport 
vitalno ugrožene novorođenčadi koja imaju 
zatajenje disanja, a do sada nismo imali mogućnosti takvog transporta. Ovaj aparat omogućava 
mehaničku ventilaciju, odnosno održavanje disanja djeteta cijelim putem transporta do dolaska 
u klinički centar – objasnila je voditeljica pedijatrijskog odjela.
Donacija je dobar primjer suradnje Županije i njenih ustanova, Doma zdravlja Knin i kninske 
bolnice, neovisno o njenom sadašnjem statusu budući da trenutačno njome upravlja država, 
naglasio je šibensko-kninski župan Goran Pauk.
– Uložili smo napor kako bi poboljšali zdravstvenu zaštitu u segmentu koji nam je najvažniji, a 
tiče se vitalno ugrožene novorođenčadi. Tim više je ovaj aparat vrjedniji i cijela akcija ima veći 
značaj, a pogotovo za grad Knin koji je u populacijskom smislu za korak ispred ostatka županije 
– rekao je župan.
Riječ je o donaciji koja ima dodatnu vrijednost zbog problema s prometnom povezanošću Knina, 
istaknula je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.
– Ovaj aparat je značajan znajući da je Knin prometno izoliran od većih središta, a prijenosnim 
inkubatorom povećana je kvaliteta sigurnosti transporta novorođenčadi, bilo prema Splitu ili 
prema Zagrebu. To je još jedna poruka kako se brinemo o našim najmlađima. Nastavit ćemo i 
dalje pomagati odjel pedijatrije i rodilišta, a kao gradu koji je u plusu što se tiče nataliteta, to je 
i naša obveza – kazala je kninska gradonačelnica najavivši da će uskoro, na inicijativu udruge 
građana, uslijediti još jedna donacija za odjel pedijatrije.
Ravnatelj Doma zdravlja Knin, Petar Čagalj naglasio je kako je riječ o suvremenom medicinskom 



aparatu visoke kvalitete.
– Riječ je o vrhunskoj kvaliteti i primijenjenoj najsuvremenijoj tehnologiji. Veliko je zadovoljstvo 
kad se ima prilika sudjelovati u unaprjeđenju pružanja zdravstvene zaštite – rekao je ravnatelj 
kninskog Doma zdravlja.



1. liStopada 2015.

Obilježen Međunarodni dan starijih osoba
Dom za starije i nemoćne osobe Knin obilježio je danas Međunarodni dan starijih osoba.
U ime Grada Knina korisnicima Doma i članovima Udruge umirovljenika njihov dan čestitala je 
pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić.
Zahvalila je umirovljenicima za sve godine rada i za vrijednosti koje su ostavili u naslijeđe te 
naglasila kako gradska uprava želi da se i u ovim teškim godinama u gradu i u zajednici u kojoj 
žive osjećaju sigurno i zadovoljno.
– Grad Knin uvijek sluša vaš glas te  je otvoren za sve  prijedloge koje bi vaš život učinili 
lakšim i ispunjenijim. Grad će se i dalje  brinuti za vašu skrb prilagođavanjem javnih prostora, 
poboljšanjem usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te približavanjem kulturnih sadržaja 
– kazala korisnicima Doma pročelnica Lozančić dodavši kako Grad želi pružiti najbolje i najviše 
svojim građanima starije dobi za sve godine truda kojeg su ulagali za boljitak zajednice.
Uz pročelnicu Lozančić na obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba ispred Grada Knina 
nazočio je i pročelnik Nenad Damjanović.
Na današnjoj svečanosti predstavci Grada prigodno su darivali i najstariju korisnicu Doma za 
stare i nemoćne, Anu Samardžić koja je danas navršila 90 godina života.



3. proSinca 2015.

Ud�ruga sv. Bartolom�ej pred�stavila projekt 
pružanja osobne asistencije osobama s 
invalid�itetom�
Dana 3. prosinca obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom udruga 
sv. Bartolomej iz Knina organizirala je konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen projekt 
Zajedno u život. Financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, vrijedan je 451 tisuću kuna 
i trajat će godinu dana.
Riječ je o projektu pružanja osobne asistencije osobama s invaliditetom kroz koji je osam osoba 
dobilo asistenta, osam je osoba zaposleno, a osam je obitelji dobilo pomoć i podršku.
– Veliko je to olakšanje za njih jer će sada njihova djeca četiri sata dnevno provoditi s asistentom. 
Za to će vrijeme roditelji moći obavljati druge poslove važne za funkcioniranje obitelji. Vrijednost 
projekta je što usluge korisnicima pružaju osobe koje nisu dio obitelji, što otvara mogućnost 
drugačijeg pristupa- rekao je direktor udruge Vlado Arežina.
Udruga sv. Bartolomej postoji 16 godina i provodi brojne projekte, a njihova vrijednost samo u 
ovoj godini iznosi milijun i 150 tisuća kuna. Udruga danas ima 321 člana, a zaposleno je 39 osoba.  
Kroz Poludnevni boravak prođe dnevno 60 djece.



5. proSinca 2015.

Branitelji od� sad�a m�ogu na sistem�atski pregled� 
u kninsku bolnicu

Hrvatski branitelji od sada mogu otići na sistematski pregled u kninsku Opću i veteransku bolnicu 
Hrvatskog ponosa, izvijestio je predsjedavajući Koordinacije kninskih braniteljskih udruga 
Tomislav Čolak.
– Susretljivošću ravnateljice dr. Antonele Karačić i medicinskog osoblja omogućeno je hrvatskim 
braniteljima jednostavno obavljanje preventivnih zdravstvenih pregleda u prostorijama bolnice 
– izvijestio je Čolak i obratio se branitejima.
– Hrvatski branitelji iz Šibensko-kninske županije, susjednih županija i ostalih županija Republike 
Hrvatske možete slobodno doći u kninsku bolnicu i obaviti preventivni zdravstveni pregled koji 
će vam možda spasiti ili produljiti život – apelira Čolak.
– Potrebno je samo da se obratite svom obiteljskom liječniku i zatražite preventivni zdravstveni 
pregled i uputnicu za dnevnu bolnicu (uputnica D2 ) te sa uputnicom i braniteljskom iskaznicom 



dođete ili se telefonski naručite u kninsku bolnicu gdje će vam ljubazno osoblje zakazati termin 
za preventivni zdravstveni pregled koji ćete obaviti u najkraćem mogućem roku. Poštovani 
hrvatski branitelji, sami uz pomoć liječnika brinimo o svom zdravlju i životu – pozvao je Čolak 
hrvatske branitelje.
Podsjetimo, studija Ministarstva hrvatskih branitelja  „Praćenje pobola i smrtnosti hrvatskih 
branitelja“ pokazala je da je od 1998. do 31. 10. 2015. g. umrlo 39.105 hrvatskih branitelja prosječno 
doživljene životne dobi od 50,9 godina i to na prvom mjestu od raznih vrsta tumora a zatim od 
bolesti cirkulacijskog sustava.  Za usporedbu, prosječna doživljena životna dob opće populacije 
u RH je 76 godina, a muškarci umiru s prosječno doživljene 73 godine.



18. proSinca 2015.

U kninskoj bolnici predstavljen novi CT uređaj
Kninska Opća i veteranska bolnica Hrvatskog ponosa dobila je novi CT uređaj vrijedan dva 
milijuna i 750 tisuća kuna.
Predstavljajući ga danas javnosti, sanacijska upraviteljica dr. Antonela Karačić kazala je kako 
pacijenti više neće morati na preglede putovati u druge gradove.
Do sada je naime oko tisuću pacijenata godišnje kninska bolnica slala na pretrage u Šibenik ili 
Split. Vrhunski je ovo uređaj koji će se, procjenjuje dr. Karačić, isplatiti već za dvije godine.
Uređaj je kupljen decentraliziranim sredstvima Ministarstva zdravlja. Riječ je o uređaju visoke 
tehnologije koji, čuli smo danas, može raditi doslovno sve: klasične preglede, kontraste, 3D 
projekcije i još dosta što pacijenti uglavnom ne razumiju. No ono što znaju je da sve te komplicirane 
pretrage od sada mogu obaviti u kninskoj bolnici.



31. proSinca 2015.

U 2015. Grad utrošio 1,1, milijun kuna za 
socijalna d�avanja

U 2015. Grad Knin utrošio je 1,1, milijun kuna za socijalna 
davanja. Od toga iznosa za podmirenje troška ogrjeva građana 
utrošena je 821 tisuća kuna, a za podmirenje troškova vode 92 
tisuće.
Jednokratne pomoći obiteljima isplaćene su u visini od 51 
tisuće kuna, za rođenje djeteta 118 tisuća, a za stipendije i 
školarine 119 tisuća kuna.



7.
Djeca i mladi



4. ožujka 2015.

U Kninu predstavljen projekt „Život bez nasilja“
“Živim život bez nasilja” naziv je nacionalnog projekta koji je u obliku radionica i posebnog 
glazbeno-edukativnog programa predstavljen djeci sedmih i osmih razreda kninskih osnovnih 
škola.
Cilj ovog projekta, koji provodi MUP i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, sprječavanje je 
svih oblika nasilja, a posebno onoga čije su žrtve djeca. 
Načelenik Policijske uprave Šibensko-kninske Ivica Kostanić rekao je kako policija u županiji 
provodi niz preventivnih programa kojim se sprječava nasilje u kojemu su žrtve djeca, ali i nasilje 
koje čine i sami maloljetnici. 
O važnosti prevencije nasilja govorili su i šibensko-kninski dožupan Tomislav Vrdoljak i zamjenik 
kninske gradonačelnice Nikola Blažević.



20. ožujka 2015.

Djeca iz vrtića Cvrčak sadnjom cvijeća dočekali 
proljeće
Ususret prvom danu proljeća proteklih dana djeca i djelatnici dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin sadili 
su cvijeće i uređivali svoje dvorište.
Šarenilom veselih boja žele iznenaditi proljeće i pokazati svima kako je lako voljeti i njegovati 
prirodu.
“Očistimo prirodu od svakakvog smeća, uživajmo u ljepoti i mirisu cvijeća”, poruka je djece iz 
“Cvrčka”.



23. ožujka 2015.

Komunalno poduzeće u povodu dana voda 
ed�uciralo osnovnoškolce

U povodu obilježavanja Svjetskog dana voda, a u 
organizaciji kninskog Komunalnog poduzeća, 80-
ak učenika Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana i 
područne osnovne škole u Golubiću posjetilo je crpnu 
stanicu Šimića vrelo i na taj način, kroz edukaciju, 
obilježilo Svjetski dan voda.
Djeci je omogućen ulazak u pećinu izvorišta, te 
u strojarnicu i kontrolnu sobu, a sve uz pratnju i 
edukaciju djelatnika Komunalnog poduzeća.
Djecu su dočekali zamjenik gradonačelnice Slaven 
Ivić, direktorica Komunalnog poduzeća Sanja Bebek 
te djelatnici Komunalnog poduzeća..
Inženjer Krste Živković preuzeo je ulogu vodiča, 
odnosno učitelja i pružio djeci sve potrebne 
informacije o srcu kninskog vodoopskrbnog sustava 
– Šimića vrelu, odgovorio na pitanja kako voda 
dolazi do naših domova, zašto su voda i zaštita vode 
važni te na mnoga druga dječja pitanja. Potom im 
je u kontrolnoj sobi djelatnik na postrojenju Viktor 
Zelić objasnio kako kontrolira vodocrpilište i što mu 
sve govore podaci i računalne skice na ekranu.
Na kraju je uslijedilo druženje uz užinu koju je poduzeće osiguralo za djecu. Djeci su podijeljeni i 
leci i brošure o CS ”Šimića vrelo”.



30. ožujka 2015.

Rad kninskog Dječjeg vrtića kao primjer dobre 
prakse
Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin ovih dana je pokazao široj društvenoj zajednici svoju energiju, znanje i 
vještinu u radu s najmlađima.
Projekt „Znanjem do sigurnosti“ odgojne skupine Bubamare prezentiran je na regionalnoj smotri 
projekata u Šibeniku.
Stručni sud projekt je ocijenio kvalitetnim i vrijednim za dječji razvoj i zajednicu u cjelini. Izabrali 
su ga kao primjer dobre prakse koji će biti prezentiran na Državnoj smotri projekata u mjesecu 
svibnju u Zagrebu.



17. travnja 2015.

Udruga Čarobni svijet započela s projektom „Za 
bolji početak“
Udruga „Čarobni svijet“,uz podršku Udruge MI i UNICEF-a, započela je s realizacijom lokalnog 
mikro projekta „Za bolji početak“. Provedba projekta je planirana od travnja do lipnja 2015. 
godine.
Cilj projekta je, uz igru i druženje djece predškolske dobi i osnaživanje roditelja i njihovih 
kompetencija.
– Udruga „Čarobni svijet“ preuzima svoj dio odgovornosti u zajednici kako bi roditeljima pružili 
podršku u izazovima suvremenog roditeljstva i brizi o svojoj djeci. Svojim osobnim i profesionalnim 
angažmanom članovi Udruge žele dati svoj doprinos poboljšanju uvjeta za djecu i povezati sve 
koji su spremni raditi da bi ostvarili pozitivne promjene za odrastanje djeteta u našoj zajednici – 
izvijestili su iz udruge.
Tijekom projekta bit će organizirane edukativno-kreativne radionice za djecu, radionice za 
roditelje i tematska predavanja.
U projekt su uključena djeca sa područja grada Knina i općine Biskupija.
Partneri u provođenju projekta su Grad Knin, Općina Biskupija i Udruga „Zvonimir“.



22. travnja 2015.

Djeca iz vrtića Cvrčak obilježila Dan planeta 
Zem�lje
Dan planeta Zemlje Dan planeta zemlje 22.travnja obilježen je u svim skupinama Dječjeg vrtića 
Cvrčak Knin raznovrsnim sadržajima i aktivnostima koje imaju za cilj poticanje razvoja ekološke 
svijesti i očuvanje prirode i prirodnih resursa, a sve se odvijalo pod geslom “Želim biti dijete sretne 
i čiste planete”.
Jedan broj djece i odgojitelja aktivnosti je proveo u dvorištu vrtića i šetnjom do tvrđave. Djeca 
i odgojitelji skupina “Leptirići” i “Leteći medvjedići kroz svoje projekte, nakon niza aktivnosti o 
energiji kao pokretaču svega i važnosti kretanja i boravka u prirodi, izašli su na gradski trg sa 
prijateljima iz drugih skupina. Tamo su kroz likovne aktivnosti nazvane “Želim biti dijete sretne 
i čiste planete” i “Vjetrenjače na vjetru” htjeli ukazati na važnost očuvanja planete za buduće 
naraštaje. Htjeli su i potaknuti na promišljanje o važnosti energetske učinkovitosti i mogućnosti 
racionalnog i odgovornog korištenja prirodnih potencijala, izvijestili su iz kninskog vrtića.



7. Svibnja 2015.

Održan 14. Olimpijski festival dječjih vrtića 
grad�a Knina

Danas je u organizaciji Saveza športova Grada Knina pod pokroviteljstvom Grada Knina i HOO-a 
održan 14. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Knina na kojem je sudjelovalo 160 djece iz 
Dječjeg vrtića Cvrčak te odjela Visibaba, Maslačak i Tratinčica.
Mali kninski olimpijci i olimpijke natjecali su se u mini nogometu, utrci na 50 metara, štafeti 4 x 
25 metara, bacanju loptice te skoku u dalj, a najbolji su dobili i nagrade.
Festival je otvorila kninska gradonačelnica Josipa Rimac poručivši malim sportašima da je važno 
pobijediti, kako u natjecanjima, tako i u životu.
Olimpijsku zastavu podigao je atletičar Antonio Zelić, prisegu je pročitala taekwondo sportašica 
Matea Jelić, a olimpijski plamen je upalio njezin kolega Stipe Jarloni.



22. lipnja 2015.

Održana akcija „Moje dijete i ja”

U Maloj sportskoj dvorani Saveza športova grada Knina 
u organizaciji udruge Čarobni svijet održana je akcija 
„Moje dijete i ja” na kojoj se okupilo preko 200 djece i 
odraslih.
Akcija je dio sveobuhvatnog Unicefovog programa “Za 
bolji početak” čiji je cilj uključivanje djece rane razvojne 
dobi u raznovrsne aktivnosti, a njihovim roditeljima 
pružanje podrške u izazovima odgoja u suvremenom 
društvu.
U programu akcije bila su uključena djeca, korisnici 
Udruge i to kroz plesne točke. Vrhunac večeri bila je organizirana modna revija na kojoj su djeca 
i roditelji nosili reciklirane odjevne predmete, izrađene na prethodnim radionicama. Posebnim 
ovacijama pozdravljeni su tate koji su prošetali pistom. U završnom dijelu sve prisutne zabavljala 
je šibenska grupa Show Legende.
“Ovo je prekrasno, ovakvih akcija treba više u našem gradu”, bili su dojmovi prisutnih.
Akciji su nazočili i predstavnici Gradske uprave Grada Knina, zamjenici gradonačelnice Nikola 
Blažević i Slaven Ivić i pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić  te predstavnici lokalnih 
udruga.



24. lipnja 2015.

Eko knjižnica igračaka dobila nagradu za 
najbolju d�ruštvenu inovaciju
Projekt Eko knjižnice igračaka je najbolja 
društvena inovacija u prošloj godini, odlučila je 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te 
je nagradila nositelja projekta, Ekološku udrugu 
Krka.
Iz Nacionalne zaklade su, između ostaloga, kazali 
kako knjižnica igračaka razvija kod djece cijeli 
niz pozitivnih vrijednosti, kao što je pomaganje 
drugima.
Liderica kninske Ekološke udruge Inga Kukolj 
kaže da su im ova nagrada i novčana sredstva 
koja su dobili pomogli da se presele u veći prostor i nastave s još boljim radom. Dodala je da je 
zanimanje za ova projekt pokazalo niz drugih gradova.



3. Srpnja 2015.

Djeca iz Udruge Čarobni svijet posjetila Burum
Djeca i roditelji iz Udruge Čarobni svijet družili su se proteklih dana na Burumu, a društvo su im 
pravili volonteri i aktivisti Udruge za rehabilitacijsko jahanje Grabarje Knin.
– Prekrasna Ekipa iz Udruge Grabarije oduševila nas je svojim pristupom, znanjem i vještinama. 
Puno toga mogli smo čuti o konjima, nešto od naučenog i isprobati, a naravno da je vrhunac bilo 
jahanje. Sva djeca su jahala, pa i oni koji su u početku imali straha. Uz povjerenje u volontere i 
dobar metodički pristup pobijedili su strah i uspjeli. Djeca su imala priliku timariti konje, naučiti 
o dijelovima opreme za jahanje, ali i doznati kako se treba ponašati da bi se uspostavio dobar 
odnos s konjem – kazala je predsjednica udruge Čarobni svijet Anita Ercegovac pozvavši sve 
građane da posjete Burum i uživaju u aktivnostima koje se nude u organizaciji udruge Grabarje.



10. Srpnja 2015.

Predstavnici UNICEF-a posjetili udrugu Čarobni 
svijet

U okviru provedbe projekta “Za 
bolji početak” udrugu Čarobni 
svijet posjetili su predstavnici 
UNICEF-a Hrvatska.
Udruga je tom prilikom 
organizirala zajedničko 
druženje djece iz Biskupije 
i Knina kroz edukativno-
kreativne radionice i omogućila 
roditeljima da podijele svoja 
iskustva i razmišljanja o 
aktivnostima koje im organizira 
Čarobni svijet.
Predstavnici udruge su iskoristili 
priliku da upoznaju goste s 
dosadašnjim radom i postignućima Udruge. Istaknuli su svoju viziju u kojoj dijete ima aktivan 
odnos u zajednici, a zajednička konstrukcija znanja i iskustava svih sudionika u djetetovom 
životu, stvara prilike za uzjamni rast i kvalitetniji život.
Zahvalili su UNICEF-u na ukazanom povjerenju prilikom dodjele projekta “Za bolji početak” i 
sredstvima koja su uvelike pomogla u ostvarivanju zadane vizije.
Zadovoljni iskustvima koja su ovim susretom doživjeli istaknuli su potrebu za daljnjom suradnjom.
– UNICEF u suradnji s partnerima i lokalnom zajednicom želi trajno osigurati poticajno okruženje 
za djecu kojoj nije dostupan predškolski odgoj u Biskupiji i Kninu. Kreativno-edukativne radionice 
postala su mjesta na kojima se djeca sada druže, razvijaju kreativnost i stječu nove vještine – 
istakli su predstavnici UNHCR-a iskazavši zadovoljstvo susretom i želju za daljnjom suradnjom.



10. rujna 2015.

Dječji vrtić Cvrčak obilježio Olimpijski dan
U Dječjem vrtiću Cvrčak u Kninu danas je u povodu Hrvatskog olimpijskog dana održan niz 
sportskih i zabavnih aktivnosti.
Hrvatski olimpijski dan obilježava se 10. rujna, na dan kada je utemeljen Hrvatski olimpijski odbor. 
Danas je to opće prihvaćena manifestacija koja promiče važnost bavljenja sportskom aktivnošću 
te razumijevanje, mir i solidarnost među ljudima kao sastavnice olimpijskog djelovanja.



17. rujna 2015.

Približavanje umjetnosti i kulture djeci: Vrtić se 
uključio u program „Ruksak pun kulture“
Dječji vrtić Cvrčak uključio se u program približavanja umjetnosti i kulture djeci pod nazivom 
„Ruksak pun kulture“.
U okviru programa održana je lutkarska predstava „Rodino pismo žapcu“ koju je izvela umjetnička 
organizacija Pierre Vally Teatar, a potom je uslijedila radionica pod nazivom „Teatar predmeta: 
moja najdraža igračka“ u kojoj je, osim poziva na igru s vršnjacima, poticana i mašta djece.
Nakon radionice u kojoj su sudjelovala djeca starije dobi podijeljeni su prigodni pokloni.
Program se provodi u organizaciji Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti obrazovanja i 
sporta.



8. liStopada 2015.

Na veleučilištu održan “Kutak za roditelje”

Na kninskom Veleučilištu Marka Marulića održano je predavanje i svojevrsni okrugli stol nazvan 
“Kutak za roditelje” na kojem je prisustvovalo 19 sudionika.
Psihologinja Anita Kovačević prezentirala je roditeljima vrlo važnu temu o samostalnosti i 
vještinama koje dijete treba imati razvijene za polazak u školu  i na koji ih način roditelji trebaju 
poticati.
Doktorica Marica Arula- Mrđen je istaknula važnost prevencije zdravlja kroz pravilnu prehranu, 
cijepljenje i tjelesno kretanje. Sve navedeno je preduvjet skladnog razvoja djeteta. Očekivano 
najviše pitanja se postavljalo vezano za cijepljenje pri čemu je doktorica istaknula da struka nije 
dokazala povezanost između cjepiva MMR i autizma te je napomenula da se ne smije zaboraviti 
to su u prošlosti značile bolesti protiv kojih se danas djeca cijepe.
Završni dio predavanja održale su odgojiteljica Anita Ercegovac i kineziologinja Gabrijela Šimić i 
to prezentirajući načela obiteljskog odgoja i provođenja kvalitetnog zajedničkog vremena djece 



i roditelja u svrhu kvalitetnog odgoja i razvoja djece.
Roditelji su istaknuli manjak slobodnog vremena kao otežavajuće uvjete u provođenju kvalitetnog 
vremena sa svojim djetetom, ali znaju koliko je ono važno za pravilan rast i razvoj djece te se 
trude iskoristiti sve trenutke za šetnju, igre na otvorenom pa i poneku starinsku igru.
Posebno se naglasak stavio na boravak u prirodi, igranje starinskih igara te štetnost izloženosti 
ekranima. Poruka roditeljima bila je da budu primjer svojoj djeci od zdrave prehrane, radnih 
navika, odnosa s drugima do kretanja i zajedničkih boravaka u prirodi



13. liStopada 2015.

Dječji tjedan završen radionicama koje su 
okupile 170 d�jece

Događanja u povodu međunarodnog tjedna djeteta koja 
je proteklog tjedna u Kninu organizirala udruga Čarobni 
svijet završena su radionicama na trgu Ante Starčevića 
koje su okupile oko 170 djece i njihovih roditelja.
Radionice su održali udruga  Sv. Bartolomej, Gradsko 
društvo CK Knin i NP Krka. Bili su tu i Tradicijski kutak 
Zvončića, Frizerski kutak, Kutak manikure i Kreativni 
kutak Čarobnog svijeta.
Sudjelovanje velikog broja djece je izniman uspjeh i 
pokazatelj da u Kninu ima kvalitetnih sadržaja za djecu 
i njihove roditelje. Mnogobrojni posjetitelji akciju su 
popratili riječima: “Pun pogodak za naš grad”, a organizatori se zahvaljuju svima koji su pomogli 
u ostvarenju aktivnosti u povodu međunarodnog tjedna djeteta
– Udruga “Čarobni svijet” zahvaljuje roditeljima, predstavnicima Grada Knina koji su popratili 
sva događanja kroz cijeli tjedan, suorganizatorima i suradnicima, sponzorima, donatorima 
i medijskim pokroviteljima jer su zajednički omogućili realizaciju novih akcija koje su korisne i 
bitne za razvoj i odgoj djece u gradu Kninu – zahvalila se predsjednica udruge Čarobni svijet 
Anita Ercegovac.



15. liStopada 2015.

U knjižnici izložba dječjih radova na temu 
svjetlosti; Donosimo mudre dječje misli
U Narodnoj knjižnici Knin možete pogledati izložbu radova djece iz Dječjeg vrtića Cvrčak na temu 
svjetlosti.
Svjetlost je i tema ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige kojega obilježava kninska knjižnica.
Osim lijepih crteža na panoima u knjižnici se mogu pročitati i mudre dječje misli. Donosimo neke 
od njih:
“Kad bi se sunce ugasilo, nestalo bi svjetlosti i bio bi mrak, a to je ružno”
“Svijetlo nam je važno da vidimo da se ne udarimo”
“Meni svijetli svjetlo u kući ono gore”
“Svjetlost je sunce, okruglo je i ima žute trake”
“Svjetlost je struja”
“Najljepša svjetlost je u mojoj sobi”.



22. liStopada 2015.

Vrtić Cvrčak obilježio Dane kruha i Dan 
zahvalnosti za plodove zemlje
Dječji vrtić Cvrčak brojnim je aktivnostima 
obilježio Dane kruha i Dan zahvalnosti za 
plodove zemlje .
U prigodnom programu izmjenjivali su se pjesma, 
recitali i igrokazi te je upriličen blagoslov kruha 
i plodova zemlje. Otvorena je i izložba dječjih 
radova na kojoj se osim vrijednih rukotvorina 
moglo vidjeti i bogatstvo krušnih proizvoda koje 
su donijeli roditelji.
Izložbu su posjetili kninski gradonačelnik Nikola 
Blažević s pročelnicima, ravnatelji gradskih 
ustanova te veliki broj roditelja i gostiju.



23. liStopada 2015.

Knjižnica se pretvorila u čarobnu pećinu u kojoj 
se djeci čitaju priče
Narodna knjižnica Knin se danas pretvorila 
u čarobnu pećinu u kojoj se djeci čitaju priče. 
Preobrazila se u pećinu punu knjiga obasjanu 
svjetlom svijeća i petrolejki u kojoj su knjižničari 
ugostili dvije grupe predškolaca Dječjeg vrtića 
Cvrčak te djecu iz udruga Čarobni svijet i Sveti 
Bartolomej.
Na obostrano zadovoljstvo knjižničari i djeca su 
razgovarali o svjetlu i čitali priču o malom medi 
koji se bojao mraka.
Sve ovo dio je akcije “Upali lampicu i čitaj” 
koja se danas u okviru obilježavanja Mjeseca 
hrvatske knjige odvija u cijeloj Hrvatskoj s ciljem 
popularizacije čitanja.



8.
Obrazovanje



9. travnja 2015.

U suradnji s kninskim Veleučilištem nastali novi 
pekarski proizvod�i

Na Veleučilištu Marka Marulića u srijedu je održana završna svečanost zatvaranja projekta 
Transfer tehnologije I komercijalizacija inovacija u sektoru hrane Šibensko-kninske županije.
Projekt je počeo krajem  lipnja 2013. godine,  financiran je europskim novcima, nositelj je kninsko 
Veleučilište,   a partner Prehrambeni biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Tada je Veleučilište  od Fonda za ulaganje u znanost I inovacije dobila  486 tisuća, uglavnom 
bespovratnih eura,   kako bi uspostavila I opremila Laboratorij za kemiju I tehnologiju žitarica.
U proteklih godinu I pol dana surađivali su s proizvođačima pekarskih proizvoda s područja 
županije,  riješavajući njihove  poteškoće u proizvodnom procesu, ali I surađujući na osmišljavanju 
novih funkcionalnih proizvoda na bazi žitarica, obogaćenih raličitim dodacima.
Iz te suradnje nastali su brojni novi proizvodi. Neke od njih bili su izloženi na današnjoj svečanosti, 
kao recimo kruh sa pirovim I zobenim brašnom, kruh s vlascem, dodacima maslinova ulja ili čak 
cijelih maslina.



9. lipnja 2015.

Obilježena deseta obljetnica kninskog 
Veleučilišta
U Kninu je u utorak svečano obilježena deseta obljetnica Veleučilišta Marka Marulića, u čijoj je 
proslavi sudjelovao i ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar.
Ministar Mornar rekao je kako će njegovo ministarstvo i dalje pomagati razvoj kninskog veleučilišta 
i najavio konkretnu pomoć u opremanju studentskog doma koji bi trebao biti završen početkom 
nove akademske godine.
– Ovo veleučilište je pionir inicijative koju u međuvremenu i drugi prepoznaju – promicanja ideje 
akademskog poduzetništva. Ideja je ne stvarati studente, završene diplomande koji će tražiti 
posao, nego studente koji će sami sebi stvarati posao – kazao je Mornar.
Kninska gradonačelnica Josipa Rimac rekla je kako je veleučilište ispunilo svoja očekivanja, a to 
se oočituje na brojnim područjima.



– Otvaranjem Veleučilišta je zaustavljeno raseljavanje mladih ljudi iz Knina, omogućen im je 
ostanak i školovanje. Upravo smjerovi poljoprivrede i stočarstva krša, te prehrambena tehnologija 
smjerovi su koji su uvijek kroz povijest hranili i odgajali ovaj kraj. To je naša povijest i mi je čuvamo. 
Nisu nam davali puno šanse. Govorili su da poljoprivreda i stočarstvo ovdje neće zaživjeti, pitali 
tko će to u ovim krajevima raditi i predlagali da je bolje osnovati studij informatike ili neki drugi 
sličan studij. Ali mi smo ponosni na našu povijest i tradiciju i drago mi je da smo kroz jednu 
sinergiju veleučilšta s OPG-ovima, gospodarstvom, poduzetništvom…� napravili nove proizvode, 
oživjeli i modernizirali autohtone proizvode ovog kraja – rekla je na proslavi gradonačelnica 
Rimac.
Stručne studije Poljoprivrede krša, Stočarstva krša, Biljne proizvodnje, Prehrambene tehnologije 
te Trgovinskog poslovanja s poduzetništvom trenutno pohađa 360 studenata, a do sada je 
zvanje stručnog prvostupnika sa 180 ECTS bodova steklo 463 polaznika.
Na prigodnoj svečanosti, kojoj su nazočili i čelnici grada i županije, dodijeljena su i priznanja 
osobama koje su u ovih deset godina doprinijele razvoju veleučilišta. Medalju s likom Marka 
Marulića za životno djelo dobio je Ivan Pavić, pečatnjak veleučilišta dobio je Stanislav Rogić, 
Libar Marka Marulića dobio je Ivo Grgić, štit sv. Barbare Nenad Damjanvoić, zlatno pero Marka 
Marulića Tajana Krička i Ivan Milanović Litre, i srebrno pero Mladenka Šarolić.
Obilježavanje obljetnice nastavljeno je prezentacijom poljoprivrednih proizvoda i znanstveno-
stručnim skupom “Plodovi prirode proplanaka i vrleti Knina i Promine.”.



15. lipnja 2015.

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti 
obilježila 20 godina postojanja
Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin obilježila je 20 godina postojanja.
Ravnatelj škole Ivan Uzun je nagradio sve one koji su svojim radom, zalaganjem i znanjem 
doprinijeli njenom osnutku i razvoju te je najavilo kompletno renoviranje prostorija škole na 
jesen, te se zahvalio svim sponzorima i donatorima za taj projekt.
Proslavi obljetnice nazočili su gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac, njezini zamjenici Nikola 
Blažević i Slaven Ivić, predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija, šibensko-kninski dožupan 
Tomislav Vrdoljak te pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić.



24. Srpnja 2015.

U prvom krugu upisa na Veleučilište gotovo 
dvostruko više upisanih nego lani

U prvom krugu upisa na tri studijska 
programa kninskog Veleučilišta 
Marka Marulića upisalo se 56 
studenata, što je skoro dvostruko 
više nego u prvom krugu prošle 
godine.
Ipak, u upisnim rokovima u rujnu 
u pravilu se upiše najveći broj 
studenata pa će tako biti i ove 
godine.



30. rujna 2015.

U Kninu održan 9. tjedan cjeloživotnog učenja
S ciljem promoviranja i poticanja cjeloživotnog 
učenja Pučko otvoreno učilište Knin je i ove godine 
u suradnji sa Agencijom za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih organiziralo razne aktivnosti 
u okviru 9. tjedna cjeloživotnog učenja, a pod 
sloganom „Dobro je učiti“.
„Dobro je učiti“ naziv je i okruglog stola održanog 
u prostorijama POU Knin koji se nadovezao na 
lokalnu analizu tržišta rada koju je POU Knin izradio 
u sklopu EU projekta „Razvoj vještina POU Knin“.
Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici 
kninskih institucija, udruga i ustanova, njih ukupno 
deset, koji zajedno predstavljaju bitne čimbenike 
razvoja grada Knina i okolice.
Po pitanju preporuka o razvoju novih programa 
pri Pučkom učilištu zaključak okruglog stola bio 
je da je potrebno provoditi edukacije iz poslovne 
komunikacije koja djelom obuhvaća znanja iz 
područja pisanja zamolbi, životopisa, dopisa, 
e-mailova i ostalih načina komuniciranja u 
poslovnom svijetu.
POU Knin će po tom pitanju kreirati novi program 
te ga pokušati drugim sredstvima financiranja 
ponuditi besplatno onima kojima spomenuta znanja i vještine nedostaju.
U okviru 9. tjedna cjeloživotnog učenja jučer i danas su u Pučkom učilištu održani i Dani otvorenih 
vrata koje je posjetilo 30-tak građana s raznim upitima vezanim uz programe, uvjete upisa i 
cijene programa.
Održane su i radionice za nezaposlene na kojima je sudjelovalo devet osoba koje su uspješno 
prošle radionice, a osim pisanja životopisa i zamolbi, sudionici su upućeni i u dodatne načine 
traženja posla i prednosti volontiranja. Radionice su vodili voditeljica POU Knin i predstavnica 
Udruge ZvoniMir.
U okviru obilježavanja 9. tjedna cjeloživotnog učenja u četvrtak u 17 sati bit će otvorena izložba 
slika „Kninu s ljubavlju“. Riječ je o slikama darovanim gradu Kninu u povodu obilježavanja 20 
godina VRO Oluja. Slike nisu ranije bile izlagane, a izložba će za posjetitelje biti otvorena do 7. 
listopada.



5. liStopada 2015.

Na kninskom veleučilištu svečano otvorena 
nova akad�em�ska god�ina
Na kninskom Veleučilištu Marka Marulića 
danas je svečano otvorena nova 
akademska godina 2015/2016, a danas je 
ujedno i prvi studentski dan za 142 brucoša 
kninskog veleučilišta.
Novu akademsku godinu svečano je 
otvorila vršiteljica dužnosti dekana Lovorka 
Blažević, najprije se obrativši profesorima.
– Vjerujem da će u ovoj akademskoj godini 
vladati pozitivno ozračje te da ćete svoje 
znanje, stručnost i sposobnost prenijeti na 
naše studente, ali i na veleučilište u cjelini – 
obratila se profesorima vršiteljica dužnosti 
dekana te uputila obećanje studentima.
– Obećavam da ćemo učiniti sve da se ovdje što ugodnije osjećate te vam pružiti sve potrebne 
uvjete kako bi vaš put prema stjecanju akademskih naziva bio uspješan. Budite uporni i otvoreni 
za usvajanje novih znanja i vještina jer je znanje blago koje svoga vlasnika svugdje prati – poručila 
je studentima Lovorka Blažević.
Studente je pozdravio i kninski gradonačelnik Nikola Blažević.
– Siguran sam da ste donijeli dobru odluku izabravši kninsko veleučilište. Ovdje ćete sasvim 
sigurno steći potrebna znanja uz pomoć kojih ćete kasnije ostvariti svoje profesionalne i životne 
ambicije i ciljeve. Profesori su stup ovoga veleučilišta, a vi ste krvotok ovoga sustava i bit ćete 
uvijek u centru interesa vaših profesora – kazao je gradonačelnik te najavio kako bi iduće godine 
trebali biti dovršeni projekti studentskog doma i inovacijskog središta.
Dao je i podršku novoj čelnoj osobi Veleučilišta, Lovorki Blažević.
– Sama činjenica da je vršiteljica dužnosti je i znak da je došla na to mjesto u osjetljivom trenutku. 
Vjerujem da će imati podršku svih, kako profesora tako i studenata. Pred njom je teška godina 
zbog tranzicijskog razdoblja, ali poznajem je kao čestitu, poštenu i vrijednu osobu i siguran sam 
da će se u narednom razdoblju, pogotovo po pitanju međuljudskih odnosa, puno više baviti 
ljudima, a puno manje njihovim odnosima – kazao je gradonačelnik.
Ispred Grada Knina na svečanosti otvorenja nove akademske godine bili su nazočni i 
dogradonačelnici Slaven Ivić i Željko Džepina.
Studentima je poruku uputio i šibensko-kninski dožupan Tomislav Vrdoljak.



– Temeljno poslanje svakog sveučilišta 
ili veleučilišta je očuvanje i prenošenje 
znanja na dobro društva i zajednice u 
kojoj djeluje. To će vam znanje nesebično 
prenijeti vaši profesori i asistenti, a vi ćete 
ga kasnije vratiti svojoj zajednici. Jedina 
investicija koja nikad neće propasti je ona 
uložena u znanje. To je kapital koji vam 
nitko ne može oduzeti niti obezvrijediti – 
poručio je studentima dožupan te izvijestio 
kako je Šibensko-kninska županija za 
ovu godinu predvidjela 75 tisuća kuna 
za sufinanciranje uređenja i opremanja 
laboratorija kninskog veleučilišta.
Studentima se obratila i predsjednica 
Studentskog zbora Veleučilišta u Kninu 
Petra Komar.
Najboljim studentima tri smjera kninskoga 
veleučilišta gradonačelnik Nikola Blažević 
uručio je prijenosna  računala. Poklone 
Grada Knina dobili su Željko Periša s 
Trgovinskog poslovanja s poduzetništvom, 
Matea Poljan s Prehrambene tehnologije 
te Romanela Simić s Poljoprivrede krša.
Novu akademsku godinu blagoslovio je 
gvardijan Samostana sv. Ante fra Marko 
Duran.
U proteklih deset godina kninsko veleučilište upisalo je 1725 studenata od kojih je 385 njih 
uspješno završilo studij.



23. proSinca 2015.

Održana promocija 71 prvostupnika i 
specijalista kninskog veleučilišta
U dvorani Doma HV u Kninu održana je osma 
po redu promocija stručnih prvostupnika i 
prva promocija specijalista struke kninskog 
Veleučilišta Marka Marulića.
Na svečanosti je promovirano ukupno 25 
stručnih specijalista ekonomije, 18 stručnih 
prvostupnika ekonomije, 18 stručnih 
prvostupnika prehrambene tehnologije, 9 
stručnih prvostupnika poljoprivrede krše – 
biljne tehnologije te 1 stručni prvostupnik 
poljoprivrede krša – stočarstva krša.
S današnjim promoviranim prvostupnicima 
i specijalistima, broj studenata koji su uspješno završili obrazovanje na kninskom  veleučilištu 
popeo se na 373.
Novim akademskim građanima čestitala je vršiteljica dužnosti dekanice veleučilišta Lovorka 
Blažević uputivši im savjet da probleme doživljavaju kao izazove.
– Upravo ovakvi događaji predstavljaju smisao našeg zajedničkog rada. Za vas ova promocija 
predstavlja krunu vaših htijenja, napora i odricanja. Danas ćete prisegnuti da ćete promicati sve 
vrijednosti koje ste stekli tijekom obrazovanja. Neka to ne bude samo formalna prisega. Ne bojte 
se problema pred vama, to su izazovi na koje ćete tražiti odgovore – poručila je studentima 
dekanica Blažević.
Prvostupnicima i specijalistima čestitao je i kninski gradonačelnik Nikola Blažević naglasivši 
kako im u novim izazovima moraju pomoći društvo i država.
– Nakon stjecanja akademskih titula, pred vama će se postaviti novi izazovi koje ćete morati 
savladati. U tome vam moraju pomoći i društvo i država. Mora vam pomoći državna vlast koja će 
donositi kvalitetne zakone i programe te poticati one koji ulažu, a sve s ciljem da vi na kraju budete 
prepoznati na tržištu rada. Danas se nazire i svjetlo u tunelu postizbornog ciklusa i vjerujem da 
ćemo dobiti vlast koja će prepoznati vaše potrebe – kazao je gradonačelnik Blažević.
Slavljenicima se obratio i dožupan Tomislav Vrdoljak koji je izrazio uvjerenje da će novopečeni 
prvostupnici i specijalisti doprinijeti gospodarskom razvoju lokalne i šire zajednice.
– Iza vas su godine truda, a ispred vas su nove šanse. Vi ste sada visokoobrazovani ljudi koji će 
svojim znanjem, uvjeren sam, doprinijeti razvoju gospodarstva, kako u lokalnoj zajednici, tako i u 
čitavoj Hrvatskoj – naglasio je dožupan Vrdoljak.





9.
Okoliš



9. Siječnja 2015.

Fekalije i teški metali više ne plove Orašnicom i 
Krkom�
Za Hrvatske vode sanaciju desne obale rijeke Orašnice u Kninu izvodi tvrtka Bormil iz Šibenika. 
Prema projektu IGH teškom 1,2 mil. kuna bez PDV-a do 30.12.2014. godine trebala je biti završena 
sanacija obale i izgradnja nasipa koji će spriječiti daljnje prelijevanje vode iz korita u obližnje 
lagune, odnosno zagađenje Orašnice i rijeke Krke do kojeg je dolazilo povratkom tih voda iz 
laguna. Zbog lošeg vremena radovi nisu završeni do planiranog roka, pa će se nastaviti 12. siječnja. 
Bormil je teškom mehanizacijom već prokopao trasu nasipa u dužini od 350 metara i dubini od 
dva do pet metara, te je uzduž iskopa položena vodonepropusna membranu ojačana metalnom 
građevinskom mrežom i nasuti su kamen i zemlja, što je dodatno pojačano geotekstilom i 
geomrežom. Kosine nasipa tek će zatrpati humusom i posijati travu.
Već i ovo što je do sada učinjeno bilo je dovoljno da se s Orašnice mogu maknuti plutajuće brane. 
Rijeka više nije crna i njome ne plovi smeće. Unatoč ranije nataloženom crnom mulju, kroz bistru 
vodu vidi se dno. Sadržaj iz lagune u koju se izlijevaju kninske fekalne vode, te otpadne vode 
zapunjene mazutom i talogom teških metala iz tehnološkog procesa tvornice DIV, više se ne 
prelijevaju u Orašnicu niti plove nizvodno Krkom.



16. Siječnja 2015.

Kninski ekolozi postavili sprem�nike za tekstil i 
plastične vrećice
U okviru projekta “Staro za korisno” koji provodi Ekološka udruga Krka, a u suradnji s udrugom 
Prospero iz Gračaca u Kninu su postavljena su dva spremnika za razvrstavanje plastičnih vrećica 
i stare odjeće. Spremnici se nalaze  na parkingu iza robne kuće (velikog Konzuma).
– Ovim putem pozivamo sve građane da se uključe u projekt i započnu odvajati plastične vrećice i 
staru odjeću u za to predviđene spremnike te na taj način daju svoj doprinos očuvanju i rješavanju 
problema okoliša, smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta, važnosti recikliranja i 
korištenja platnenih vrećica te važnosti zaštite i očuvanja kakvoće tla, vode i zraka – poručili su 
kninski ekolozi i dodali kako će od prikupljene odjeće i plastičnih vrećica Ekološka udruga Krka 
izrađivati razne predmete, poput platnenih vrećica.
– Jedna plastična vrećica koristi se 12 minuta. Nakon što se baci, razgrađuje se i do 1000 godina. 
U Hrvatskoj se svaki dan samo u velikim trgovačkim centrima podijeli 250.000 vrećica. Tekstil 
čini oko 3% sadržaja kante za otpatke. Barem 50% tekstila koji se baca pogodan je za reciliranje, 
pa ipak, količina tekstilnog otpada koji se ponovo upotrijebi ili reciklira na godišnjoj razini iznosi 
tek oko 25% od ukupnog tekstilnog otpada  izvijestili su iz kninske Ekološke udruge.



13. veljače 2015.

Kninski ekolozi započeli s partnerskim 
projektom „Partnerstvo za okoliš“ vrijednim 
226 tisuća eura
Ekološka udruga Krka iz Knina 
započela je s partnerskim 
projektom “Partnerstvo za 
okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti 
okoliša javnog i civilnog sektora 
u Hrvatskoj kroz primjenu servisa 
Zelenog telefona”.
Projekt će trajati dvije godine, a 
ukupni proračun projekta je 226 
tisuća eura.
Projektni partneri su Eko Pan 
– Karlovac, Udruga za prirodu, 
okoliš i održivi razvoj Sunce – Split, Udruga Žmergo Opatija, Ekološka udruga Krka Knin, Eko 
udruga Franjo Koščec i Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis, a suradnici na projektu su Eko 
Zadar, Zeleni Osijek i Zelena Istra.
Opći cilj projekta je izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između 
građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša 
i prirode
Specifični ciljevi su izgraditi projektne partnere za aktivno sudjelovanje u rješavanju problema 
zaštite okoliša, poticati transparentnost tijela lokalne i državne vlasti i suradnju sa njima, 
educirati građane o „know-how“ i mogućnostima za aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i 
prirode, doprinijeti rješavanju specifičnih lokalnih problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode 
te poticati suradnju javnog i državnog sektora.



26. ožujka 2015.

Postavljeni kom�posteri na grad�skom� groblju
U slopu projekta “Centralizirano i decentralizirano kompostiranje u Kninu”  koji provodi Ekološka 
udruga “Krka” Knin u partnerstvu sa gradskom tvrtkom “Čistoća i zelenilo” d.o.o, na gradsko 
groblje u Kninu postavljeno je pet kompostera, a sve s ciljem smanjenja količine biootpada na 
odlagalištima.
Zaposlenici udruge educirali su zaposlenike gradskog groblja o pravilnom načinu kompostiranja 
kako bi se u konačnici dobila korisna sirovina. Na svaki komposter su postavljene kratke upute o 
kompostiranju, te o vrstama “dozvoljenog” i “nedozvoljenog” otpada.
Ovim putem mole se građani da u kompostere odlažu isključivo biootpad (cvijeće i sl).
Projekt financira Fond za zaštitu okoliša a sufinancira Grad Knin.



17. travnja 2015.

Foto vijest: Pripadnici HV-a sudjelovali u 
Zelenoj čistki u Kninu
Kao uvod u sutrašnju Zelenu čistku koju u Kninu organizira Ekološka udruga Krka, danas su 
područje uz rijeku Krku čistili pripadnici Inženjerske bojne gardijske motorizirane brigade HV-a.
Zelena čistka započinje sutra (subota) u 9 sati ujutro, a okupljanje je ispred Ekološko 
informativnog centra na Krki. U slučaju lošeg vremena akcija će se odgoditi.



17. Srpnja 2015.

U prvih pola godine na Zeleni telefon pristiglo 
95 prijava građana Šibensko-kninske županije
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. 
godine, u okviru projekta “Partnerstva 
za okoliš” financiranog od Europske 
Unije i sufinanciranog od UZUVRHA, 
na Zeleni telefon Ekološke udruge 
„Krka“ Knin pristiglo je 95 prijava 
građana za 22 slučaja onečišćenja 
i devastacije okoliša na području 
Šibensko-kninske županije.
– Građani su se najviše žalili na 
onečišćenje rijeka Krke i Orašnice i na 
ilegalne deponije otpada. Osim voda 
i otpada građani su se žalili na ilegalnu gradnju, urušeni most na Butižnici, buku, zagađenje 
zraka, stanje u prometu i sječu stabala i ostalog raslinja. Slučajeve prijavljuju nešto više muškarci 
od žena, a ljudi uglavnom žele ostati anonimni. Suradnju s nadležnim službama ocijenili bi s 
ocjenom 3 na skali od 1 do 5, a kao glavni problem suradnje naveli bi sporo reagiranje na prijave. 
Većina slučajeva je još otvorena te zbog toga i ovim putem pozivamo nadležne institucije i tijela 
na brže rješavanje probleme u okolišu koji su uglavnom nastali ljudskim djelovanjem i nemarom 
– izvijestili su iz Ekološke udruge Krka.
Građani mogu prijaviti svako onečišćenje ili devastaciju u okolišu na Zeleni telefon 072 123456, 
telefon Ekološke udruge Krka 022 664 608, e-mail ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr ili osobno 
ili poštom na adresu Tvrtkova 3, 22300 Knin.



29. Srpnja 2015.

Za gradnju MHE Krčić potrebno provesti 
procjenu utjecaja na okoliš
Ministarstvo zaštite okoliša donijelo je rješenje vezano za mogućnost izgradnje mini hidroelektrane 
na Krčiču u kojem stoji da je za namjeravani zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš 
te glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu.
U Ekološkoj udruzi Krka zadovoljni su rješenjem.
– Ovo je još jedan mali zajednički uspjeh i poruka svima koji misle raditi neprihvatljive projekte na 
Krčiću ili bilo gdje u prirodi da odustanu, jer je krajnje vrijeme da sačuvamo i ono malo prirodnih 
vrijednosti na našoj planeti te da iste koristimo na održiv način – komentirala je aktivistica 
kninske ekološke udruge Inga Kukolj.



22. liStopada 2015.

Ekološkoj udruzi Krka odobren projekt „Malim 
koracima do održivog razvoja“
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
odobrilo je kninskoj Ekološkoj udruzi Krka 
financiranje projekta „Malim koracima do 
održivog razvoja“.
Škola partner je Osnovna škola Domovinske 
zahvalnosti koja će provedbom ovog projekta 
dobiti status eko škole.
– Unutar projekta održat će se brojne 
edukativne radionice o zaštiti okoliša, 
gospodarenju otpadom, recikliranju i održivom 
razvoju, a tiskat će se i edukativne brošure te osmisliti eko slikovnica. U svaku školsku učionicu 
postavit će se spremnici za odvajanje otpada, a u dvorištu škole „zeleni otok“. Organizirat će se i 
sajam učeničkih proizvoda od recikliranih materijala – izvijestili su kninski ekolozi o aktivnostima 
projekta.
Projekt će se provoditi do kraja kolovoza 2016. godine.



4. proSinca 2015.

Održan okrugli stol o očuvanju okoliša
U Ekološko informativnom centru Krka u 
Kninu održan je okrugli stol Savjetodavnog 
vijeća za okoliš Šibensko-kninske županije na 
kojemu se raspravljalo o ilegalnim deponijima, 
djelotvornosti komunalnih redara kao i o 
odvojenom prikupljanju otpada.
Na području grada Knina i okolice ima oko 
45 divljih odlagališta otpada. Građani bacaju 
sve i svašta gdje god stignu. “No, u posljednje 
dvije godine nitko za to nije kažnjen”, upozorio je direktor Čistoće i zelenilo Miroslav Zorić. “Dok se 
god neodgovorni pojedinci ne kazne, pomaka na bolje neće biti”, poručio je Zorić.
No, Ljubo Lovrić, jedan od dvojice komunalnih redara zaposlenih u gradskoj upravi kaže kako 
tu ne mogu gotovo ništa jer sve prijave koje dobiju su anonimne. “Slučaj prijavimo policiji, no 
odgovora nema”,kaže Lovrić. Po njegovu mišljenju najbolje bi rješenje bila komunalna policija 
koja bi 24 sata operativno djelovala.
I pročelnik Upravnog odijela za komunalne poslove Nenad Damjanović se slaže da su redari gotovo 
nemoćni.”Mi moramo podići dignitet komunalnih redara na tu razinu da budu prepoznatljivi u 
svojoj zajednici kako bi u konačnici dali svoj puni doprinos. Sustav vrijednosti u društvu mora 
raditi na tome”, rekao je Damjanović.
Tajnica ekološke udruga Krka Inga Kukolj kaže kako na zaštiti okoliša mora raditi čitava zajednica, 
a edukacija djece i mladih mora biti na prvom mjestu. “Naš strateški plan je upravo rad sa 
školskom djecom. Nije važno učiti ih samo o pravilnom odvajanju otpada, već im to omogućiti u 
školama”, kazala je Kukolj.
Govorilo se na okruglom stolu i o novom načinu naplate i prikupljanja otpada po količini kojega 
će se uskoro morati pridržavati sve jedinice lokalne samouprave. Po riječima Ivana Bilandžije iz 
Eko Promina, tu će prve korake u Dalmaciji učiniti Općina Promina.



10.
Kultura



2. veljače 2015. 

Noć muzeja u Kninu
U kninskom muzeju održana je deseta jubilarna Noć 
muzeja.
Program je započeo arheološkim predavanjem i 
prezentacijom pod nazivom: Svakodnevni život u 
utvrdama srednjeg i novog vijeka u Europi.
Predavanje  i prezentacija rasvijetlilo je i upoznalo 
posjetitelje s svakodnevnim životom  u Europi u srednjem 
i novom vijeku. Bilo je riječi o feudalizmu kao političkom 
i društvenom uređenju, potom je prikazana izgradnja 
prvih utvrda. Njeni stanovnici (velikaši i njegova obitelj) 
i slobodni seljaci (koloni), koji kasnije postaju kmetovi. 
Predavanjem se doznalo o životu supruge velikaša 
(dame), o odijevanju, kuhinji, zabavi, lovu i na kraju 
ratovanju, a posebno je prikazana  od metoda ratovanja, 
opsada. Sve je bilo popraćeno ilustrativnim prilozima 
kroz zanimljivu  prezentaciju.
Predavanje i prezentaciju, popraćenu iz pozadine 
srednjovjekovnom i renesansnom glazbom održala je 
mr. sc. Katarina Gugo, viša kustosica.
U galeriji kninskog muzeja u 19.00 sati otvorena je izložba Crteži Dubravka Sertića.
Autor se predstavio s crtežima nastalima u razdoblju od 2009. do 2014.  godine u kojima 
nas uvodi u zamišljeni svijet s neobičnim, nadnaravnim bićima. Neopterećen akademskim 
pravilima, koristeći olovku kao medij, u radovima koristi grafizme, biljne i životinjske motive i 
razne ornamente koje slaže u jedinstvenu kompoziciju prepunu ritma i dinamike. Autor u svojim 
radovima preispituje fenomen voajerizma svojstven svakom čovjeku. O izložbi su govorili Ivana 
Mikulić Sarić, kustosica i autor Dubravko Sertić.
Laterna magica naziv je projektora za projekciju nepokretnih slika na staklu, koji radi uz pomoć 
svijeće, a koji se nalazi u fundusu  kulturno-povijesne zbirke kninskog muzeja.
To je izum koji datira još iz 17. stoljeća, a koji je imao sve osnovne elemente suvremenog 
projekcijskog uređaja. Uz kratko predavanje Mande Zelić, više kustosice, predstavljena je 
projekcija 100 sličica na staklu starih 100-njak godina.
Uz pozdravni govor Zvonimira Jelića ravnatelja, sve događaje u organizaciji kninskog muzeja 
otvorio je dogradonačelnik grada Knina Nikola Blažević.
Od 20.00 sati posjetitelji su obilazili stalne postave muzejskih zbirki uz stručno vodstvo kustosa 
muzeja.



30. ožujka 2015.

HKD Napredak izvep Uskrsnu priču
Zaboravimo materijalne, okrenimo 
se duhovnim vrijednostima, poruka 
je predstave Uskrsna priča koju je u 
Domu HV-a u Kninu izvela dramska 
sekcija HKD Napredak.
Smijeha i zabave nije nedostajalo, 
no ono što ovu predstavu izdvaja 
od ostalih, jeste njezin humanitarni 
karakter. Ulaz je, naime, bio 
besplatan, no kupnjom srećke 
uskrsne lutrije, građani su dali svoj 
doprinos župnom Caritasu. Gotovo svaki posjetitelj izdvojio je simboličnih deset kuna za srećku 
pa je u konačnici prikupljeno 1830 kuna. Ovim će se sredstvima kupiti namirnice za Pučku kuhinju 
u kojoj se svakodnevno kuha oko sto obroka. Na donaciji se zahvalio fra Ivan Lukač, župni vikar 
župe sv. Ante.
Organizator ove humanitarne akcije je Zajednica Hrvata BIH-podružnica Knin. Predsjednik 
Slaven Ivić ističe kako je ovo prva akcija od kada je on načelu podružnice , no zaključuje,  ne i 
posljednja.
Humanitrnu večer uveličali su članovi udruge Petrovo polje iz Ružića.



23. travnja 2015.

Narodna knjižnica organizirala Noć knjige uz 
predstavljanje knjige Anite Šupe
Svjetski dan knjige Narodna knjižnica Knin obilježila je nizom pričaonica i igraonica s djecom i to 
u suradnji s udrugom Čarobni svijet, Dječjim vrtićem Cvrčak te Osnovnom školom Domovinske 
zahvalnosti.
Dan posvećen knjizi završen je predavanjem nutricionistice Anite Šupe “Istine i laži o hrani” 
te predstavljanjem istoimene knjige koje je, u organizaciji Narodne knjižnice Knin, a u okviru 
manifestacije “Noć knjige”, održano na kninskom Veleučilištu.



13. Svibnja 2015.

Održana promocija zbirke „Tuđmanov arhiv“
U svečanoj dvorani kninskog Veleučilišta Marka Marulića održana je promocija “Tuđmanovog 
arhiva”, zbirke od šest svezaka u kojoj je na 3604 stranice objedinjena korespodencija prvog 
hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana od 1990. do 1999. godine.
Goste je pozdravio zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić, a zbirku su predstavili akademik 
Dubravko Jelčić i prof. dr. Miroslav Tuđman.
”Tuđmanov arhiv” nudi veliki broj do sada nepoznatih dokumenata koji su u vrijeme nastanka 
oblikovali političke događaje na ovim prostorima i određivali budućnost Hrvatske te nudi 
objektivni prikaz političkih i povijesnih zbivanja toga doba.
Prethodno je knjigu „HDZ – od osnutka da Prvog općeg sabora“ predstavio Tomisalv Družak.
O političkoj i državnoj ulozi i veličini dr. Franje Tuđmana govorio je dožupan šibensko-kninski 
Tomislav Vrdoljak.
Organizatori promocije bili su su Zajednica Žena Katarina Zrinski-Knin i Mladež HDZ-a Knin.



7. lipnja 2015.

Kninska tvrđava se vratila u srednji vijek – 
održani Zvonimirovi dani

Kninska tvrđava zaronila je ponovno  u svoj prirodni 
vremenski ambijent, u srednji vijek s vitezovima, 
opsadama, vatrenim bitkama, kraljom i kraljicom.
Ovoga vikenda održani su sedmi po redu Zvonimirovi  
dani, iz godine u godinu sadržajnija i kvalitetnija 
manifestacija koju organiziraju kninski entuzijasti 
predvođeni neumornom aktivisticom Nadom Hržić. 
Manifestacija za koju možemo reći da je postala kninski 
turistički brend.
U petak je manifestaciju otvorio zamjenik 
gradonačelnice Nikola Blažević, a ispred Grada Knina 
nazočili su i zamjenik gradonačelnice Slaven Ivić, 
predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija i 
pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić.
Posjetiteljima su prve večeri ponuđena brojna 
događanja, od dolaska viteških skupina, peko prikaza 
života u srednjem vijeku do srednjovjekovnog plesa te 
uprizorenja davnih legendi.
Na drugoj večeri Zvonimirovih dana, na prepunoj 
kninskoj tvrđavi građani i gosti su imali priliku vidjeti 
doista pravi spektakl.
Nakon prikaza srednjovjekovnog mačevanja, bacanja 
koplja i streličarstva, na red su došle “Dame i razbojnici”, 
“Borbe vitezica”, te najdomljivija točka večeri, „Zmajeva 
vatra-vatreni show“.
Gledatelji su sa oduševljenjem pogledali i dolazak 
kralja Zvonimira i kraljice Jelene na kraljevsku utvrdu, 
a program je završio noćnim borbama, odnosno 
gađanjem katapultom, vatrenim kuglama i borbama 
vitezova te, na kraju, srednjovjekovnim plesom.
Drugoj večeri Zvonimirovih dana nazočili su i gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac, njezini 
zamjenici Nikola Blažević i Slaven Ivić te pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić.



9. lipnja 2015.

Keramička izložba OŠ Domovinske zahvalnosti 
na kninskoj tvd�javi
U utorak je otvorena izložba keramičkih radova u galeriji Kninskog muzeja koja predstavlja 
obol dvadesetogodišnjeg rada djelatnika i učenika OŠ Domovinske zahvalnosti, a među 
najzaslužnijima svakako treba navesti četiri dame i to Zdravku Mihaljević, Daliborku Anić Bare, 
Biljanu Macuru i Tatjanu Jadrić.
Ispred Grada Knina otvorenju je nazočila pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić, a 
izložbu je otvorio dožupan Tomislav Vrdoljak.



11. lipnja 2015.

Na tvrđavi otvorena izložba “Moslavačke 
m�inijature”

U crkvi sv. Barbare na kninskoj tvrđavi otvorena je druga po redu međunarodna izložba pod 
nazivom Moslavačke minijature.
Među mnogobrojnim autorima umjetnina iz 15 zemalja sa tri kontinenta našla su se 34 
akademska umjetnika kao i veći broj autora čija su djela nagrađivana na raznim regionalnim i 
međunarodnim izložbama.
Izložbu, koju su organizirali Pučko otvoreno učilište Knin i Popovačka udruga likovnih stvaralaca 
Moslavački štrk, otvorio je zamjenik gradonačelnice Grada Knina, Slaven Ivić.
Posjetitelje su pozdravili i ravnatelj kninskog Pučkog otvorenog učilišta Mate Milanović te 
predsjednica Udruge Moslavački štrk, Marija Pukec Žigić.
U prigodnom programu nastupili su pjevačka skupina HKD Napredak – Kninske golubice te 
kninski pjesnici Ante Nadomir Tadić Šutra i Fabijan Lovrić.



11. lipnja 2015.

Narodna knjižnica organizirala predavanje o 
arheološkom lokalitetu Crkvina
Na Veleučilištu Marka 
Marulića, a u organizaciji 
Narodne knjižnice Knin 
održano jepredavanje dr. sc. 
Maje Petrinec pod nazivom 
„Arheološki lokalitet Crkvina 
u Biskupiji kod Knina i počeci 
srednjovjekovne nacionalne 
arheologije“.
Na tom lokalitetu u ranom 
srednjem vijeku nalazila se 
trobrodna bazilika sv. Marije, 
a pokraj bazilike samostan i 
groblje.
Savjetnica Muzeja 
arheoloških spomenika Split, 
dr. sc. Maja Petrinec govorila je o značaju tog lokaliteta kako u hrvatskim, tako i u europskim 
okvirima.
Na predavanju su se tako mogle čuti nove znanstvene pretpostavke po kojima je u sarkofagu 
pronađenom na Crkvini pokopan jedan od prvih hrvatskih vladara, knez Borna.
Crkvina ima jedinstvene nalaze i u europskim arheološkim okvirima jer su tamo pronađeni 
mačevi franačkih vojnika. Budući da se Franci nakon pokrštavanja nisu ukopavali s oružjem, riječ 
je o jedinstvenim pronalascima kakvih u Europi nema.
Za hrvatsku povijest i kulturu možda je na tom lokalitetu najbitnije otkriće trokutnog zabata 
oltarne pregrade s reljefom Gospina lika, najstarijega poznatoga Gospina lika u hrvatskoj likovnoj 
umjetnosti, prema kojemu je 1976. odliven u zlatu i srebru pralik Gospe Velikoga hrvatskog 
zavjeta.
Na predavanju je bilo i pitanja iz publike, može li dr. Petrinec potvrditi informaciju da će pralik 
Gospe koji se sada nalazi u Muzeju Hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu biti trajno posuđen 
Kninu odnosno novoj kninskoj crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta, no predavačica 
nije ni potvrdila ni negirala tu informaciju.
Ispred Grada Knina predavanju je bio nazočan zamjenik gradonačelnice Grada Knina, Nikola 
Blažević.





22. lipnja 2015.

Pred�stava d�ram�ske sekcije HKD Napred�ak 
pobrala odlične kritike na 55. FHKA

Predstava „Ajme meni jadna ti sam“ u izvedbi 
dramske sekcije HKD Napredak iz Knina pobrala 
je odlične kritike na 55. Festivalu hrvatskih 
kazališnih amatera održanom u Vodicama.
„Jedna od najzabavnijih i najduhovitijih predstava 
55. HFKA, s druge strane, uopće nije tek  jeftina 
zabava i prvoloptaško igranje komedije karaktera 
kako bi se na prvi pogled moglo  zaključiti“, 
napisao je o predstavi kazališni kritičar Igor Ružić.
„Kninjane krasi brojnost, veselje i užitak igre 
i usprkos činjenici da svoj scenski uradak ne 
temelje na provjerenom dramskom djelu, stvaraju 
tekstualnu podlogu igre koja nije bez satiričkog 
potencijala. Sve u svemu, nepretenciozno i 
zabavno“, komentirao je predstavu redatelj Zoran 
Mužić.



30. lipnja 2015.

Predstavljena knjiga Manastir Dragović
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Knin, organiziralo je promociju knjige dr. Branka 
Čolovića “Manastir Dragović”.
Autor knjige Branko Čolović, jedan je od rijetkih povjesničara umjetnosti u Hrvatskoj koji se bavi 
istraživanjem pravoslavne sakralne baštine. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova na ovu 
temu, a pisao je o dalmatinskim manastirima Krki i Dragoviću, kao i mnogim crkvama na širem 
kninskom području.
Predstavljanje knjige organizirano je u povodu proslave pravoslavnog blagdana Vidovdana.
Predstavljanju knjige, na kninskom Veleučilištu, nazočio je i episkop dalmatinski Fotije, a o knjizi 
je govorio predsjednik SKD Prosvjeta i urednik izdanja Čedomir Višnjić.



20.. Srpnja 2015.

Uspješni nastup DFA KUD-a Kralja Zvonimira na 
međunarodnoj smotri folklora
Dječi folklorni ansambl KUD-a Kralja Zvonimira nastupio je na 14. Međunarodnoj smotri folklora 
u Muću gdje su uspješno prikazali dječje tradicijske običaje Knina i kninskog kraja.
– Najmlađi folkloraši su otplesali i otpjevali sekvence običaja mlađih i starijih dječjih uzrasta 
praveći paralelu između kninskih tradicijskih običaja koji se vežu uz mlađe i starije djetinjstvo – 
kazala nam je voditeljica ansambla Jagoda Štivinović.
Moramo podsjetiti kako ovo nije prvi nastup mladih Kninjana na velikim smotrama jer su u 
listopadu prošle godine nastupili na velikoj smotri “Raširi oro” u glavnom gradu Makedonije, 
Skoplju kada je tijekom nastupa cijela sala skandirala i pjevala zajedno s najmlađim Kninjanima.
Dječji folklorni ansambl KUD-a Kralja Zvonimira trenutno se sprema za nastup na tradicionalnoj 
Smotri folklora koja će se održati u Kninu u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 
Dana hrvatskih branitelja i 20. obljetnice VRO Oluja.



29. kolovoza 2015.

Gradonačelnica otvorila 10. FRK: 
Izvještaj s prvog d�ana festivala

Na vjerojatno najljepšem mjestu u Kninu, kod Ekološko-
informativnog centra na Krki, gradonačelnica Josipa Rimac otvorila 
je jubilarni 10. Festival ruralne kulture FRK.
Događaj je to koji nam, zahvaljujući entuzijastima iz Ekološke udruge 
Krka, predvođenih Ingom Kukolj, već deset godina pruža priliku 
da uživamo u prirodnim ljepotama svoga grada, da se družimo 
u čarobno lijepom ambijentu i uživamo u nepretencioznom, ali 
kvalitetnom kulturnom sadržaju festivala.
Festival je započeo u petak, 28. kolovoza oko podneva radionicama, 
okruglim stolom o razvoju turizma, igrama, plovidbom Krkom 
i jahanjem konja, a u večernjim satima službeno ga je otvorila 
kninska gradonačelnica Josipa Rimac, nakon čega su posjetitelji 
uživali u nastupima kninskog mikrotonalnog glazbenika Jurice 
Jelića te poznate i cijenjene glazbene umjetnice Lidije Bajuk koju je 
na violončelu pratio sjajni Stanislav Kovačić.
Uživali smo ne samo u glazbi Lidije Bajuk nego i u njenom kazivanju 
mitoloških priča iz davnina s kojima ova sjajna umjetnica u svojoj 
etno glazbi koketira i na koje se glazbeno, tekstualno i kulturološki 
naslanja.



30. kolovoza 2015.

Završen 10. FRK: Izvještaj s 
d�rugog d�ana festivala
– Nadamo se da će se idućeg ljeta FRK održavati jednom 
mjesečno – kazala je organizatorica festivala i liderica 
Ekološke udruge Krka Inga Kukolj.
Tu nadu, vjerujem, dijele svi posjetitelji FRK-a koji je ovoga 
vikenda doživio svoje deseto jubilarno izdanje.
Ne treba puno pisati o jedinstvenosti ovoga festivala, o 
posebnosti samoga mjesta održavanja i pozitivnoj energiji 
među posjetiteljima koja je gotovo pa opipljiva. Kad odeš 
na FRK siguran si da ćeš, u najmanju ruku, provesti jako 
ugodno i opuštajuće popodne ili večer.
Stoga je doista šteta da se na FRK mora čekati godinu 
dana. Jer, sa malo novca i sa već uhodanim entuzijazmom 
aktivista i volontera, FRK bi se doista mogao održavati 
svaki ljetni mjesec i učiniti ljeto u Kninu znatno sadržajnijim.
Drugi dan festivala je nakon sajma poljoprivrednih 
proizvoda i starih zanata i popodnevnih rekreativnih 
aktivnosti za posjetitelje poput plovidbe, jahanja i penjanja 
završio večernjim kulturnim programom u kojem su 
nastupili  zbor Udruge umirovljenika “Zlatne godine”,  KUD 
Kralj Zvonimir – DFA Zvončići, KUD Napredak – Kninske 
golubice, Golden Royal Band i DJ Marko Sinobad.
Pohvale svim izvođačima, no posebno moram istaknuti 
mladi kninski bend Golden Royal Band koji je na svirački i 
vokalno odličnoj razini odsvirao domaće i strane pop rock 
stanarde. Što je također jako bitno u nastupima uživo i 
što nedostaje mnogim bendovima, ovaj kninski bend ima 
energiju, a to se ne može naučiti ni izvježbati. Energiju 
ili imaš ili nemaš. Kako je riječ o mladom bendu, jedina 
zamjerka može se uputiti na male probleme s dinamikom 
no vjerujem da će i to uskoro doći na svoje mjesto.
U subotu popodne i navečer bilo je i više ljudi nego prvoga 
dana.





20. rujna 2015.

Kninska publika pljeskom� ispratila 
pretprem�ijeru Zvizd�ana
Publika u gotovo ispunjenoj kino dvorani 
kninskog Doma HV-a pljeskom je ispratila 
pretpremijeru filma  Zvizdan, kao i 
njegovog redatelja Dalibora Matanića te 
glavne glumce Tihanu Lazović i Gorana 
Markovića.
Zvizdan prati hrvatsko-srpske odnose 
na graničnom prostoru Like i etnički 
miješanog zaleđa Dalmacije kroz tri 
ljubavne priče. Govori o zabranjenoj 
ljubavi, o njenoj fragilnosti, ali i o njenoj 
snazi. Ova filmska priča obuhvaća tri 
desetljeća, a smještena je u dva susjedna 
sela čija je povijest opterećena sukobima, netrpeljivošću i netolerancijom.
Osim Velike zlatne Arene u Puli i nagrade „Un Certain Regard“ u Cannesu, film je i hrvatski 
kandidat za Oskara.
Redatelj Dalibor Matanić, u izjavi novinarima prije projekcije, otkrio je poruku svog djela.
– Poruka je da se ova zemlja mora izdignuti iz svih loših stvari iz povijesti i krenuti putem koji 
uključuje ljubav, oprost i toleranciju. Doživio sam i čuo, pa i u ovom kninskom kraju, dosta sudbina 
koje su pune tuge, nesreće i boli, a to nije put. Povijest se voli ponavljati i voli se igrati s ljudima, 
a mi smo koristili filmski jezik da se to zaustavi – kazao je Matanić i otkrio kako će se film, osim 
za Oskara na stranom jeziku, natjecati i za Oskara na engleskom jeziku.
Glavna glumica Tihana Lazović kazala je kako nije očekivala toliki uspjeh Zvizdana kod gledatelja.
– Znali smo da će nama biti jako važan i da ga volimo, ali nismo znali da će ga i drugi toliko 
voljeti. Ovaj film nas je oplemenio i kao glumce i kao ljude – rekla je mlada zadarska glumica.
Da je poseban znalo se prije nego je bio gotov, kazao je glavni glumac Goran Marković.
– Dok smo ga radili osjećali smo da je poseban. Najviše ipak raduju reakcije gledatelja. Kad vidiš 
da su ljudi uzrdmani, da si dirao njihov život, to je ono što glumac želi. Za nas je ovaj film bio 
zanimljivo i poučno iskustvo i emotivno nas je obogatio – kazao nam je splitski glumac.
Knin je jedan od samo pet gradova u kojima je Zvizdan imao pretpremijeru.
Besplatno gledanje ovog nagrađivanog filma Kninjanima je omogućio Grad Knin u suradnji s 
produkcijom filma, a prije same projekcije goste i publiku u ime Grada je pozdravio dogradonačelnik 
Slaven Ivić.





1. liStopada 2015.

Otvorena izložba „Kninu s ljubavlju“
U okviru obilježavanja 9. tjedna cjeloživotnog učenja u izložbenom prostoru HGK u Kninu danas 
je otvorena izložba slika „Kninu s ljubavlju“.
Na ovoj izložbi koju su organizirali kninsko Pučko otvoreno učilište i Likovna udruga Knin izložene 
su slike nastale na 11. likovnoj koloniji održanoj u Kninu.
Izložbu koja će za posjetitelje biti otvorena do 7. listopada ove godine otvorila je ispred Grada 
Knina pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić.
Podsjetimo da su donatorsko aukcijskom prodajom slika nastalih u prethodnih deset likovnih 
kolonija prikupljena značajna sredstva namijenjena izgradnji Crkve Gospe Velikog Hrvatskog 
Krsnog Zavjeta u Kninu.



15. liStopada 2015.

Knjižnica započela s prodajom knjiga iz otpisa: 
U prvih sat vremena prodano 115 knjiga
U Narodnoj knjižnici Knin započela je prodaja knjiga iz otpisa, a već od ranog jutra građani su 
pohrlili kupiti svoje favorite po cijeni od 5 kuna po knjizi. Samo u prvih sat vremena prodano je 
115 knjiga.
Inače, prodaje se oko 1100 knjiga, a akcija se održava u okviru manifestacije “Mjesec hrvatske 
knjige” i traje do 15. studenoga, odnosno do isteka zaliha knjiga.
Riječ je dobrim knjigama različitima po sadržaju (beletristika, struka, znanost) 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.



21. liStopada 2015.

Knjižnica organizirala predstavljanje nove 
knjige fabijana Lovrića
Kninski književnik Fabijan Lovrić predstavio je sinoć na kninskom Veleučilištu Marka Marulića 
svoju novu knjigu poezije “Mostovi: (Ivi Andriću)“.
Djelo i autora predstavio je dr. Dragan Gligora naglasivši kako Lovrićev književni opus zaslužuje 
bolju ocjenu te kako će sigurno doći dan kada će njegov umjetnički rad doživjeti puno priznanje.
Predstavljanje knjige održano je u organizaciji Narodne knjižnice Knin, a u povodu Mjeseca 
hrvatske knjige.
Ravnateljica Narodne knjižnice Knin Kornelija Belak na početku sinoćnjeg književnog programa 
uručila je poklone najčitateljima kninske knjižnice. U kategoriji odraslih čitatelja nagradu je 
sa 138 posuđenih knjiga u proteklih godinu dana dobila Kristina Štrbac, a u kategoriji mladih 
nagrađena je Antonia Jerković koja je u zadnjih 12 mjeseci posudila 93 kniige.



17. proSinca 2015.

Ksenija Prohaska oduševila kninsku publiku
Predstava “Persone” u potpunosti je autorsko djelo Ksenije Prohaske, splitske glumice koja je s 
jednakim uspjehom igrala u američkim i domaćim filmovima, kao i na kazališnim daskama diljem 
zemlje i svijeta. U sinoćnjoj predstavi ona zapravo govori o svom životu, odrastanju, ljudima koje 
je poznavala i one s kojima i danas živi. Sve je to donijela na pozornicu, na vrlo zabavan i duhovit 
način.
I doista, gotovo svi likovi koje interpretira Ksenija Prohaska jesu obični i neobični ženski likovi, 
najčešće iz Splita, pa splitski dijalekt i prevladava u predstavi. Nazvana monolog komedijom, 
ona se pri kraju sve više preobražava u stand up komediju. Zapravo, teško ju je precizno žanrovski 
odrediti, ali to i nije toliko važno. Važna je energija i umješnost kojom Prohaska interpretira te 
originalne ženske likove.
Predstava obiluje živim govorom, imitacijama, plesom, glazbom i humorom, koje i je i kninska 
publika prepoznala, pa je Prohasku čak i prekidala pljeskom tijekom cijelog njenog nastupa, na 
kojem je neprestano i neposredno komunicirala s posjetiteljima. Persone Ksenije Prohaske na 
pozornicu Doma Hrvatske vojske dovelo je kninsko Pučko otvoreno učilište.



11.
Sport



17. veljače 2015.

Katarina Komarica iz Knina treća u skoku u dalj 
na Dvoranskom� prvenstvu Hrvatske

Katarina Komarica iz Atletskog kluba sv. Ante iz Knina 
osvojila je treće mjesto u skoku u dalj na Dvoranskom 
prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore i seniorke održanom u 
Rijeci s preskočenih 5,41 metara.
Ovo je Katarini treća bronca. Broncu je naime osvojila i u 
kategoriji mlađih juniora s preskočenih 5,48 metara te u 
kategoriji juniora s preskočenih 5,55 metara.
Mjesta za napredak svakako ima, budući da Katarina ni 
u jednom skoku nije doticala odskočnu dasku, što joj je 
moglo popraviti rezultat i do 30 centimetara. Zanimljivo je 
spomenuti da je u Rijeci bila bolja od svih natjecateljica koje 
su nju pobijedile u posljednja dva natjecanja.
Najbolji kninski atletičar Antonio Zelić nije zbog gripe nastupio na Dvoranskom prvenstvu 
Hrvatske.



24. veljače 2015.

Zlato i bronca za kninskog atletičara Marka 
Čeku na Dvoranskom prvenstvu Hrvatske za 
kad�ete
Na Dvoranskom prvenstvu Hrvatske za kadete Marko Čeko iz kninskog Atletskog kluba Sv. Ante 
osvojio je prvo mjesto u skoku u dalj s preskočenih 6,45 m i treće mjesto na utrci na 60 m sa 
rezultatom 7,63.



28. veljače 2015.

Milan Treskavica i Matea Jelić najbolji sportaš i 
sportašica Knina
Milan Treskavica, svjetski rekorder u powerliftingu i Matea Jelić, svjetska juniorska prvakinja 
u taekwondou dobili su nagrade za najboljeg sportaša, odnosno sportašicu grada Knina u 
2014. godini na svečanosti koju je organizirao Savez športova grada Knina. Najboljoj sportašici 
nagradu je uručio dogradonačelnik Nikola Blažević, a najboljem sportašu nagradu je dodijelio 
dogradonačelnik Slaven Ivić.
Evo i popisa dobitnika svih nagrada:
1. Sportske nade (muški):



Marko Jurković – Stolnoteniski klub Knin, Josip Teskera i Mateo Pratljačić – Taekwondo klub 
DIV Knin, Tomislav Kokalović, Josip Lešić i Stefan Vukmirović – Karate klub Tigar, Marin Tomić 
– Košarkaški klub Knin te Ivan Ercegovac (2003. godište) i Ivan Ercegovac (2005. godište) – 
Atletski klub Sveti Ante Knin.
2. Sportske nade (ženske):
Stella Pinjuh, Ela Jelić i Ana Džanan – Taekwondo klub DIV Knin, Laura Klepica i Milana Vukmirović 
– Karate klub Tigar te Ivona Čurčija i Mia Bilokapić – Atletski klub Sveti Ante Knin.
3. Perspektivna muška momčad:
Kadeti MNK Kijevo Knin: Ivan Jurišić, Krešimir Šućur, Renato Djak Božić, Ivan Džalto, Ante Crnjac. 
Josip Radić, Antonio Ivković, Marin Jerković, Tomislav Maričić, Mateo Krezić, Ante Ćulum,Dejan 
Dodik, Antonio Milanović, Ivan Hromić te njihov trener Nenad Hladnić.
4. Sportaš sa invaliditetom:
Bruno Jurešić – Klub sjedeće odbojke Knin ’95.
Član je Kluba sjedeće odbojke  Knin ’95 s kojim je 2014, godine osvojio 4. mjesto u Prvenstvu 
Hrvatske kao i  7. mjesto u Kupu Hrvatske te 1.mjesto na turniru Oluja 95. Svojim zalaganjem i 
minutažom zaslužio je ovu hvale vrijednu nagradu.
5. Posebno priznanje za promicanje Grada Knina:
Boris Šiljeg i Antonio Mrkonja –  ŠRD Krka.
Kao članovi reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu koje se održalo u Bugarskoj osvojili 
su treće mjesto u disciplini  ,,Lov predatora s obale,,.

6. Posebno priznanje za dugogodišnji rad u sportu:
Zvonimir Čičak – ŠRD Krka, osnivač i dugogodišnji tajnik tog ribolovnog društva.
Zbog bolesti nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost te je na skupštini ŠRD Krka proglašen 
počasnim članom.
7. Posebno priznanje za sportsko dostigniće:
Antonio Zelić – Atletski klub Sveti Ante Knin.
Istrčao je 200 metara u vremenu 20,60  što je najbolji rezultat u Hrvatskoj u toj disciplini u 2014. 
godini..
8. Treneri:
1. Dragan Pinjuh – Taekwondo klub DIV Knin. Sa svojim borcima ostvario je vrhunske rezultate 
gdje izdvajamo Svjetsko juniorsko zlato Matee Jelić i zlatnu medalju Stipe Jarlonija na G1 turniru 
u Dubaiu.
2. Nenad Hladnić – MNK Kijevo Knin. Dugogodišnji je trener mlađih kategorija u MNK Kijevo Knin 
koje su prošle godine uz stručno vodstvo osvojile naslov prvaka Hrvatske (juniori) i viceprvaka 
Hrvatske (kadeti).
9. Sportski djelatnik:
Anka Matić – ŽRK Knin
Dugogodišnja je predsjednica ŽRK Knin kao i dopredsjednica Saveza športova grada Knina. 
Aktivno sudjeluje i pomaže druge sportske akcije od interesa Grada Knina.



10. Najbolja ženska ekipa:
ŽRK Knin: Tina Barišić, Martina Krajpl, Mia Jurčević, Mija Gašpar, Iva Zorić, Antonela Konforta, 
Tina Čuturić, Ana Damjanović, Ivana Plavša, Leonarda Maričić, Ana Bradaš, Matea Baković te 
njihov trener Mario Arapović.
U Ligi Dalmacije osvojile su prvo mjesto, a u državnoj ligi regije jug nakon četiri kruga zauzimaju 
drugo mjesto uz jedan poraz s velikim izgledima za plasman na završnicu natjecanja.
11. Najbolja muška momčad: 
Juniori MNK Kijevo Knin: Srećko Mišković, Ivan Jurišić, Petar Knežević, Armando Lovrinović, 
Marinko Šamija, Zvonimir Šućur, 
Antonio Perić, Josip Radić, Ante 
Crnjac, Ivan Džalto i njihov trener 
Nenad Hladnić.

Na završnici Prvenstva Hrvatske 
koja se održala u Vinkovcima 
osvojili su naslov prvaka Hrvatske.
12. Najbolji sportaš:
Milan Treskavica – DSR Hrvatska 
dvorana.
Osvojio je u 2014. godini 
titulu najjačeg Dalmatinca i 
najjačeg čovjeka na Balkanu. 
U prosincu 2014. godine u 
Zagrebu na prvenstvu Hrvatske 
u powerliftingu do 140 kg osvojio 
je prvo mjesto pritom oborivši 
svjetski rekord u svojoj kategoriji 
podigavši 830 kg.
13. Najbolja sportašica:
Matea Jelić – Taekwondo klub 
DIV Knin.
Svjetska je juniorska prvakinja 
u kategoriji do 63 kilograma i 
najuspješnija natjecateljica na 
Svjetskom prvenstvu koje je 
održanu u Taipeiu u Kini.



15. ožujka 2015.

U Kninu održan Grand finale XC biciklističke 
Zim�ske lige Dalm�acije
U Kninu je danas po pravom proljetnom vremenu održan Grand finale XC biciklističke Zimske 
lige Dalmacije.
Utrka se vozila u tri kategorije (sport, rekreacija i žene), a sve kategorije vozile su istu stazu dužine 
27 kilometara. Start i cilj utrke bili su kod slapa Krčić, a vozilo se Napoleonovom cestom.
Ovo sportsko događanje organizirao je kninski biciklistički klub Adrion Oros u suradnji s Turističkom 
zajednicom Grada Knina



17. ožujka 2015.

Denis Orlović drugi u Hrvatskoj
Denis Orlović iz Karate kluba Tigar osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 34 kilograma na 
Prvenstvu  Hrvatske za mlađe uzraste,  mlađe učenike  i  učenike održanom u  Jastrebarskom.
Denis  je sa tri uzastopne pobjede ušao u finale gdje nije uspio pobijediti te je na taj način osvojio 
srebrnu  medalju.
Stefan  Vukmirović  bio je blizu brončane medalje izgubivši tijesno u bobri za treće mjesto.
Još su iz Karate kluba Tigar nastupili  Tomislav Kokalović  i  Milana  Vukmirović.
Trener kninskog kluba je Miroslav Okić.



19. travnja 2015.

Taekwond�o klub DIV Knin im�a juniorsku 
državnu prvakinju i kadetskog državnog prvaka
Ana Džanan iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojila je naslov juniorske državne prvakinje, a njen 
klupski kolega Josip Teskera naslov kadetskog državnog prvaka na Državnom prvenstvu za 
juniore i kadete održanom u Splitu.
Ana Džanan osvojila je zlatnu medalju u kategoriji juniorki do 49 kg. U prvom kolu je kao 
favorit bila slobodna, u drugom kolu pobijedila je 16:0 (prekidom), u trećem kolu 17:5 (također 
prekidom), a u finalu je pobijedila bodovnim skorom 6:5.
Ovim rezultatom Ana Džanan potvrdila je normu za ulazak u juniorsku reprezentaciju jer je u tri 



natjecanja od mogućih 24 boda osvojila 20 bodova.
Josip Teskera osvojio je zlatnu medalju u kategoriji kadeta do 33 kg. U prvom kolu je kao favorit 
bio slobodan, u drugom kolu pobijedio je 16:0 (prekidom), u trećem kolu 12:1 (također prekidom), 
a u finalu 11:7.
Teskera je ovim rezultatom potvrdio normu za ulazak u kadetsku reprezentaciju.
Njegov klupski kolega Mateo Pratljačić je u istoj kategoriji osvojio brončanu medalju. U prvom 
kolu je kao favorit bio slobodan, a u drugom i trećem kolu je pobijedio zlatnim bodom pri 
rezultatu 6:6.
Još jedna Kninjanka, Stella Pinjuh izgubila je borbi za medalju tijesnim rezultatom 0:1.
Prvenstvo na kojem je nastupilo 225 juniora i 300 kadeta organizirao je Hrvatski taekwondo 
savez, a domaćini natjecanja bili su Taekwondo klub Marjan iz Splita i Grad Split.
Na prvenstvu je kao sudac I. klase sudila Glorija Pinjuh iz Knina.
Ovo natjecanje bilo je istovremeno i jedno od tri kriterijska natjecanja za nacionalnu vrstu u obje 
dobne skupine za 2015. godinu.
Na dva ovogodišnja državna prvenstva, natjecatelji Taekwondo Kluba DIV Knin ostvarili su 
izvanredne rezultate od kojih valja izdvojiti kontinuitet zlatnih medalja Josipa Teskere i Ane 
Džanan.



22. travnja 2015.

Anto Mrkonja se plasirao na Svjetsko prvenstvo 
u ribolovu

Kninski spiner i član Športskog ribolovnog društva 
Krka iz Knina, Anto Mrkonja plasirao se na Svjetsko 
prvenstvo u disciplini ribolov predatora s obale 
koje će se ove godine održati u Craigavon lakes u 
Sjevernoj Irskoj od 20. do 25. svibnja.
Anto Mrkonja je u četiri odigrana kola Hrvatske 
Spin lige ostvario odličan rezultat te ostvario 
nastup na najjačem Svjetskom natjecanju.
Kninsko ribolovno društvo već četvrtu godinu za 
redom daje reprezentativca u ovoj disciplini te i 
ove godine nije iznimka.
Ovogodišnji sustav natjecanja malo je drugačiji 
te su se tako prva četiri kola bodovala samo za 
Sjevernu Irsku, a preostala četiri kola (kao i prva 
četiri) boduju se za Svjetsko prvenstvo u Slovačkoj 
sljedeće godine.
Drugi predstavnik kninskog ribolovnog društva u 
ovoj disciplini Boris Šiljeg nije ostvario nastup na 
ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu te će tako prvi 
put izostati sa nekog velikog natjecanja.



27. travnja 2015.

Matea Jelić seniorska viceprvakinja Hrvatske
Matea Jelić je seniorska viceprvakinja Hrvatske.
Kninjanka je na svom prvom seniorskom državnom prvenstvu osvojila srebrnu medalju.
Matea je prvo kolo pobijedila 15:10, drugo kolo 3:2, a finale je izgubila 5:7.
Nakon prvenstva Matea je otputovala na zavrsne sedmodnevne pripreme u Makarsku pred 
odlazak na Svjetsko seniorsko prvestvo koje se održava u Rusiji od 12. do 18. svibnja.



7. lipnja 2015.

Održana kninska biciklijada
U Kninu je u nedjelju u povodu Dana Grada i blagdana sv. Ante održana 1. Kninska biciklijada.
Na ovoj rekreativnoj biciklijadi koju su organizirali Grad Knin, Turistička zajednica grada Knina 
i Biciklistički klub Adrion oros iz Knina i čija duljina je iznosila 15 kilometara, nastupili su brojni 
građani među kojima su se našli i gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac, njezin zamjenik 
Slaven Ivić te pročelnica za društvene djelatnosti Sanja Lozančić.
Biciklijadu su svojom nazočnošću podržali i zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević i predsjednik 
Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija.
Grad Knin ovu je manifestaciju pomogao sa 1.500 kuna.
Biciklijada nije bila natjecateljskog karaktera, start je bio na Trgu Ante Starčevića, vozilo se preko 
kružnog toka, cestom D1 prema slapu Krčić. Nakon kratkog zaustavljanja, nastavilo se prema 
Biskupiji i Lopuškoj glavici, zatim makadamom prema Potkonju gdje je bilo kratko zaustavljanje 
kod česme. Od Potkonja se nastavilo voziti preko državne ceste do Informativnog centra Ekološke 
udruge Krka gdje je bio i cilj, a tamo je upriličeno i druženje sudionika.



17. lipnja 2015.

Pet medalja kninskog kluba Kickboxing Gym 
Stafford� na Prvenstvu Hrvatske
Pet medalja, četiri srebrne i jednu brončanu osvojili su sportaši i sportašice kninskog kluba 
Kickboxing Gym Stafford na Prvenstvu Hrvatske održanom u Splitu.
Viceprvaci Hrvatske u full contactu su Anto Nakić, Zvone Vrkić, Sanja Kušeta i Vedrana Vidović, a 
broncu je osvojio Damir Bagavac. To je najveći uspjeh u 9 godina djelovanja kluba.



24. lipnja 2015.

Kninjanin Marko Čeko kadetski prvak Hrvatske 
u skoku u d�alj

Marko Čeko, član Atletskog 
kluba Sveti Ante iz Knina 
osvojio je titulu prvaka Hrvatske 
u skoku u dalj na Kadetskom 
prvenstvu Hrvatske održanom 
u Zagrebu skočivši 6,44 m.
Nakon naslova kadetskog 
prvaka Hrvatske u dvorani, 
ovo je Marku Čeki druga 
ovogodišnja titula koja ima 
posebnu vrijednost jer je 
kninski atletičar mjesec dana 
bio izvan stroja zbog ozljede.
Sada za Čeku slijedi još nekoliko natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini, a krajem srpnja i 
odlazak na Europski Olimpijski Festival Mladih koji će se održati u Tbilisiju.



30. lipnja 2015.

Kninjanka Katarina Kom�arica juniorska 
prvakinja Hrvatske u skoku u d�alj

Katarina Komarica iz Atletskog kluba Sveti Ante 
iz Knina osvojila je titulu juniorske prvakinje 
Hrvatske u skoku u dalj na prvenstvu Hrvatske 
održanom u Varaždinu preskočivši 5,64 metra.
Time je zaokružila ovogodišnje sjajne nastupe 
na juniorskim natjecanjima te je sada aktualna 
pobjednica juniorskog kupa, prvakinja Hrvatske 
te ima najbolji rezultat u skoku u dalj.
Katarina je sasvim zasluženo izborila nastup 
u reprezentaciji i slijedeće subote odlazi na 
Balkanske mlađe juniorske igre koje će se ove 
godine održati u Sremskoj Mitrovici.



31. kolovoza 2015.

Zlato Josipa Teskere i Ane Džanan, Stella Pinjuh 
brončana u Varšavi na Polish Openu
Sjajan uspjeh napravili su sportaši i sportašice Taekwondo kluba DIV Knin na G1 turniru Polish 
Open održanom u Varšavi.
Josip Teskera i Ana Džanan osvojili su zlatne, a Stella Pinjuh brončanu medalju.
Ana Džanan osvojila je zlato s pet pobjeda i to protiv predstavnica Njemačke (20:0; prekid), 
Rusije (4:2), Španjolske (predaja) , Azerbajdžana (13:4) te Latvije (1:1; zlatni bod). Ovo je Ani 
odličan test pred Europsko juniorsko prvenstvo.
Josip Teskera je do zlata došao nakon četiri pobjede i to protiv predstavnika Poljske (27:0; 
prekid), Engleske (12:3), Srbije (13:8) te Švedske (13:1; prekid).
Stella Pinjuh osvojila je brončanu medalju. Nakon pobjeda protiv predstavnica Španjolske (5:3) 
i Bjelorusije (20:12), Stella je u polufinalu izgubila od predstavnice Češke rezultatom 5:10.
Spomenimo i to da je Glorija Ljubas-Pinjuh u Varšavi odradila prvo službeno internacionalno 
suđenje.



14. rujna 2015.

PH: Antonio Zelić 2. na 100 metara, Antonija 
Radić 2. u skoku u dalj

Kninjanin Antonio Zelić u utrci na 
100 metara te Kninjanka Antonija 
Radić u skoku u dalj osvojili su druga 
mjesta na Prvenstvu Hrvatske za 
mlađe seniore održanom u subotu 
i nedjelju u Splitu.
Antonio Zelić iz kninskog Atletskog 
kluba Sveti Ante je u utrci na 100 
metara u vrlo jakoj konkurenciji 
osvojio drugo mjesto rezultatom 
10,96 s.
Njegova bivša klupska kolegica, 
Antonija Radić, Kninjanka koja sada 
nastupa za splitski ASK osvojila je 2. 
mjesto u skoku u dalj s preskočenih 
5,74 m. Moramo spomenuti da je 
bilo i osjetno daljih skokova, ali s 
malim prijestupom. Za Antoniju 
je posebno značajno što se vratila 
nakon ozljede i pokazala da se na 
nju mora računati ubuduće.
Slijedeći vikend kninski atletičari 
(Antonija Radič, Antonio Zelić, 
Josip Tuka i Marko Čeko) nastupaju 
na Finalu Kupa Hrvatske gdje 
očekujemo još bolje vijesti.



21. rujna 2015.

Antonija Radić i Marko Čeko pobjednici 
Hrvatskog kupa u skoku u d�alj
Kninski atletičari Antonija Radić i Marko Čeko pobjedili su u skoku u dalj na Finalu kupa Hrvatske 
u Osijeku u svojim dobnim kategorijama, Antonija u seniorskoj, a Marko u kadetskoj.
Kninjanka Antonija Radić koja nastupa za splitski ASK pobijedila je sa doskočenih  5,83 metra, 
a tim rezultatom izborila je i nastup za seniorsku reprezentaciju Hrvatske koja će slijedeći vikend 
nastupiti na natjecanju pod imenom Balkanation koje će se održati u Velenju u Sloveniji.
– Pobjeda je draža tim više što je Antonija ovo ljeto došla u Knin sa bolnim leđima te idejom da 
uopće neće skakati u narednom razdoblju. Sada putuje u Sloveniju s realnom željom da skoči 
preko 6 metara – kazao nam je trener kninskog Atletskog kluba Sveti Ante, Dražen Lasić.
Atletičar kninskoga kluba Marko Čeko očekivano je pobijedio sa doskočenih 6,35 metara u 
kadetskoj konkurenciji Hrvatskog kupa. Na taj način je izborio nastup za kadetsku reprezentaciju 
koja će naredni vikend nastupiti na peteromeču reprezentacija u Breclavu u Češkoj.



4. liStopada 2015.

Na svečanosti u Kninu službeno predstavljen 
Taekwond�o klub Olym�pic
Kninski sport bogatiji je za još jedan taekwondo klub. U subotu je i službeno predstavljen 
Taekwondo klub Olympic kojega je osnovao osvajač brojnih državnih, europskih i svjetskih 
medalja Stipe Jarloni.
Uz nazočnost predstavnika Grada Knina, Crkve te uglednih sportskih djelatnika i brojnih sportaša 
i građana klub je simbolično „otvorio“ kninski gradonačelnik Nikola Blažević.
Među brojnim uvaženim gostima našao se i Toni Tomas, trener hrvatske seniorske taekwondo 
reprezentacije i trener trofejnih sportašica Ane i Lucije Zaninović.
Tomas je u svom pozdravnom govoru otkrio kako u mladome Stipi Jarloniju vidi sebe prije 15 
godina kada se i sam razišao od svog matičnog kluba te krenuo u novi početak.
Stipe Jarloni koji će biti i trener Taekwondo kluba Olympic se u svom obraćanju zahvalio bivšem 
klubu i bivšem treneru Draganu Pinjuhu što je izazvalo spontani pljesak i odobravanje okupljenih.
Svečanost je svojim nastupom uveličao i kninski Grand Royal Band.



12. liStopada 2015.

Zlato Matee Jelić i srebra Stelle Pinjuh i Josipa 
Teskere na super jakom� G1 turniru u Beograd�u
Zlato i dva srebra osvojili su natjecateljice i natjecatelji Taekwondo kluba DIV Knin na super 
jakom G1 turniru „Galeb Belgrade XIV Trophy – Serbia Open“ održanom u Beogradu na kojem je 
sudjelovalo 1400 natjecatelja iz 332 kluba iz ukupno 53 države svijeta.
Zlatnu medalju u seniorskoj konkurenciji osvojila je Matea Jelić. Redom su pred Mateom „padale“ 
protivnice iz Poljske, Njemačke i Grčke te u finalu iz Srbije i to na zlatni bod.
Ovim zlatom Matea Jelić je osigurala dodatnih 10 bodova što će je značajno pomaknuti na 
svjetskoj rang ljestvici.
U kadetskoj konkurenciji srebro su osvojili Stella Pinjuh i Josip Teskera izgubivši oboje u finalima 
od predstavnika Rusije.
Čestitamo osvajačima medalja i trenerima Taekwondo kluba DIV Knin!



25. liStopada 2015.

Brončana medalja Ane Džanan na Europskom 
juniorskom� prvenstvu u Latviji

Članica Taekwondo kluba DIV Knin Ana 
Džanan osvojila je brončanu medalju na 
Europskom juniorskom prvenstvu u Latviji u 
kategoriji do 49 kg.
U prvom kolu Ana je bila slobodna, u drugom 
je pobijedila predstavnicu Njemačke 6:4, a u 
trećem predstavnicu Danske 8:0.
U polufinalnoj borbi kninska sportašica 
izgubila je od predstavnice Rusije rezultatom 
5:1.
Čestitamo na velikom sportskom uspjehu Ani 
Džanan i njenom treneru Draganu Pinjuhu.
Ovo je peta europska medalja Taekwondo 
kluba DIV Knin koji uz to ima i dvije svjetske 
medalje.



9. Studenoga 2015.

Zlato Josipa Teskere i bronce Matee Jelić i Stelle 
Pinjuh na Croatia Openu
Josip Teskera iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojio je zlato, a njegove klupske kolegice Matea 
Jelić i Stella Pinjuh bronce na Croatia Openu u Varaždinu,  najvećem taekwondo natjecanju u 
ovom dijelu Europe na kojem je nastupilo troje olimpijskih pobjednika.
Matea Jelić osvojila je brončanu medalju u seniorskoj konkurenciji s tri pobjede u olimpijskoj 
kategoriji do 67 kg. Polufinalnu borbu Matea je tijesno, rezultatom 5:7, izgubila od aktualne 
europske prvakinje, Ruskinje Anastasie Baryshnikove.
Tako Matea Jelić nastavlja svoj uspon u seniorskoj konkurenciji. Nakon zlata na G1 turniru Serbia 
Open i bronce na Croatia Openu, Mateu slijedeći vikend očekuje Paris Open.
U kadetskoj konkurenciji Josip Teskera je sa četiri pobjede osvojio Croatia Open i sa ovim zlatom 
stavio točku na kadetski uzrast. Slijedeće godine, naime, prelazi u juniorsku konkurenciju.
U kadetskoj kategoriji Stella Pinjuh osvojila je brončanu medalju sa dvije pobjede i porazom od 
iskusne ukrajinske natjecateljice. Ovo je Stelli prva godina starijih kadeta i treća medalja sa G1 
turnira.
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