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Uvod

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

1.

Rad Gradske uprave

1. OŽUJKA 2016.

Gradsko vijeće usvojilo izvješće o radu
gradonačelnika u drugoj polovici 2015. godine
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju od 1. srpnja
do 31. prosinca 2015. godine. Specifičnost ovoga izvještaja je da je prvu polovicu izvještajnog
razdoblja gradonačelnica bila Josipa Rimac, a drugu polovicu funkciju gradonačelnika obavljao
je Nikola Blažević.
U svom izvješću Nikola Blažević je pobrojao je sve aktivnosti Gradskog vijeća i upravnih odjela, a
najveći dio izvještaja zauzimaju aktivnosti oko obilježavanja 20. obljetnice Oluje te navođenja
brojnih započetih ili završenih infratsrukturnih projekata.

Tokmakčija: Svjesni smo osipanja stanovništva,
pomognimo ljudima da ostanu
Današnja sjednica je započela obraćanjem predsjednika Gradskog vijeća Marinka Tokmakčije u
vezi vijećničkog pitanja Ivana Uzuna sa sjednice održane 1. prosinca prošle godine.
Pitanje se odnosilo na postupak sanacijske upraviteljice kninske bolnice Antonele Karačić koja
je naložila tehničaru radiologije Mahmoudu Tomeliehu da iziđe iz prostora bolnice gdje živi više
od 20 godina, Uzun je tada upozorio kako je riječ o tjeranju stručnih kadrova iz grada. Odlučeno
je da se o tom problemu pošalje upit sanacijskoj upraviteljici.
Predsjednik Gradskog vijeća kazao je danas kako je stigao šturi odgovor sanacijske upraviteljice
da je sve napravljeno sukladno zakonu te je potom uputio apel.
– Svjesni smo da dolazi do osipanja stanovništva u cijeloj Hrvatskoj pa tako i u Kninu. Stoga
molim da svi ljudi koji obnašaju funkcije pomognu građanima riješiti stambena i ostala pitanja,
kako ne bi odlazili iz grada – apelirao je Tokmakčija.

Izbori za mjesne odbore 17. travnja ove godine
Građani Knina uskoro će opet na izbore. Naime, kninski gradski parlament donio je odluku o
raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina. Izbori će se održati u nedjelju
17. travnja ove godine od 7 do 19 sati.
Izbori će se održati za članove Mjesnih odbora I, II, III, IV (Kovačić) i V (Golubić).

Izabrani članovi Savjeta mladih
Knin od danas ima Savjet mladih. Gradski vijećnici su, među osam kandidata, izabrali sedam
članova savjeta. Izabrani su Anamarija Rapo, Petra Komar i Antonija Bošnjak ispred Mladeži
HDZ-a, Lara Šostar i Andrija Anić-Božić ispred DVD-a Knin, Ivana Mandinić ispred Gradskog
društva Crvenog križa te Barbara Alilović ispred Zajednice Hrvata BiH Šibensko-kninske županije.

Prosvjedovanje vijećnice Manojlović radi
izmjene sastava Odbora za javna priznanja.
Ritam mirne sjednice podigla je vijećnica SDSS-a Rada Manojlović oštro prosvjedujući protiv
izmjene prijedloga rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina.
U odbor su najprije predloženi Nikola Blažević, Radojka Manojlović, Ivan Uzun, Tatjana Plavčić,
Jure Zečević, Zvonimir Jelić i Ante Čaić. Taj prvi prijedlog predlagatelj je ipak poništio i uputio
novi. Po novom prijedlogu rješenja predloženi su Nikola Blažević, Slaven Ivić, Danijela Ognjenović
Lošić, Marinko Tokmakčija, Ivan Uzun, Josipa Rimac i Tomislav Vrdoljak.

Vijećnica SDSS-a Rada Manojlović prosvjedovala je protiv ove izmjene i pitala koji je razlog tomu.
Gradonačelnik Blažević joj je odgovorio kako je prethodni prijedlog rješenja poništen jer nisu bili
usuglašeni stavovi predlagatelja i Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće usvojilo je novo rješenje o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Knina.

U Kninu dovoljan broj sudionika zaštite i
spašavanja
Kninski parlament usvojio je i godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području grada
za 2015. godinu te plan za tekuću godinu.
Izvjestitelj je bio zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić koji je istaknuo da je Grad prošle godine
donio sve normativne akte koji definiraju prava i obveze jedinice lokalne uprave iz Zakona o
sustavu civilne zaštite. Dodao je da na području grada postoji dovoljan broj sudionika zaštite i
spašavanja koji su se sposobni uključiti u sustav.
Vijeće je usvojilo i mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima te smjernice za organizaciju
i razvoj cijeloga sustava.

Asfaltiranja Gundulićeve ulice nema zbog
neriješenih imovinsko pravnih odnosa
U vijećničkim pitanjima, vijećnik HDZ-a Dragan Matić pitao je kad će se asfatirati Gundulićeva
ulica. Gradonačelnik Blažević mu je odgovorio da je “zapelo” na imovinsko-pravnim pitanjima,
odnosno da jedan od vlasnika “koči” daljnje korake. Da bi se došlo do asfaltiranja, rekao je,
potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, pribaviti građevinsku dozvolu i obaviti izvlaštenje,
a sve to i košta.

Zašto HV zabranjuje pristup Dinari?
Vijećnik Robert Marić pitao je zašto HV zabranjuje pristup Dinari koji ide javnom cestom koja čak
prolazi i privatnim parcelama.
Gradonačelnik mu je odgovorio kako će kontaktirati MORH kako bi se problem riješio, odnosno
kako bi građani mogli nesmetano dolaziti do svojih posjeda, a da istovremeno vojska može
redovito obavljati svoje obveze.

15. OŽUJKA 2016.
Blic sjednica Gradskog vijeća: Ponovno
raspisani izbori za mjesne odbore za 17. 4.
Kninsko Gradsko vijeće donijelo je danas (ponovno)
odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora Grada Knina.
Naime, odluka je donesena i na zadnjoj sjednici
vijeća, ali je Ured državne uprave uočio nepravilnosti
kod donošenja. Naime, odluka o raspisivanju izbora
donijeta je na temelju odluke o pravilima izbora koja,
budući da je isto usvojena na zadnjoj sjednici vijeća,
tada još nije pravno stupila na snagu.
Dakle, izbori će se održati u nedjelju 17. travnja ove godine od 7 do 19 sati i to za članove Mjesnih
odbora I, II, III, IV (Kovačić) i V (Golubić).
Bila je to jedina točka dnevnog reda ove sjednice koja je rekordno kratko trajala.

21. TRAVNJA 2016.

Gradonačelnik Blažević primio veleposlanicu
Srbije Miru Nikolić
Gradonačelnik Grada Knina Nikola Blažević zajedno sa svojim suradnicima primio je veleposlanicu
Republike Srbije u Republici Hrvatskoj Miru Nikolić koja se ovih dana nalazi u nastupnom posjetu
Šibensko-kninskoj županiji.
Na sastanku se razgovaralo o skladnom suživotu multikulturalnog stanovništva na području
grada Knina s posebnim naglaskom na položaj srpske nacionalne manjine, gospodarstvu,
poduzetništvu, aktualnim projektima u Kninu, sve češćem iseljavanju stanovništva kako iz Knina
tako i iz Srbije u inozemstvo.
Razgovaralo se i o povratku u Knin Meštrovićeve skulpture „Povijest Hrvata“ koja se trenutno
nalazi u Beogradu.
Veleposlanica Republike Srbije Mira Nikolić istaknula je da je Srbija zainteresirana za unaprijeđenje
ekonomskih odnosa na relaciji Srbija-Hrvatska, kao i da srpsko veleposlanstvo ima određene
ideje u vezi poticanja poljoprivrednih domaćinstava, odnosno OPG-ova.

21. TRAVNJA 2016.

Gradonačelnik donio odluke o iznosima novca
kojeg će dobiti udruge i klubovi
Gradonačelnik Grada Knina donio je odluke o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za
javne potrebe udruga civilnog društva, zatim za udruge i ustanove u kulturi te za javne potrebe
u sportu u 2016. godini.
Udrugama civilnog društva bit će raspodijeljeno 415 tisuća kuna od čega je 360 tisuća namijenjeno
Gradskom društvu Crvenog križa, 25 tisuća neprofitnim udrugama iz raznih oblasti te 20 tisuća
kuna braniteljskim udrugama. Koliko je dobila koja udruga možete pogledati OVDJE
Za kulturu je osigurano 460 tisuća kuna. Od toga je 380 tisuća predviđeno za akcije i manifestacije
u kulturi, a 80 tisuća za projekte udruga. Kako je to detaljno raspodijeljeno možete pogledati
OVDJE
Za sport je osigurano 375 tisuća kuna, od čega je 300 tisuća namijenjeno klubovima. NK Dinara
dobila je 110 tisuća kuna.

26. TRAVNJA 2016.

Gradsko vijeće usvojilo prvi rebalans proračuna
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je prvi ovogodišnji rebalans proračuna.
Ukupni prihodi i primici uvećani su za 12,3 milijuna kuna od čega se 12 milijuna kuna odnosi na
fiktivni višak prihoda za pokriće prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina.
Kolokvijalno rečeno, riječ je o dugu.
Nakon rebalansa prihodi i primici iznose 70 milijuna kuna.
U 2015. godini Grad Knin je zabilježio manjak prihoda u iznosu od 4 milijuna kuna, izvijestila je
pročelnica za financije Danijela Merša predstavljajući izvješće o izvršenju proračuna Grada Knina
za 2015. godinu. Zbog tog se manjka, kazala je, išlo u prvi ovogodišnji rebalans.
Primici u prošloj godini su iznosili 35,3 milijuna kuna, a izdaci 39,3 milijuna kuna. Indeks izvršenja
proračuna iznosio je 62,5 posto.
Što se tiče prošlogodišnjeg manjka prihoda, najveći manjak se odnosi na prodaju stambenih
objekata gdje je ostvareno dva milijuna kuna manje od planiranoga. Komunalni doprinosi su

manji za milijun kuna od planiranih, a komunalna naknada je bila manja za 600 tisuća kuna od
očekivane.
Dobra vijest je da su prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada bili za 91
tisuću kuna viši od planiranih te su iznosili 13,2 milijuna kuna. To znači da u prošloj godini nije bilo
smanjenja broja zaposlenih u Kninu.
Gradsko vijeće usvojilo je i prijedloge Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Knina.
Nagrade Grada Knina dobit će zamjenik zapovjednika JVP Knin Marko Ivić, arhitekti Ante Vrban
i Jerko Rošin, kipar Miro Vuco, tvrtka Graditelj svratišta i poduzeće Čistoća i zelenilo.
Grb Grada Knina posthumno će se dodijeliti prosvjetnoj djelatnici Slavici Šimić i sportskom
djelatniku Zdravku Bužonji.
Grb Grada Knina dobit će i prosvjetna djelatnica Vesela Grcić.
Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena su i godišnja izvješća organizacija, ustanova i
tvrtki čiji je osnivač Grad.
Izvješća su podnijeli čelne osobe Dječjeg vrtića Cvrčak, Kninskog muzeja, Pučkog otvorenog
učilišta Knin, Javne vatrogasne postrojbe Knin, Narodne knjižnice Knin, Vijeća srpske nacionalne
manjine, Komunalnog poduzeća, Čistoće i zelenila, Upravitelja, Matice i Turističke zajednice.
Ravnatelj Kninskog muzeja Zvonimir Jelić ponovno je izabran na tu dužnost.

28. TRAVNJA 2016.

Izvještaj s konferencije gradonačelnika: Knin
nije grad slučaj
Gradonačelnik Knina Nikola Blažević na današnjoj redovnoj konferenciji za novinare zamolio je
medije za afirmativnost kada pristupaju problemu iseljavanja građana.

Iseljavanje iz Knina nije značajnije u odnosu na
druge sredine
Na konferenciji koja je trajala duže od sat vremena, Blažević je istaknuo kako Knin nije grad slučaj
i nije jedini grad iz kojeg se ljudi iseljavaju.
-Žao mi je kada se Knin spominje kao grad slučaj. Istina je da je u kninskom Centru za socijalnu
skrb evidentirano 3.600 ljudi, no taj broj se odnosi na Knin i susjednih pet općina. Iseljavanje iz
Knina nije značajnije nego je to u drugim područjima Hrvatske. Podatak od tri tisuće iseljenih
ljudi je izvučen iz konteksta i nije toliko dramatičan kako se prikazuje – kazao je.

Blažević: Kriv sam i ja
Ljudi se ipak iseljavaju, a Blažević je samokritično rekao kako i sebe smatra krivcem za stanje.
Ipak, zamolio je medije za afirmativnost.
– Za stanje smo krivi svi. I ja i oni koji su obavljali dužnosti na županijskim i državnim razinama.
Bilo bi dobro da rasprava o ovakvim temama bude lišena politikanstva i dramatike. Ukoliko
svemu afirmativno pristupimo, lakše ćemo definirati probleme – rekao je prvi čovjek Knina.
Od 2013. godine broj stanovnika s prijavljenim prebivalištem pao za 4,2 tisuće, no velik je broj
onih koji su odjavili prebivalište jer žive u Srbiji
Iznio je i konkretne podatke o smanjenju broja stanovnika s prijavljenim prebivalištem.
– Podaci kninske Policijske postaje kažu da je od 30. lipnja 2013. godine do 26. travnja ove godine
broj stanovnika s prijavljenim prebivalištem na administrativnom području Grada Knina pao
s 19.232 na 15.054. No nisu svi oni iselili. Naime 2013. godine donesen je Zakon o prebivalištu
temeljem kojega određeni broj građana, u prvom redu pripadnika srpske nacionalne manjine,
nije više mogao imati prijavljeno prebivalište na području Grada Knina, tako da je došlo do
odjava određenog broja građana – kazao je Blažević aludirajući na znatan broj onih koji su imali
prijavljena prebivališta u Kninu i u Srbiji pa su se morali odjaviti s kninske adrese.

Dosta onih koji su iselili imalo je posao
Spomenuo je i zanimljiv podatak da je puno onih koji su odselili imalo posao, kako u Kninu, tako
i u Hrvatskoj.
– Dosta onih koji su otišli iz Knina i iz Hrvatske su bili zaposleni. Zašto nisu vidjeli perspektivu, to
je možda pitanje za neke druge institucije, a ne za nas – rekao je.

Grad više ne može otvarati kombinate. Može
samo stvarati preduvjete investitorima
Nikola Blažević se osvrnuo i na gospodarsku situaciju kao temelj ostanka ljudi.
– Grad više ne može kao nekad otvarati kombinate s tri tisuće zaposlenih koji će poslovati po
principu koji nije tržišni. Može samo stvarati pretpostavke za razvoj gospodarstva i mi to i činimo.
Napravili smo nekoliko gospodarskih zona, oslobađamo investitore od komunalnih doprinosa i
uveli smo niz ostalih mjera, a zašto ih investitori ne koriste, trebate pitati njih. Investitora danas
na žalost nema – priznao je.
Dodao je i pozitivni primer DIV-a kojemu se izišlo u susret oslobađanjem od komunalnog
doprinosa, a ta tvrtka danas zapošljava gotovo 500 Kninjana.

Prisilna naplata za neplatiše komunalnih
naknada
Kninski gradonačelnik najavio je i mjere protiv onih koji ne plaćaju komunalne naknade i naknade
za uređenje voda.
– Pozivam sve građane Knina i sve pravne osobe da pristupe plaćanju tih davanja jer ćemo kao
Grad morati pribjeći prisilnoj naplati – kazao je objasnivši kako cilj mjera nije haračenje građana,
nego osiguranje prihoda s kojima će se zadovoljavati potrebe tih istih građana.

Studentski dom u funkciji ove godine, ako
veleučilište definira načine financiranja
opremanja doma
Gradonačelnik se osvrnuo i na završetak projekata koji traju već duže vrijeme. Jedan od njih je i
studentski dom.
– Grad u ovom trenutku prepušta ulogu investitora veleučilištu. Završetak radova se očekuje
krajem svibnja ili početkom lipnja kada će se pristupiti najvažnijem dijelu – opremanju doma
i uvođenjem u prostor doma Narodne knjižnice sukladno sporazumu Grada i veleučilišta. Mi
kao Grad činimo sve da završetak gradnje bude unutar ove godine, a time i do početka nove
akademske godine. Hoćemo li uspjeti, u ovom trenutku ne ovisi samo o nama, jer veleučilište
koje preuzima taj projekt treba definirati načine financiranja opremanja samog doma – izvijestio
je kninski poteštat.

IPA projekt gotov do kraja ljeta
Svoj završetak trebao bi napokon doživjeti i 15 milijuna eura vrijedan IPA projekt.
– IPA projekt je zastao zbog imovinsko pravnih odnosa i stečaja izvođača, a ja se nadam da će se
rokovi ispoštovati i da će projekt do kraja ljeta biti gotov. Očekujemo i popravljanje nedostataka
nastalih pri izvedbi projekta – kazao je Blažević.

Da je Grad prodavao stanove umjesto što ih je
poklanjao državi, zaradio bi 30 milijuna
Gradonačelnik je na današnjoj konferenciji otkrio i zanimljiv podatak u vezi prepuštanja gradskih
stanova državi. Naime, Grad Knin je državi prepustio 385 stanova kako bi ona mogla podijeliti
darovnice na njih građanima Knina. Da je Grad odlučio prodavati te stanove zaradio bi 30 milijuna

kuna, otkrio je Blažević.

Trgovina dobivenim stanovima omogućena
zakonom: “Što privatno mislim o tome, druga je
stvar”
Na novinarsko pitanje što misli o trgovini stanovima koji su građani dobili od države, Blažević je
rekao da o tome može govoriti samo sa strane poštivanja zakona.
– To je definirano zakonom. Mi sada možemo diskutirati je li sve što je zakonito istovremeno i
moralno. Ako imaju zakonsko pravo prodavati te stanove, ja im ne mogu zabraniti. Što privatno
mislim o tome, druga je stvar – ustvrdio je

Blažević: Primio sam sve građane koji su to
tražili
Kninski gradonačelnik kazao je kako nastoji izići u susret svim građanima i kako je primio svakog
građanina koji se htio s njim susresti.

Sve stipendije isplaćene
Spomenuo je i to kako su sve lanjske stipendije isplaćene, a u proračun za ovu godinu ušlo je njih
sedam.

Nitko za Knin nije lobirao kao Josipa Rimac
Blažević se na današnjoj konferenciji zahvalio svojoj prethodnici, danas saborskoj zastupnici
Josipi Rimac na lobiranju za Knin. Nitko nikad nije toliko lobirao za grad koliko to sada čini ona,
kazao je Blažević potkrijepivši to činjenicom da su Knin u zadnja dva mjeseca posjetila čak tri
ministra.

Dogradonačelnik Ivić o konkretnim
aktivnostima po pitanju 25 milijuna eura
vrijednog EU programa
Zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić upoznao je medije s konkretnim aktivnostima vezanim
za Program integralne fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom

pogođenom područjima unutar kojega je Kninu odobreno 25 milijuna eura.
– Nakon definranja Partnerstva za intervencijski plan i Jedinice za intervencijski plan, krenuli
smo s aktivnostima. Dobili smo pedesetak projektnih ideja koje smo dalje proslijedili Vladinoj
Tehničkoj pomoći i Ministarstvu regionalnog razvoja. Odabran je scenarij razvoja te su definirane
i razvojne osi, a one su obnova stare gradske jezgre, očuvanje okoliša rijeke Krke, turistička
valorizacija kninske tvrđave te razvoj poduzetničke zone u Preparandiji. Sada slijedi izrada
intervencijskog plana, a sve što uđe u taj plan kojega će prihvatiti Ministarstvo regionalnog
razvoja, bit će financirano iz programa – referirao je Ivić.

4. i 5. srpnja obilježavanje stote obljetnice
rođenja akademika Požara
Dogradonačelnik Ivić je najavio i aktivnosti u povodu proslave 100 godina rođenja akademika
Hrvoja Požara.
– Manifestacija će se održati 4. i 5. srpnja. Izuzetna mi je čast što se obilježavanje održava u Kninu
i što su se u sve uključile respektabilne institucije poput HEP-a, Grada Zagreba, Energetskog
instituta, Leksikografskog zavoda, HAZU-a i zagrebačkog Sveulilišta, Prvoga dana će biti dodjela
nagrada Zaklade Hrvoja Požara i Hrvatskog energetskog društva za znanstvena dostignuća
studenata energetike, a drugoga dana održat će se konferencija o životu i radu akademika Požara
– kazao je Ivić najavivši postavljanje info pultova uz Požarove skale kao i uređenje drugoga dijela
skala. Najavio je i promjene u samoj spomen sobi kninskog akademika.

1. SVIBNJA 2016.

Gradsko vijeće: Anita Ercegovac nova
ravnateljica vrtića Cvrčak
Aktivistica i predsjednica udruge Čarobni svijet Anita Ercegovac nova je ravnateljica Dječjeg
vrtića Cvrčak.
Rješenje o imenovanju usvojilo je danas kninsko Gradsko vijeće i to na temelju prijedloga
Upravnog vijeća vrtića. Na natječaj su se još javile dosadašnja ravnateljica Zdenka Pelikan i Mara
Barić.
Gradsko vijeće usvojilo je i Operativni program aktivnosti Grada Knina za ljetnu sezonu kao i
Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku 2016. godinu na području Grada Knina.
Izvjestitelj za oba programa bio je zapovjednik Stožera Civilne zaštite Grada Knina Slaven Ivić.
Vijeće je usvojilo i Izvještaj o radu Pododsjeka za komunalno redarstvo u prošloj godini kojega je
podnio voditelj tog Pododsjeka Jure Zečević.

Kninski parlament donio je i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika.
Ovom dopunom i izmjenom izbrisana je kategorija “viši savjetnik” s koeficijentom 2,80 te su na
taj način ukinuta radna mjesta višeg savjetnika za društvene djelatnosti i socijalnu skrb te višeg
savjetnika za europske integracije i EU fondove.
Istovremeno, dodana su nova radna mjesta i to višeg stručnog suradnika za obrazovanje, kulturu
i socijalnu skrb te višeg stručnog suradnika za europske integracije i EU fondove s koeficijentom
2,40.
Vijećnik SDP-a Mirko Antunović komentirao je kako izmjene i dopune nemaju viziju nego se
prilagođavaju nekome ili nečemu. Gradonačelnik Nikola Blažević odgovorio mu je kako odluka
prevenira buduće okolnosti i u smislu ljudskih i financijskih resursa.

8. LIPNJA 2016.

Gradonačelnik Nikola Blažević čestitao Dan
grada
Gradonačelnik Nikola Blažević uputio je građanima čestitku u povodu Dana grada Knina i
Blagdana sv. Ante, zaštitnika grada. Prenosimo je u cjelosti:
“Drage Kninjanke i Kninjani,
dragi sugrađani!
Čestitam vam od srca Dan našega Knina i Blagdan sv. Ante.
Slaveći s ponosom ovaj dan, sa zahvalnošću se prisjećamo svih naših sugrađana koji su kroz
stoljeća kninske povijesti stvarali i gradili naš Knin, grad tolerancije i ljudske topline, grad u kojem
je ugodno živjeti i kojem se, ma gdje bili, uvijek vraćamo.
S posebnim pijetetom sjećamo se hrvatskih branitelja koji su za ovu zemlju i naš grad, dali sebe
i svoje živote i ostavili nam obvezu da ih nikada ne iznevjerimo, da budemo hrabri i svoji, bez
obzira na teškoće kroz koje prolazimo.
Pozivam vas dragi sugrađani, na ponosnu proslavu Dan grada Knina, za isticanje barjaka u čast
grada koji neizmjerno volimo, koji zajedno gradimo i koji je dio nas i našega osobnog identiteta.
Gradonačelnik
Nikola Blažević”

9. LIPNJA 2016.

U povodu Dana grada održana svečana sjednica
Gradskog vijeća
U Galeriji na kninskoj tvrđavi danas je u povodu nadolazećeg Dana grada održana svečana
sjednica Gradskog vijeća na kojoj su uručene i gradske nagrade i priznanja.
Predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija naglasak je u svom izlaganju dao na problem
iseljavanja.

Tokmakčija: Doživljavamo teške trenutke
– Knin doživljava teške trenutke zbog nemogućnosti da zadrži svoju mladost i to je sudbina ovog
vremena – kazao je predsjednik Gradskog vijeća naglasivši da to nije samo problem Knina nego
općenito hrvatski problem.

Blažević: Imamo cilj; Učinit ćemo sve da
zaustavimo iseljavanje.
Gradonačelnik Nikola Blažević govorio je o planovima za budućnost spomenuvši prije svega 25
milijuna eura vrijedan projekt financiran iz EU fondova.
– Trenutno smo u izradi intervencijskog plana koji će uskoro ići na javni uvid pa na javnu raspravu.
Ove akademske godine očekujemo i završetak 20 milijuna kuna vrijednog projekta studentskog
doma. Pred nama je i realizacija projekata Odlagališta Mala Promina i Reciklažnog dvorišta te
projekta vodovoda u Medićima. Završavamo i IPA projekt, a ovoga mjeseca će u probni rad biti
pušten i uređaj za pročišćavanje. Učinit ćemo sve da zaustavimo iseljavanje stanovništva. Imamo
cilj koji smo zacrtali i put kojim ćemo ići – kazao je gradonačelnik zahvalivši se svojoj prethodnici
Josipi Rimac na svim pokrenutim i realiziranim projektima.

Pomoćnica ministra ponudila pomoć u vezi
prometne povezanosti Knina
Pomoćnica ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Jadranka Fržop obećala je osobni
angažman s ciljem bolje prometne povezanosti Knina.
– Znam da je problem Knina prometna povezanost i svjesna sam koliko vam je potrebna brza

cesta. Kako se to kaže, sada imate mene gore, a osobno ću se pobrinuti i da ministar Oleg
Butković dođe u grad Knin – obećala je Fržop.
Saborska zastupnica i gradonačelnica Knina od 2005. do 2015. godine Josipa Rimac izrazila je
optimizam u vezi budućnosti Knina.

Josipa Rimac: Budite kreativni i pokažite ljepote
ovoga kraja
– Ako imate cilj i idete s ljubavlju ka njemu, pod zaštitom Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta
i svetog Ante koji čuva ovaj grad, ne trebate se bojati i sigurno ćete uspjeti. Imamo najljepšu
tvrđavu, najviši vrh Hrvatske, najljepšu Krku i ostalih šest rijeka. To znači da nas je dragi Bog
pogledao i dao nam najljepši dio Hrvatske. Stoga gradonačelnika, sve vas u gradskoj upravi te
ravnatelje i direktore ustanova molim da razmišljate, da budete kreativni i da pokažete ljepote
ovoga kraja, ali isto tako i da ih štitite. Važno je imati cilj i viziju, a ljudi će se pridružiti i činit će
najbolja djela – kazala je saborska zastupnica Josipa Rimac.

Na sjednici i Milijan Brkić i Goran Pauk
Kao izaslanik Predsjednice Republike obratio se i šibensko-kninski župan Goran Pauk, a svečanoj
sjednici nazočio je i Milijan Brkić, izaslanik potpredsjednika Vlade RH Tomislava Karamarka.

Dodijeljene nagrade
Gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća na današnjoj su svečanoj sjednici uručili nagrade
Grada Knina zamjeniku zapovjednika JVP Knin Marku Iviću, arhitektima Anti Vrbanu i Jerku
Rošinu, kiparu Miri Vuci, tvrtki Graditelj svratišta i poduzeću Čistoća i zelenilo, a Grb grada uručili
su prosvjetnoj djelatnici Veseloj Grcić.
Grb Grada Knina posthumno je dodijeljen prosvjetnoj djelatnici Slavici Šimić i sportskom
djelatniku Zdravku Bužonji, a priznanja su od gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća
primili članovi obitelji.
Na danas održanoj sjednici predstavljena je video prezentacija učinjenoga u Kninu u proteklih
godinu dana.

27. LIPNJA 2016.
Gradski vijećnici usvojili drugi rebalans
proračuna
Danas je održana 29. sjednica Gradskoga
vijeća Grada Knina na kojoj su vijećnici
većinom glasova uz dva suzdržana izglasali
drugi rebalans gradskoga proračuna.
Razlog zbog kojega se išlo u izmjene i
dopune proračuna je povećanje prihoda
i primitaka grada Knina u iznosu nešto
većem od četiri milijuna i 300 tisuća kuna.
Grad Knin je, naime, nedavno s
Ministarstvom regionalnog razvoja i EU
fondova potpisao dva ugovora koja se odnose na završetak radova na studentskom domu.
Jedan je vrijedan 4 milijuna kuna, a novci su namjenjeni uređenju i opremanju doma, dok je
vrijednost drugog ugovora 300 tisuća kuna, a koristit će se za troškove priključenja na vodovod,
odvodnju, električnu energiju i sl.
Osim toga, na dnevnom redu sjednice bila je i ostavka dosadašnje vijećnice Ane Šimić Sunko
(HDZ), koja je razrješenje zatražila iz osobnih razloga. Umjesto nje dužnost gradske vijećnice
ubuduće će obnašati Katarina Požar koja je danas položila prisegu.

30. LIPNJA

Gradonačelnik uručio kninskim GSS-ovcima iz
Planinarskog društva Troglav vrijednu opremu
Gradonačelnik Nikola Blažević i njegpv zamjenik Slaven Ivić uručili su danas Planinarskom
društvu Troglav čiji su članovi pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja iz Knina vrijednu
opremu za spašavanje.
Sada su kninski GSS-ovci potpuno opremljeni za spašavanje, kazao je član kninske ispostave
GSS-a i predsjednik Planinarskog društva Troglav, Mićo Medaković zahvalivši se Gradu koji je,
osim ove donacije, za kninske spasitelje osigurao i prostoriju u Imotskoj ulici.
Kninska Ispostava GSS-a broji šestoro spasitelja i djeluje pri Stanici GSS-a Šibenik. Vježbe
spašavanja obavljaju u svom prostoru u Kninu.
Član GSS-a se može postati, kazali su nam, preporukom nekog aktivnog člana uz nužno
posjedovanje znanja i vještina o penjanju i planinarstvu te odgovarajućim certifikatom koji to
potvrđuje.

12. SRPNJA 2016.
Gradonačelnik: Grad je transparentan i redovito
izvještava o proračunu
Nakon što je Institut za javne financije po pitanju transparentnosti
proračuna Grad Knin spomenuo u negativnom kontekstu i to po
broju objavljenih ključnih proračunskih dokumenata na službenim
stranicama, reagirao je gradonačelnik Nikola Blažević upozorenjem
kako se do zaključka došlo jer je Institut obavljao analizu u trenutku
izrade nove internet stranice Grada. Podsjetio je kako je Grad uvijek bio
te je i sada transparentan u izvještavanju javnosti o proračunu.
– Grad Knin je, slučajno ili namjerno, prikazan kao netransparentan
po pitanju objavljivanja financijskih planova j trošenja proračunskih
sredstava. Smatramo nužnim upoznati javnost da je Grad u listopadu 2015. godine pristupio izradi
nove službene stranice te da se u narednih nekoliko mjeseci intenzivno radilo na unosu novih
sadržaja i paralelnom prijenosu postojeće baze podataka, a sve upravo u vrijeme preuzimanja
podataka od strane Instituta. Budući da se prijenos podataka vršio postupno i u fazama, moguće
je da u trenutku prijenosa upravo navedeni podaci nisu bili dostupni na novoj stranici Grada, ali
svakako su još uvijek bili na staroj stranici koja čini sastavni dio iste – pojasnio je Blažević.
Gradonačelnik je dodao kako Grad na svojim službenim stranicama još od 2010. godine, znatno
prije propisane obveze određene zakonima, redovito objavljuje plan proračuna, Izmjene i
dopune proračuna te polugodišnje i godišnje Izvješće o izvršenju proračuna, a od 2014. i Izvješće
o prihodima i rashodima te primicima i izdacima.

26. SRPNJA 2016.

Gradsko vijeće usvojilo polugodišnji izvještaj o
radu gradonačelnika
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je danas izvještaj o radu gradonačelnika Nikole Blaževića za prvu
polovicu ove godine te je imenovalo nove-stare ravnatelje Pučkog otvorenog učilišta i Narodne
knjižnice.

EU projekt donijet će porast broja zaposlenih
Predstavljajući izvještaj o radu, gradonačelnik je istaknuo važnost projekta koji će Kninu iz
EU fondova donijeti 25 milijuna eura podsjetivši da je izrađen intervencijski plan u kojem su
definirana četiri prioritetna pravca, a to su stara gradska jezgra, Krka, turizam i tvrđava te razvoj
poduzetništva, što će, rekao je, dovesti do porasta broja zaposlenih u Kninu.

U tijeku natječaj za nabavu opreme za
studentski dom
Gradonačelnik je izvijestio i kako teku radovi na studentskom domu.
– Moram obavijestiti javnost i vijećnike da su radovi pri kraju, da je izrađena projektna
dokumentacija za opremanje studentskog doma namještajem i audiovizualnom opremom kao
i projekt tehničke zaštite. U tijeku je natječaj za nabavu predmetne opreme, a ukupna vrijednost
je četiri milijuna kuna što smo osigurali potporom Ministarstva regionalnog razvoja – kazao je
Nikola Blažević zahvalivši se resornom ministarstvu i dodavši kako očekuje da studentski dom
ove godine bude otvoren. Ove godine očekuje se i preseljenje knjižnice.

Knjižnici za opremu 400 tisuća kuna
-To je zajednički projekt Grada Knina i Veleučilišta Marka Marulića. Sklopili smo i novi ugovor za
opremanje knjižnice kojoj je za preostalu opremu odobreno 400 tisuća kuna – rekao je kninski
gradonačelnik dodavši kako ove godine uz studentski dom i knjižnicu očekuje i dovršetak IPA
projekta.

Za obljetnicu Požareva rođenja Knin dobio 462
tisuće kuna donacija
Blažević je otkrio kako je Knin za potrebe obilježavanja 100. obljetnice rođenja Hrvoja Požara,
uključujući organizaciju konferencije te obnovu skala i spomen sobe, do 30. lipnja dobio 362
tisuće kuna donacija, a jučer je stigla i donacija Grada Zagreba u visini od 100 tisuća kuna.

Mato Milanović i Kornelija Belak opet
imenovani ravnateljima; Vrtiću odobrena
nabava lož ulja
Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća dosadašnji ravnatelji Pučkog otvorenog učilišta, odnosno
Narodne knjižnice, Mato Milanović i Kornelija Belak opet su imenovani na čelne funkcije tih
ustanova.
Kninski parlament dao je danas i suglasnost Dječjem vrtiću Cvrčak za nabavu lož ulja u vrijednosti
od 140 tisuća kuna.

Ove godine veće razumijevanje države u
organizaciji proslave Oluje
Ove godine Grad ima veće razumijevanje i potporu države u organizaciji proslave Oluje u odnosu
na prošle godine, kazao je gradonačelnik odgovaravši na vijećničko pitanje Roberta Marića.
– U odnosu na prošlu godinu kada smo većinu stvari morali napraviti sami i u operativnom i u
financijskom smislu, ove godine imamo bolji tretman – kazao je Blažević podsjetivši da su u
nacionalnom odboru za organizaciju proslave, koji se redovito sastaje, između ostalih imenovani
i on kao kninski gradonačelnik te saborska zastupnica Josipa Rimac. Dodao je kako je i na području
Knina osnovan organizacijski odbor koji će zapravo biti provedbeno tijelo nacionalnog odbora.
Konkretni detalji oko proslave znat će se 1. kolovoza, rekao je kninski poteštat najavivši toga
dana konferenciju za novinare. Ipak, upoznao je vijećnike s programom koji je do sada poznat
i koji počinje već 29. srpnja, a kulminira 5. kolovoza velikim svečanim koncertom na Dinarinom
igralištu u organizaciji HRT-a na kojem će nastupiti i Marko Perković Thompson. Posebnost je
ovogodišnje proslave, kazao je, poveznica gradova Knina i Vukovara za čiji će se vodotoranj 5.
kolovoza prikupljati sredstva putem Call centra koji će biti otvoren u Domu HV-a.

Zašto u Kninu ima samo jedan javni bilježnik?
Vijećničko pitanje Ante Nadomira Tadića Šutre bilo je zašto u Kninu postoji samo jedan javni
bilježnik pa sada kada je na godišnjem odmoru djeca ne mogu ovjeriti preslike svojih svjedodžaba.
Rad javnog bilježnika definiran je zakonom i na to jedinica lokalne samouprave nema nikakav
utjecaj, odgovorio mu je gradonačelnik otkrivši kako propisi predviđaju jednog javnog bilježnika
na 15 tisuća stanovnika.

Betonske zapreke u Ulici VII. Gardijske brigade
Šutra je tražio i pismeni odgovor o tome tko je postavio betonske zapreke u ulici VII. Gardijske
brigade te je zatražio izlazak nadležnih službi na teren.

3. KOLOVOZA 2016.
Čestitka gradonačelnika i predsjednika GV
Gradonačelnik Nikola Blažević i predsjednik Gradskog
vijeća Marinko Tokmakčija uputili su čestitku u povodu
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih
branitelja i 21. obljetnice VRO Oluja. Prenosimo je u
cjelosti.
“Grad Knin i Republika Hrvatska slave Dan pobjede i
domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja s
ponosom se prisjećajući Vojnoredarstvene operacije
”Oluja ’95”.
Akcija ”Oluja” započela je 4. kolovoza 1995. godine, a već
dan kasnije oslobođen je grad Knin koji je bio središte
srpske pobune. Posebno je bio dojmljiv trenutak u
kojem prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman
pobjedonosno ljubi hrvatski stijeg na kninskoj tvrđavi,
simbolično označivši pobjedu u Oluji i kraj Domovinskog
rata.
Taj čin duboko je ukorijenjen u kolektivnu svijest
hrvatskog naroda, ali i u srca svakog iskrenog hrvatskog
domoljuba. Nama koji danas baštinimo vrijednosti na
kojima je stvorena hrvatska država ostavljena je časna
dužnost očuvanja tih vrijednosti i spomena na dane ponosa i slave.
Znamo da je sloboda teško i kravavo stečena i da je do nje bio dug i trnovit put pa, u dobroj
vjeri, pozivamo sve građane i građanke Republike Hrvatske da se s dužnom građanskom
odgovornošću odnose prema vremenu u kojem je trebalo braniti, obraniti i osloboditi vječnu i
jedinu nam hrvatsku domovinu.
Stoga, ovim putem koristimo prigodu svim građanima i građankama Republike Hrvatske,
a napose hrvatskim braniteljima, čestitati najveći praznik u hrvatskoj povijesti odnosno 21.
godišnjicu VRO ”Oluja ’95”. Poseban pijetet upućujemo onima koji su tijekom Domovinskog rata
položili svoje živote na oltar hrvatske domovine.
Ove godine središnji događaj proslave je svečani koncert u organizaciji Hrvatske radio televizije,
nazvan ”POBJEDA ZA HEROJE” ili pobjeda za vukovarske heroje. U tu svrhu u Kninu će se
uspostaviti ”call centar” s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnu vodotornja u Vukovaru pod
geslom ”KNIN ZA VUKOVAR”. Pozivamo sve građane da pozivom na broj 060 9084 doniraju 5
kuna + PDV (ukupno 6,25 kuna) za izgradnju vukovarskog vodotornja.”

22. RUJNA 2016.

U prvih pola godine prihodi veći od rashoda za
5,8 milijuna kuna
U prvih pola godine prihodi kninskog gradskog proračuna veći su od rashoda za 5,8 milijuna
kuna i to će se iskoristiti za smanjenje duga iz prethodnih godina koji iznosi 12 milijuna kuna.
Izvijestila je to pročelnica za financije Danijela Merša predstavljajući izvršenje proračuna za prvih
pola godine na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.
Izvršeni prihodi su 19 milijuna kuna što u odnosu na cijelu godinu predstavlja indeks od 25,5
posto.
Indeks nije velik, pojašnjava Merša, jer tek drugo polugodište pokazuje realnu sliku.
– Riječ je o milijunskim iznosima koji su dogovoreni, ali nisu realizirani – objasnila je šefica
gradskih financija.
Gradsko vijeće usvojilo je danas i treći rebalans proračuna koji je za 1,1 milijun kuna viši od drugog
rebalansa te iznosi 75,3 milijuna kuna.
Najveće prihodovne promjene u odnosu na drugi rebalans odnose se na potporu Ministarstva
kulture Kninskom muzeju u iznosu od 950 tisuća kuna te na potporu Ministarstva branitelja za
proslavu Oluje u iznosu od 800 tisuća kuna.
Gradsko vijeće usvojilo je i odluku po kojoj se uvodi naknada za razvoj Komunalnog poduzeća
u iznosu od 1 kune po potrošenom kubiku vode. Pojašnjeno je kako je naknada usuglašena sa
zakonom i kako će se koristiti isključivo za razvoj vodne infrastrukture.

4. LISTOPADA 2016.
Gradonačelnik primio svoje najmlađe
sugrađane
Kninski gradonačelnik Nikola Blažević primio je u
povodu Međunarodnog tjedna djeteta najmlađe
građane Knina.
Tako su se u Gradskoj vijećnici Grada Knina okupili
osnovnoškolci i djeca vrtićke dobi iz Dječjeg vrtića
Cvrčak, iz Udruge za djecu i mlade Čarobni svijet, Udruge
Sv. Bartolomej te KUD-a Kralja Zvonimira.
Djecu su predvodili ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak
Anita Ercegovac, odgajateljice Ljerka Teskera, Hermina
Mandarić, Amanda Bobanović i Jagoda Štivinović, zatim
Ana Čalić, Marica Arežina, Lana Maloča te Ivana Eberhart.
Gradonačelnik Nikola Blažević dočekao je djecu i njihove
odgajateljice, a djeca su mu iznijela svoje prijedloge kako
poboljšati život djece u našem gradu te ga iznenadili
svojim radovima koje su mu na kraju i poklonili.

7. LISTOPADA 2016.

U povodu Dana neovisnosti položeni vijenci kod
Spomenika pobjede
U povodu Dana neovisnosti koji se obilježava 8. listopada, jutros su položeni vijenci i zapaljene
svijeće kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na glavnom kninskom trgu.
Vijence je položilo izaslanstvo Grada Knina predvođeno gradonačelnikom Nikolom Blaževićem
sa zamjenicima i suradnicima, zatim izaslanstvo Koordinacije braniteljskih udruga te predstavnici
vojske, policije i vatrogasaca.

21. LISTOPADA 2016.

Nakon sudske presude Grad vraća na posao
Nikolu Lončara
Nakon pravomoćne sudske presude, Grad Knin će vratiti na posao Nikolu Lončara koji je “dobio”
radni spor s Gradom.
Upravo zbog te presude danas je održana hitna sjednica Gradskog vijeća na kojoj je donesena
odluka koja će stvoriti pretpostavke za vraćanje na posao Nikole Lončara.
Tako je Gradsko vijeće donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika. Tom odlukom naziv radnog mjesta “viši stručni suradnik za zaštitu
okoliša i gospodarenje otpadom” mijenja se u “viši stručni suradnik za zaštitu okoliša”, a dodaje
se i novo radno mjesto naziva “viši stručni suradnik za gospodarenje otpadom” s koeficijentom
2,40. Odluku Gradskog vijeća detaljnije nam je nakon sjednice pojasnio kninski gradonačelnik
Nikola Blažević.
– To je jedan od koraka koje smo morali poduzeti kako bismo proveli pravomoćnu sudsku

presudu u radnom sporu kojeg je bivši djelatnik kninske Gradske uprave Nikola Lončar vodio
protiv Grada Knina. Ovo je jedna od odluka koje moraju biti donijete zajedno s Pravilnikom o
unutarnjem redu, odnosno aktom o sistematizaciji. Naravno, mi ćemo kao odgovorna Gradska
uprava provesti sve odluke nadležnih pravosudnih tijela – izvijestio je Blažević upoznavši nas sa
tijekom problematike vezane za Lončara.
– Nikoli Lončaru prestao je radni odnos početkom 2015. godine nakon što smo donijeli Pravilnik
o unutarnjem redu, odnosno akt o sistematizaciji po kojemu nije bilo predviđenog radnog mjesta
za stručnu spremu koju on ima. Po donošenju akta bio je “na raspolaganju”, a istjekom roka
“raspolaganja”, sukladno zakonu, prestao mu i je i radni odnos – objasnio je Blažević.
Nakon pravomoćne sudske presude i današnje odluke Gradskog vijeća, potrebno je donijeti još
samo akt o sistematizaciji kako bi se Lončar vratio na posao, referirao nam je Blažević.
– Ovom današnjom odlukom stvaraju se pretpostavke da bi već sutra pravomoćna sudska
presuda mogla biti izvršena, odnosno da se Nikola Lončar rasporedi na radno mjesto sukladno
njegovoj stručnoj spremi, kojeg moramo predvidjeti novim aktom o sistematizaciji – pojasnio
je Blažević i potvrdio da će to biti jedno od dva radna mjesta koja su obuhvaćena današnjom
Odlukom Gradskog vijeća.
Nikola Lončar javnosti je poznat kao zamjenik kandidata za kninskog gradonačelnika Darija
Šimića na lokalnim izborima 2013. godine.

30. STUDENOGA 2016.
Održana 33. sjednica kninskog Gradskog vijeća
Danas je održana 33. sjednica kninskog
Gradskog vijeća, pretposljednja ove
godine. Na dnevnom redu bilo je devet
točaka, uglavnom tehničke prirode. Sve
su odluke donesene većinom glasova
vijećnika, nije bilo rasprave niti o jednoj
točki, kao ni vijećničkih pitanja.
Ravnateljica dječjeg vrtića Cvrčak, Anita
Ercegovac predstavila je novi pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, kao i
pravilnik o radu, dok je ravnatelj Kninskog muzeja Zvonimir Jelić iznio prijedlog statuta ustanove.
O potrebi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Knina govorio je službenik ovlašten
za obavljanje poslova pročelnika Ivica Brčina.
Na sjednici je prihvaćena i odluka o smanjenju osnovice plaće gradonačelnika i njegova zamjenika,
što je obrazložila pročelnica za financije Danijela Merša.
Izabran je i novi-stari koncesionar za javnu rasvjetu. To je tvrtka Pektus iz Perkovića, koja je
poslala najbolju ponudu. Vijećnici su prihvatili i odluku o uspostavi prijateljstva i suradnje s
gradom Varaždinom, o čemu je izvijestio gradonačelnik Nikola Blažević.
Sve su odluke donesene većinom glasova vijećnika, nije bilo rasprave niti o jednoj točki, kao
ni vijećničkih pitanja. Ova sjednica bila je pretposljednja ovogodišnja, a na posljednjoj će se
raspravljati o gradskom proračunu za 2017. godinu.

5. PROSINCA 2016.

Opsežni izvještaj s konferencije za novinare
gradonačelnika
Donosimo opsežni izvještaj s konferencije za novinare kninskog gradonačelnika Nikole Blaževića
koju je sa svojim zamjenicima Slavenom Ivićem i Željkom Džepinom održao danas u gradskoj
vijećnici.
U izvještaju nećemo spominjati dio konferencije o tome što je učinjeno u Kninu u zadnjem
razdoblju jer smo o tome redovno izvještavali javnost pa se izvještaj bazira na planovima i
projektima za budućnost kojih je puno.

Otvaranje novog prostora knjižnice 20. prosinca
Gradonačelnik Nikola Blažević najavio je otvaranje novoga prostora knjižnice u kompleksu
studentskoga doma 20. prosinca uz vjerojatnu nazočnost hrvatskog premijera. Stavljanje u
funkciju cijeloga studentskog doma također je pri kraju.
– Mi ćemo kao Grad već ovaj tjedan na hitnoj sjednici Gradskog vijeća predložiti prijenos prava
građenja na studentskom domu te opreme na veleučilište. Ovaj tjedan bi se trebala dobiti
i uporabna dozvola za sami dom. Otvaranje studentskoga doma, ali ne za studente jer će to
morati pričekati nekoliko mjeseci, nego otvaranje same zgrade i preseljenje Narodne knjižnice
Knin bit će 20. prosinca. Na otvaranju očekujemo i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i
resorne ministre tako da ćemo ovu godinu završiti na lijep način – naglasio je kninski poteštat.

24 milijuna eura za Knin; 63 milijuna kuna za
razvoj poduzetništva; Krenule radionice za
poduzetnike;
Tema konferencije bio je i EU Program integralne fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije
malih gradova na ratom pogođenom područjima u okviru kojega je Kninu odobreno 24 milijuna
eura. Projekt će potrajati šest godina, a prvi novac Grad bi trebao dobiti u prvoj polovici iduće
godine.
Uz urbanu revitalizaciju stare gradske jezgre, aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj
lokalne zajednice te razvoj jedinstvene turističke ponude grada Knina bazirane na kninskoj
tvrđavi, iz projakta će se financirati i razvoj efikasne potpore poduzetništvu.
Ukupno 27 milijuna kuna bit će namijenjeno za grantove poduzetnicima, a s 36 milijuna
kuna financirat će se uređenje Poduzetničke zone Preparandija. Pomoći će se obrtnicima,
poduzetnicima i OPG-ima koji trenutno posluju, ali i onima koji planiraju osnovati poslovne
subjekte. U tom cilju krenulo se i s radionicama na kojima će se saznati potrebe poduzetnika, ali
ih i obavijestiti o pravilima povlačenja sredstava.
– Projekt bi u konačnici trebao dovesti do boljega, ljepšega i perspektivnijega grada Knina –
kazao je gradonačelnik.

Obnova Trga Oluje i mostova preko Krke,
Butižnice i Marčinkovca
Gradonačelnik je obavijestio i kako ima informacije u vezi planova Hrvatskih cesta koje
namjeravaju obnoviti tri kninska mosta i Trg Oluje.
– Riječ je o obnovi mostova na Butižnici i Marčinkovcu, takozvanih Bulinih mostova na ulazu
u grad iz pravca Zagreba. Obnova vrijedna 4 milijuna kuna trebala bi krenuti početkom iduće

godine tako da ćemo dobiti primjereniji ulaz u Knin. U planu je i obnova Atlagića mosta, potom
uređenja nogostupa od HEP-a do Kninjanke te uređenje Trga Oluje prema Tomislavovoj –
izvijestio je Blažević.

Inovacijsko središte na indikativnoj listi
Ministarstva znanosti
Gradonačelnik Blažević je izvijestio i da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo
indikativnu listu projekata na kojoj se nalazi projekt Inovacijskog središta kninskog veleučilišta,
a to je pretpostavka za financiranje iz europskih fondova

Uvjeti za useljavanje u novu zgradu na Senjaku
do konca ove godine
Blažević se dotakao i zgrada na Senjaku i u Domagojevoj koje gradi Ured za stambeno zbrinjavanje.
– Zgrada na Senjaku je opet zapela na tehničkom problemu zbog nedostatnog pritiska vode.
Državni ured rješava taj problem nabavom potrebnih hidroforskih pumpi. Ta zgrada bi po
informacijama koje imamo mogla do konca ove godine steći sve uvjete za useljavanje. Slična
situacija je i sa zgradom u Domagojevoj gdje su radovi dovršeni i čeka se tehnički pregled te
izdavanje uporabne dozvole – referirao je gradonačelnik.

Uredu za stambeno zbrinjavanje predložene
zakonske izmjene da se postupak stambenog
zbrinjavanja privede kraju
Ostvarena je i dobra suradnju s Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
– Budući da se veliki broj građana tuži jer nisu riješili svoje stambeno pitanje, a posebno tu mislim
na hrvatske branitelje i na socijalno ugrožene građane, predložili smo nadležnom uredu niz
zakonskih izmjena kako bi se postupak stambenog zbrinjavanja pospješio i priveo kraju. Moram
ovdje pohvaliti i bivšu gradonačelnicu Josipu Rimac koja je, ne samo u kontaktu s ovim uredom,
nego i s drugim ministarstvima, snažno lobirala i otvarala nam put – istaknuo je Blažević.

O poreznoj reformi: Želimo biti područje od
posebnog državnog interesa, a ne područje
posebne skrbi

Gradonačelnik se osvrnuo i na poreznu reformu.
– Imali smo kontakte s Ministarstvom financija, a to smo činili i preko udruge gradova. Snažno smo
kritički prigovarali na određene promjene zakona za koje mislimo da se neće dobro reflektirati na
područja od posebne državne skrbi. Tražili smo da ne gledaju na nas kao na područja posebne
državne skrbi nego kao na područja od posebnog državnog interesa. Želimo da ekonomski i
fiskalni pristup ministara ne bude prioritetan nego da se vidi koje su naše potrebe i da nam se
pokuša pomoći kako bi u konačnici sutra mogli živjeti od svog rada, a ne biti korisnik socijalne
pomoći – podvukao je Nikola Blažević.
– Vrijeme će pokazati koji će biti učinci porezne reforme. Ja vjerujem da je ministar financija
dobro odvagao, ali bez obzira na političko i stranačko opredjeljenje mi ćemo kritizirati sve ono
što nije u interesu Grada Knina i njegovih građana – kazao je.

Vojarna Krka za poduzetnike?
Dobra suradnja Grada ostvarena je i s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom.
– Želimo riješiti pitanje vojarne Krka za koju postoji interes određenih poduzetnika. Podnijeli
smo i prijedlog za prijenos prava vlasništva kako bi i vrtić postao vlasnik zgrade u kojoj djeluje –
rekao je prvi čovjek Knina.

Strategija razvoja Grada Knina
Do kraja godine trebala bi biti dovršena i strategija razvoja Grada Knina koja mora biti usklađena
sa županijskom razvojnom strategijom.

Uskoro spajanje vodovodne mreže na
pročišćivač
Završnica IPA projekta odnosno spajanje vodovodne mreže na pročišćivač trebalo bi se dogoditi
uskoro.
– Tu smo u intenzivnim kontaktima s Hrvatskim vodama. Ono što nikako ne bismo htjeli sutra
ni građanima Knina ni Komunalnom poduzeću jest preuzeti uređaj koji bi mogao imati tehničke
poteškoće i koji bi mogao stvarati troškove i to je jedan od glavnih razloga zbog čega projekt još
uvijek stoji. Ne želimo preuzeti mačka u vreći – objasnio je slikovito gradonačelnik.

Pri kraju i sanacija odlagališta Mala Promina
Pri kraju i sanacija odlagališta Mala Promina. Ishođene su izmjene dopune građevinske dozvole i
potpisani ugovori sa stručnim projektantskim nadzorom i koordinatorom zaštite na radu. Nakon
izdavanja odobrenja može se započeti sa izvođenjem radova. Ukupna vrijednost ugovorenih

radova je 11,7 milijuna kuna od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira
90 posto, a Grad 10 posto iznosa.
Za reciklažno dvorište ishođena je sva potrebna dokumentacija, a projekt je vrijedan nešto manje
od dva milijuna kuna. Trenutno se iščekuje raspisivanje natječaja.

Priključenje naselja Medići na gradski vodovod
Počelo se s rješavanjem problema vodoopskrbe u Medićima. Grad Knin je s Komunalnim
poduzećem i HŽ-om sklopio ugovor o pravu služnosti na njihovom zemljištu radi izvođenja
radova unutar kompleksa dizel depoa. U tijeku je postupak nabave za izbor najboljeg izvođača
kojeg provodi Komunalno poduzeće, a Grad Knin je osigurao sredstva u iznosu od 300 tisuća
kuna za ovu investiciju.

Započeli radovi na proširenju groblja
Započeli su radovi na proširenju groblja te je uklonjen zid sa istočne strane. Planirana su i sredstva
za novu mrtvačnicu za koju su riješeni imovinsko pravni odnosi te se čeka građevinska dozvola.
Iduće godine, najavio je Blažević, imat ćemo groblje kakvo dolikuje gradu poput Knina.

Dom za starije i nemoćne postat će vlasnik
zgrada u kojima djeluje
Grad je u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe u Kninu kojem se pomaže u osiguranju
prijenosa prava vlasništva na zgradama. Očekuje se da će Vlada RH kroz ovaj tjedan prenijeti
u vlasništvo i drugu zgradu. Tako će Dom za starije i nemoćne osobe moći aplicirati na razne
projekte.

Uređenje Trga Ante Starčevića
Grad Knin planira uskoro uređenje Trga Ante Starčevića kako u pogledu ploča koje su oštećene
i rasvjete koja nije u funkciji tako i u pogledu dodavanja postrojbi koje nisu bile upisane, a
sudjelovale su u VRO Oluja. Poradit će se i na stjecanju prava vlasništva nad samim trgom jer je
trg još uvijek u vlasništvu HŽ-a.

Željezničko prenoćište uskoro u vlasništvu
Grada
Grad Knin će poduzeti i mjere oko prijenosa vlasništva od HŽ-a nad Željezničkim prenoćištem,

kamenoj zgradi na početku Jelenine ulice i to u svrhu razvoja turizma.

Suvenirnica na platou kninske tvrđave
Na planu razvoja turizma i prije početka EU projekta poboljšat će se sadržaji na tvrđavi. Tako je
Grad Knin s Kninskim muzejom aplicirao na natječaj Ministarstva turizma vrijedan 400 tisuća
kuna za izgradnju suvrenirnice na platou kninske tvrđave.

Pokušava se naći rješenje za most u
Raškovićima
Grad pokušava naći i rješenje za obnovu mosta u Raškovićima
– Pokušavamo naći tehničko rješenje za most u Raškovićima koji se već dugo vremena spominje.
Na žalost taj most nije evidentiran kao most. Mi pokušavamo u našoj nadležnosti naći način
kako bi most obnovili – otkrio je gradonačelnik.

Bez dočeka Nove godine na otvorenom
Grad Knin je odlučio da neće biti Dočeka Nove godine na otvorenom.
– Po iskustvima koje imamo taj doček se nije pokazao kao nešto u što bismo trebali uložiti
velike novce budući da bolji i poznatiji izvođači imaju prilično visoke cijene svojih nastupa, a ovi
preostali također zadržavaju visoke cijene – objasnio je gradonačelnik.

Advent od 8. prosinca do 8. siječnja
Neće biti dočeka Nove godine, ali Knin će imati bogati advent koji će trajati mjesec dana. Bogati
program adventa koji će trajati od 8. prosinca do 8. siječnja predstavio je dogradonačelnik Slaven
Ivić.
Većina programa će se odvijati na Trgu Ante Starčevića gdje će biti postavljene i četiri prigodne
kućice za prodaju kuhanog vina, kobasica, fritula i ostalih prigodnih proizvoda. Nekoliko
događanja će biti i u Crkvi GVHKZ i u Domu HV-a, a i ove godine održat će se Božićni sajam.
Program će uskoro biti na službenoj stranici Grada Knina, a Huknet će ga odmah potom u cijelosti
prenijeti.

12. PROSINCA 2016.
Usvojen gradski proračun za 2017. godinu
Bez ikakve rasprave, primjedbe
ili prijedloga, gradski vijećnici
Knina usvojili su proračun grada
za 2017. godinu. Ukupni prihodi
i primici iznose 67,3 milijuna
kuna, a rashodi i izdaci 61,3
milijuna kuna.
Po riječima pročelnice Upravnog
odijela za financije Danijele
Merša, nikada nije bilo teže
sačiniti proračun s obzirom na
brojne nepoznanice zbog nove
porezne reforme. Stoga se , kako je najavila, uskoro može očekivati i prvi rebalans proračuna. Da
je pred Gradom Kninom teška godina, da se naslutiti iz brojnih stavki. Tako će dobiti puno manje
pomoći iz državnog proračuna i to prije svega na ime povrata poreza na dohodak. Do sada je
dobivao oko devet milijuna kuna, a iduće će godine dobiti čak tri milijuna manje. Prihodi Grada
znatno će biti manji i to za oko 350 000 kuna zbog ukidanja poreza na tvrtku ,a zbog novog
obračuna plaća, uprihodovat će manje novca od poreza na dohodak. Još nije poznato koliko će
na gradski proračun utjecati ukidanje poreza na prvu nekretninu.
Iduće godine Grad će uložiti preko 16 milijuna kuna u gradnju komunalne infrastrukture, što
uključuje sanaciju deponije Mala Promina, gradnju reciklažnog dvorišta, rekonstrukciju javne
rasvjete. Za održavanje nerazvrstanih cesta, čistoće i zelenila , groblja osigurano je tri milijuna
kuna. Program socijalnih davanja težak je 1.240.000 kuna. Pedeset tisuća kuna više izdvojeno je
za studentske stipendije dok je za stimuliranje pronatalitetne politike osigurano 120 000 kuna,
odnosno tisuću kuna po djetetu, rekao je gradonačelnik Nikola Blažević.
375 000 kuna ide na razne kulturne manifestacije od čega po sto tisuća kuna na proslavu
obljetnice vojne operacije „Oluja“ ,Dan grada i ostale blagdane. Za sportske priredbe predviđeno
je pak 380 000 kuna,od čega će 300 000 kuna biti raspoređeno sportskim udrugama i
klubovima. Civilne udruge će dobiti 415 000 kuna.
Inače, posljednjim rebalansom ovogodišnjeg proračuna, Grad je smanjio dnevnice za službeni
put i putne troškove za ukupno 70 000 kuna.

22. PROSINCA 2016.

Održan tradicionalni Božićni prijam
gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća
Predsjednik kninskog Gradskog vijeća Marinko Tokmakdžija i gradonačelnik Nikola Blažević
upriličili su tradicionalni božićni prijem kojem su nazočili predstavnici Crkve, javnih ustanova,
udruga i organizacija, kao i ostali brojni čimbenici javnog, društvenog i političkog života grada.
Gradonačelnik Nikola Blažević rekao je kako je ova godina na zalazu bila teška, takva će
najvjerojatnije biti i iduća, ali bez obzira na sve, treba je dočekati s optimizmom. Usprkos
teškoćama, u 2016. ipak su ostvarena određena postignuća. Blažević je kao ključni projekt naveo
program integralne regeneracije, odnosno fizičkog, socijalnog i gospodarskog oporavka Knina.
Posebno je ova godina bila značajna za kninsko Veleučilište, u sklopu kojega sada djeluje i nedavno
otvoren Studentski dom, što će još više pomoći da Veleučilište Marka Marulića doprinese razvoju
kninskog gospodarstva, kazala je ravnateljica Lovorka Blažević.
Velik dio pučkoškolaca vjerojatno će za koju godinu pohađati i kninsko veleučilište. Ravnatelj
Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Ivan Uzun rekao je kako ove godine nije bilo ispisivanja
učenika, što se dogodilo 2015. kada je ispisan cijeli jedan razred.
Kninski muzej u posljednje dvije godine ostvario je značajne projekte, a takvim tempom nastavit
će se i dogodine, kazao je ravnatelj Zvonimir Jelić.
Današnji prijam okupio je predstavnike velikog broja javnog, društvenog i političkog života koji
su neslužbeno najavili cijeli niz radova, događanja i projekata koje planiraju ostvariti i o kojima
će biti riječi već prvih mjeseci iduće godine.

23. PROSINCA 2016.
Božićna čestitka gradonačelnika i predsjednika
Gradskog vijeća
Predsjednik
Gradskog
vijeća
Marinko Tokmakčija i gradonačelnik
Nikola Blažević uputili su građanima
čestitku u povodu božićnih i
novogodišnjih blagdana.
Prenosimo je u cijelosti.
“Poštovane sugrađanke i sugrađani,
pred nama je vrijeme kada nam
nadolaze blagdani Božića i Nove
godine. Prilika je to da radosti ovih
blagdana podijelimo s vama.
Ove lijepe kršćanske blagdane
slavimo u toplini svog doma, okruženi
obitelji i dragim osobama. Vrijeme
je to koje u naše živote i srca donosi posebnu radost, ozračje mira, međusobnog zajedništva i
razumijevanja. Stoga vam svima želimo da ga dočekate sa svojim obiteljima i bližnjima.
Ovom prilikom želimo Vam zahvaliti na potpori koju nam dajete kako bi naš Knin bio što bolje i
ugodnije mjesto za život. Samo naša zajednička snaga, volja i upornost istinski su pokretač našeg
Grada. Ako se budemo držali te međusobne povezanosti i uvažavanja mislim da na budućnost
možemo gledati s optimizmom.
U ovo blagdansko vrijeme kada nam lijepe želje pristižu sa svih strana želimo vam od srca Sretan
Božić i blagoslovljene božićne blagdane te obilje zdravlja, radosti i uspjeha u Novoj 2017. godini.”

2.

Društvo

1. SIJEČNJA 2016.
Prva beba u 2016. godini
Prvoga siječnja 2016. godine u 6:46 sati
rođen je Frane, prva beba rođena u Kninu
u 2016. godini.
Porod je prošao u najboljem redu,
a Franu i njegovui majku, Kristinu
Perić posjetili su danas u kninskom
rodilištu gradonačelnik Nikola Blažević
i predsjednik Gradskog vijeća Marinko
Tokmakčija te im uručili prigodni poklon.

5. SIJEČNJA 2016.
Božićna čestitka gradonačelnika i predsjednika
GV pravoslavnim vjernicima
Gradonačelnik Nikola Blažević i predsjednik Gradskog
vijeća Marinko Tokmakčija uputili su božićnu čestitku
pravoslavnim vjernicima:
“Vrijeme Božića donosi nam svjetlo i novo nadahnuće da
kroz zajedništvo, toleranciju i mir shvatimo i razumijemo
jedni druge, da budemo slobodni u svojim različitostima.
Božić je vrijeme kada smo upućeni jedni na druge, kada
smo pozvani razvijati demokratsko društvo, međusobno
se uvažavati i poštivati, širiti povjerenje i toleranciju.
Neka blagdan Isusova rođenja unese radost, mir i
blagostanje u Vaše domove te bude poticaj za zajedništvo,
solidarnost i vjeru u budućnost, vrijednosti koje
svakodnevno želimo živjeti u našem Kninu.
U ozračju radosti i nade, svim vjernicima pravoslavne
vjeroispovijesti želimo sretan i blagoslovljen Božić, uz želju
da ga u zdravlju, miru i blagostanju proslave u krugu svojih obitelji.
Mir Božji-Hristos se rodi!”

9. SIJEČANJ 2016.
Gradonačelnik primio mještane Medića: Uskoro
spajanje naselja na gradski vodovod
Tijekom proteklog tjedna došlo je do
kvara na vodoopskrbnom sustavu u
naselju Medići koje se snabdijeva vodom
s izvorišta Crno vrelo kojim upravljaju
Hrvatske željeznice. Unatoč tome, na
poziv građana i uz suglasnost HŽ-a,
djelatnici Komunalnog poduzeća Knin
otišli su na teren i otklonili su kvar te
je sustav u četvrtak popodne ponovno
profunkcionirao. Na žalost, došlo je do
novoga kvara. Tim povodom oglasio se i
kninski gradonačelnik Nikola Blažević koji
je i primio nezadovoljne mještane Medića.
–
Nažalost,
zbog
višegodišnjeg
neodržavanja sustava, vodoopsrbni sustav ponovno je prekinut te je u tijeku otklanjanje uzroka
kvara i žurno iznalaženje rješenja kako bi naši građani iz naselja Medića ponovno dobili vodu.
Cjelokupan trošak sanacije postojećih ili nabave novih pumpi financirat će se iz Proračuna Grada
Knina – izvijestio je gradonačelnik Nikola Blažević koji je i primio nezadovoljne građane u svom
uredu.
Obećao im je maksimalnu potporu u rješavanju novonastalog problema te ih je izvijestio da su
u Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana sredstva u iznosu od 300 tisuća kuna za
spajanje vodoopskrbnog sustava naselja Medići na gradsko izvorište Šimića vrelo.
– Za očekivati je, stoga, da se tijekom ove godine konačno riješi problem vodoopskrbe, a do tada
će Grad Knin i Komunalno poduzeće činiti sve kako bi se posljedice prekida u isporuci vode što
više ublažile. S tim u vezi, molimo građane za razumijevanje i dodatno strpljenje – poručio je
kninski gradonačelnik.

17. SIJEČNJA 2016.

Tim kninske Gradske uprave
na regati u Biogradu
I tim kninske Gradske uprave natjecao se na tradicionalnoj Regati Svete Stošije koju je povodom
Dana grada Biograda organizirao Yacht club Biograd.
Josipa Rimac vodila je tim u kojem su bili kninski gradonačelnik Nikola Blažević, dogradonačelnik
Slaven Ivić, predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija, pročelnica Sanja Lozančić te
direktor Čistoće i zelenila Miroslav Zorić, a pridružio im se i dožupan Tomislav Vrdoljak koji će
prema svemu sudeći biti novi župan budući da bi Goran Pauk trebao postati ministar turizma,
- Dobro smo se držali sve do samog kraja kada smo zakačili bovu nakon čega smo diskvalificirani.
Nema veze, svejedno smo se dobro zabavili, rezultat je manje bitan. Ovo je nastavak suradnje
četiri kraljevska grada i drago nam je da smo danas podržali manifestaciju koja već jako dugo
traje – kazao je Vrdoljak.

21. SIJEČNJA 2016.

DORH obustavio istragu protiv Josipe Rimac
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izvijestilo je danas na svojim službenim stranicama da
je obustavilo istragu protiv bivše kninske gradonačelnice, a sadašnje saborske zastupnice Josipe
Rimac u predmetu neosnovanog stjecanja stambenog prostora.
Budući da tijekom istrage nije utvrđeno postojanje relevantnog stupnja sumnje da bi Josipa
Rimac i njezin suprug počinili kaznena djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, u odnosu
na iste donijeto je rješenje o obustavi istrage, izvijestio je DORH.
Zanimljivo je da je DORH svoju odluku obznanio netom nakon predstavljanja novoga sastava
Vlade u kojoj se Josipa Rimac navodno nije našla samo zbog ove istrage.
Uskok je u istom slučaju podigao optužnicu protiv bivše ravnateljice Uprave za područja posebne
državne skrbi Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Ane Marie
Radić koju terete da je obitelji bivše kninske gradonačelnice, a na štetu državnog proračuna,
pribavila nekretnine vrijedne više od 548 tisuća kuna.

8. OŽUJKA 2016.

Čestitka gradonačelnika u povodu
Međunarodnog dana žena
Gradonačelnik Nikola Blažević uputio je čestitku građankama u povodu Međunarodnog dana
žena.
“Osmi ožujka je dan koji je podsjetnik na zahvalnost i poštovanje koju bi svakodnevno trebali
iskazivati svojim majkama, suprugama, sestrama, prijateljicama, kolegicama, ženama.
Neka ovaj dan bude samo jedan od 365 takvih dana u godini u kojem primate zahvalu za sav
Vaš svakodnevni trud, ljubav, požrtvovnost, nesebičnost i potporu, za sve ono što činite i čime
obogaćujete naše živote.
Poštovane i drage žene, od sveg srca čestitam vam Međunarodni dan žena”, stoji u čestitci.

11. OŽUJKA 2016.
Rekordni odaziv: Akciji darivanja krvi pristupilo
105 građana
Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi
održanoj ovoga dana u Kninu zabilježen
je rekordni odaziv. Pristupilo je 105
darivatelja od kojih je 11 po prvi put
pristupilo akciji. Prikupljeno je ukupno 97
doza krvi.
Treću ovogodišnju akciju dobrovoljnog
darivanja krvi organiziralo je Gradsko
društvo Crvenog križa Knin uz suradnju
s KBC-om Split – Odjelom za transfuziju
krvi.
Iz kninskog Crvenog križa zahvali li su se
svim darivateljima.

16. OŽUJKA 2016.

Čarobni svijet prikuplja pomoć za kninski
atletski klub
Udruga “Čarobni svijet” Knin je organizator humanitarne akcije prikupljanja sredstava za
opremanje prostora i poboljšanje uvjeta rada Atletaskog kluba Sveti Ante Knin.
Humanitarna akcija službeno je započela 15. ožujka i trajat će do 15. lipnja 2016.
„Zašto ovakva inicijativa? Uvjeti za rad su prilično neadekvatni, pa tako kninski atletičari
treniraju i bez atletske staze. Nužna je financijska potpora! Čarobni svijet želi povezati sve ljude,
organizacije, mjesta i gradove u Lijepoj našoj i stvoriti “svijet” dobrih vibracija koje će omogućiti
prikupljanje sredstava i olakšati put prema uspjehu!“, poručuju iz udruge.

17. OŽUJKA 2016.

Karamarko: Za Knin se moramo boriti
investicijama i otvaranjem radnih mjesta
Za Knin se moramo boriti investicijama i otvaranjem radnih mjesta, kazao je danas potpredsjednik
hrvatske Vlade i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko u izjavi za novinare prije početka
svečanog obilježavanja 26. obljetnice osnutka kninskog HDZ-a koje je bilo zatvoreno za javnost.
– Budućnost Knina je budućnost Hrvatske. To znači da se i za Knin moramo boriti. Moramo se
boriti za opstanak i ostanak ljudi u Kninu i to investicijama i otvaranjem radnih mjesta. To je ono
što je prioritet ove Vlade. Za svaku županiju i za svaki grad mi moramo imati program i mi imamo
program – kazao je Karamarko.

Razgovarat ćemo o mini poreznoj reformi
Jedno od novinarskih pitanja potpredsjedniku Vlade bilo je hoće li hrvatska Vlada ukinuti mini
poreznu reformu koja je donijela gubitke lokalnim samoupravama.
– Morat ćemo to definitivno raspraviti. Ono što se zove porezna politika za ovu godinu je još uvijek

na preispitivanju, odnosno na ispitu. Ono što nam je u ovom momentu bitno jest da porezna
politika bude stimulativna za poduzetnike jer oni stvaraju novu vrijednost. Ako poduzetnici budu
stvarali novu vrijednost neće biti problema ni za lokalnu samoupravu. Morat ćemo razgovarati o
tome i napraviti ono što će odgovarati našim ljudima da bi lakše prebrodili prvu godinu – rekao
je Karamarko te spomenuo i reforme.

Bit će nezadovoljnih zbog reformi
– Ako zarežu reforme, a reforme su spremne, bit će puno nezadovoljnih. Mi čak ne očekujemo
da ćemo biti popularni prvih godinu, godinu i pol dana upravo zbog toga. No, vjerujem da će to
donijeti plodove nakon dvije-tri godine – ustvrdio je potpredsjednik Vlade i prvi čovjek HDZ-a
danas u Kninu.

Položen vijenac kod Spomenika pobjede
Obilježavanje 26. obljetnice osnutka kninskog HDZ-a održano je u punoj dvorani Doma HV, a
prethodno je kod Spomenika pobjede Oluja 95 na glavnom kninskom trgu položen vijenac za
sve poginule hrvatske branitelje.

19. OŽUJKA 2016.

Dan narcisa: Prikupljanje sredstava za nabavu
uređaja za intraoperacijsko zračenje
Liga za borbu protiv raka dojke i zajednica žena Katarina Zrinski povodom dana narcisa
organizirale su humanitarnu prodaju narcisa.
Prikupljeni novac namijenjen je za nabavu uređaja za intraoperacijsko zračenje koji se koristi
prilikom operacije raka dojke.

21. OŽUJKA 2016.
Anja Šimpraga nova je šibensko-kninska
dožupanica
Anja Šimpraga, vršiteljica dužnosti
predsjednice županijskog SDSS-a prema
neslužbenim podacima Državnog izbornog
povjerenstva dobila je 76,86 posto glasova
od ukupnog broja birača iz redova srpske
nacionalne manjine koji su izašli na
birališta u Šibensko-kninskoj županiji kako
bi odabrali novog zamjenika šibenskokninskog župana.
Od ukupno 12.034 birača iz redova srpske
nacionalne manjine, na 54 biračka mjesta
otvorena u županiji, na izbore je izašlo njih
2.939.
Šimpraga je dobila 2.259 glasova, dok je SDP-ov kandidat Slobodan Rončević osvojio 221 glas,
točnije 7,52 posto. Đuro Rusić osvojio je 10 glasova manje od Rončevića, a 104 glasa odnosno
3,54 posto birači su dali Branku Dragoviću. Posljednja na listi bila je Dragana Ćakić s osvojena
94 glasa.

22. OŽUJKA 2016.

Osnovan prvi Savjet mladih Grada Knina;
Predsjednica Barbara Alilović
U Kninu je danas osnovan prvi Savjet mladih Grada Knina, a za predsjednicu je izabrana Barbara
Alilović. Cilj je ispuniti vlastita očekivanja, kazala je predsjednica.
– Nadam se da ćemo najprije ispuniti svoja očekivanja, jer svi mi imamo neke svoje zamisli, a
onda i očekivanja onih koji su nam i omogućili da osnujemo ovaj savjet. Također se nadam da
ćemo se na kraju našega mandata moći i nečim pohvaliti, a ne samo slijegati ramenima da smo
mogli i bolje – kazala je predsjednica Savjeta mladih Grada Knina Barbara Alilović.
Konstituirajuću sjednicu vodio je predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija naglasivši
kako će savjet imati podršku svih tijela gradske uprave, a članovima se obratio i gradonačelnik
Nikola Blažević pozvavši ih da svojim idejama utječu na donošenje odluka.
– Imat ćete priliku davati svoje savjete i preporuke i kreirati pitanja koja se tiču politike mladih u
gradu Kninu. Moći ćete raspraviti sve ono što pričate u kafićima ili vašim udrugama i institucijama
i prenositi nama koji donosimo odluke i vodimo grad. Mi ćemo pratiti ono što ćete nam vi govoriti
i vaše ideje pretočit ćemo u odluke koje se tiču mladih, a tako ćete i vi sudjelovati u procesu
donošenja odluka – kazao je gradonačelnik Blažević te se dotakao i termina politika.
– Politika nije ono što se priča o politici. Politika je kreiranje okruženja u kojem živite da bi vaš
kvart i vaš grad bili bolji – poručio je gradonačelnik.
Na današnjoj konstituirajućoj sjednici izabran je i zamjenik predsjednice Savjeta mladih, a tu
funkciju obnašat će Andrija Anić Božić.
Predstavnici Savjeta mladih čiji mandat traje tri godine moći će se svaka tri mjeseca sastajati s
gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća te im iznositi svoje ideje i prijedloge. Savjet će
imati svoj poslovnik, a moći će osnivati i radne skupine. Za njihov rad Grad im je ustupio prostoriju
u zgradi gradske uprave.

25. OŽUJKA 2015.

Turistička zajednica dijelila pogače i jaja
građanima
Kao i svake godine Turistička zajednica grada Knina danas je uz pomoć kninskog ureda HGK
podijelila građanima uskrsne pogače i jaja
Druženju su se priključili i članovi udruge Čarobni svijet koji su prodavali dječje radove u
humanitarne svrhe, odnosno za pomoć kninskom atletskom klubu.

25. OŽUJKA 2016.

Djeca iz vrtića poklonila štićenicima staračkog
doma uskršnja jaja i čestitke
Petnaestak djece iz Dječjeg vrtića Cvrčak zajedno sa svojim odgojiteljicama odazvali se inicijativi
Doma za starije i nemoćne osobe te pristupili bojanju uskršnjih jaja i izrađivanju prigodnih čestitki.
Djeca su tako razveselila štićenike Doma poklonivši im uskršnja jaja i čestitke koje su sami ukrasili.

25. OŽUJKA 2016.

Uskrsna čestitka gradonačelnika Nikole
Blaževića i predsjednika GV Marinka Tokmakčije
Uskrsnu čestitku uputili su danas građanima Knina gradonačelnik Nikola Blažević i predsjednik
Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija. Prenosimo je u cjelosti:
„Pred nama je Uskrs, najveći kršćanski blagdan kojim slavimo Isusovu pobjedu nad smrću.
Blagdan je to koji predstavlja novi život i koji poziva na radost i širenje pouzdanja, vjere i nade
među ljudima.
Ususret Uskrsu razmišljamo o miru, zajedništvu i svim ostalim vrijednostima na kojima želimo
graditi sebe i svijet oko nas.
Stoga neka blagdan Uskrsa uz poruku nade, optimizma i ljubavi u svima vama probudi osjetljivost
za potrebe drugih, želju za međusobnim razumijevanjem i praštanjem, za pravdom i mirom, i
daruje Vas optimizmom i radošću kako ne biste gubili nadu nego ustrajali u težnji za napretkom
i boljom budućnošću.
U želji da uskrsno svjetlo odagna tame i tjeskobe Vaših dana i da Vam udjeli obilje mira i snage
za svagdašnji život, svim vjernicima koji ispovijedaju vjeru u Isusovo uskrsnuće želimo sretan i
blagoslovljen Uskrs, ispunjen srećom, ljubavlju i zajedništvom.“

17. TRAVNJA 2016.
Uvjerljiva pobjeda HDZ-a na izborima za mjesne
odbore: Osvojili 28 od 33 mjesta
HDZ je ostvario uvjerljivu pobjedu u
izborima za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Knina osvojivši ukupno
28 od 33 vijećnička mjesta.
HDZ je dobio ukupno 1107 glasova, Koalicija
SDP-HNS 232 glasa, a koalicija HSP- NLSPLOZA-BDSH 146 glasova.
U Mjesnim odborima Knin I, Knin II i Knin III
HDZ će imati po 6 vijećnika, Koalicija HSPNLSP-LOZA-BDSH po jednog vijećnika dok je u tim mjesnim odborima koalicija SDP-HNS ostala
bez svojih zastupnika.
U Mjesnom odboru Knin IV – Kovačić HDZ će imati 4 vijećnika, a koalicija SDP-HNS jednoga, dok
će u Mjesnom odboru Knin V – Golubić HDZ imati 6 vijećnika, a koalicija SDP-HNS jednoga.
Od ukupno 13649 upisanih birača glasovalo je njih 1513, odnosno 11,08 %.
Neslužbene rezultate Gradskog izbornog povjerenstva možete pogledati OVDJE
– Očekivala sam pobjedu, ali ovaj put smo zaista pomeli sve. To je potvrda jednog ažurnog i
sistematičnog rada, ali i dobrog odabira ljudi s kojima smo izišli na ove izbore. Ono što mi je
jako drago jest to što smo izašli s novim mladim imenima, pa baš kao i na unutarstranačkim
izborima u HDZ-u na razini županije i ovdje smo pokazali trend pomlađivanja stranke – kazala je
za Šibenik In šefica kninskog HDZ-a Josipa Rimac.

21. TRAVNJA 2016.

Moto Klub IV. Gardijske brigade: 25 krunica za
25 godina
Moto klub IV. Gardijske brigade iz Splita obilazi ovoga mjeseca 25 gradova u kojima će položiti
krunice u čast poginulim hrvatskim braniteljima. Projekt “25 krunica za 25 godina” obilježava se
u povodu 25. obljetnice osnivanja IV. Gardijske brigade.
Danas su položili krunicu na Spomenik hrvatske pobjede Oluja ’95 u Kninu.
Ispred Grada Knina članove Moto kluba dočekao je pročelnik Nenad Damjanović, a kratku
molitvu predvodio je fra Ivan Šimunac.

24. TRAVNJA 2016.

Čarobni svijet za kninsku kraljicu sportova
Zbog kiše je odgođena tradicionalna utrka Najbrži Kninjanin/ka, no ipak, u maloj dvorani Saveza
sportova grada Knina održana je utrka za predškolsku dob.
Djeca i roditelji su se dobro zabavili, a prikupljena je i još koja kuna za konačni cilj – 100.000 kuna
za uređenje atletske staze.

25. TRAVNJA 2016.

Josipa Rimac ponovno izabrana za predsjednicu
kninskog HDZ-a
Josipa Rimac kao jedina kandidatkinja ponovno je izabrana za predsjednicu Gradskog odbora
HDZ-a grada Knina na redovnoj izbornoj skupštini kninskog HDZ-a.
U Gradski odbor stranke izabrani su: Tomislav Vrdoljak, Nikola Blažević, Miroslav Zorić, Slaven
Ivić, Marinko Tokmakčija, Ante Bojčić, Jakov Kegalj, Dragan Matić, Sanja Bebek, Katarina Keser,
Sanja Lozančić, Božo Marjanović, Robert Marić i Jure Zečević.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Luka Lubina, Ivana Tomić, Cvija Krasić, Antonija
Bošnjak i Slaviša Marković.
Za izaslanika za XVII. Opći Sabor HDZ-a koji će se održati 28. svibnja u dvorani Vatroslava
Lisinskog u Zagrebu izabran je Nikola Blažević.
Izabrana su još i 42 izaslanika za županijsku izbornu skupštinu koja će se održati u Solarisu u
Šibeniku 8. svibnja.
Gosti na izbornoj skupštini bili su Šibensko-kninski župan Goran Pauk i predsjednik županijskog
HDZ-a Nediljko Dujić.
– Zahvaljujem svim izaslanicima na Izbornoj skupstini HDZ-a Knin na ponovnom izboru za
predsjednicu i ukazanom mi povjerenju te također čestitam svim izabranim članovima Gradskog
i Nadzornog odbora, kao i izaslanicima za Županijsku izbornu skupštinu i XVII. Opći sabor HDZ-a
– napisala je na svom facebook profilu ponovno izabrana predsjednica kninskog HDZ-a Josipa
Rimac.

29. TRAVNJA 2016.

Slaven Ivić imenovan u Upravno vijeće NP Krka
Zamjenik kninskog gradonačelnika Slaven Ivić imenovan je u Upravno vijeće Javne ustanove
Nacionalni park Krka. Kninskog dogradonačelnika u Upravno vijeće imenovao je ministar zaštite
okoliša i prirode, Slaven Dobrović.
Svoje imenovanje Ivić vidii kao potvrdu borbe i lobiranja za Knin od strane saborske zastupnice,
Kninjanke Josipe Rimac, izjavio je za Huknet.
– Moje imenovanje u Upravno vijeće NP Krka je potvrda lobiranja i “borbe” za grad Knin naše
saborske zastupnice Josipe Rimac. Istina je da Knin u prethodnim sazivima Upravnog vijeća nije
imao svog predstavnika te stoga ovo meni predstavlja čast, ali i veliku obavezu. Izvor rijeke Krke
je u Kninu, sve ljepote započinju u Kninu i zapravo ja volim reći da je srce Nacionalnog parka u
Kninu. Iz tog razloga svoje imenovanje u Upravno vijeće NP Krka shvaćam kao obavezu da se još
intenzivnije i aktivnije uključim u zaštitu prirode, očuvanje čistog okoliša i promociju prirodnih
ljepota i kulturno povijesne baštine, prvenstveno područja s kojeg dolazim, a to je Knin, ali i svih
drugih krajeva naše županije – kazao je za Huknet Slaven Ivić.
Uz kninskog dogradonačelnika u Upravnom vijeću NP krka imenovani su pročelnica Odjela
za zaštitu prirode i komunalnih poslova Šibensko-kninske županije, Sanja Slavica Matešić te
predsjednik ŽO Loza, Ivica Ledenko.

1. SVIBNJA 2016.

Gradonačelnik i predsjednik GV čestitali Uskrs
pravoslavnim vjernicima
Gradonačelnik Nikola Blažević i predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija čestitali su
Uskrs pravoslavnim vjernicima.
Čestitku prenosimo u cjelosti:
“Neka Vas blagdan Uskrsa daruje optimizmom i radošću kako ne biste gubili nadu nego ustrajali
u težnji za napretkom i boljom budućnošću.
Ovaj najveći kršćanski blagdan provedite u blagostanju i miru obiteljskog okruženja i u vjerskom
zajedništvu. Neka Vam to zajedništvo bude poticaj u promicanju mira i tolerancije i da Vam
snage, volje i razuma kako bi i dalje mogli graditi miroljubiv suživot svih građana grada Knina.
U želji da uskrsno svjetlo odagna tame i tjeskobe Vaših dana i da Vam udjeli obilje mira i snage za
svagdašnji život, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretan i blagoslovljen Uskrs,
ispunjen srećom, ljubavlju i zajedništvom.
Hristos Voskrese! Vaistinu Voskrese!”

1. SVIBNJA 2016.

Obilježena 25. obljetnica napada na Potkonje i
Vrpolje
Prvoga svibnja obilježena je 25. obljetnica napada srpske paravojske na sela Potkonje i Vrpolje.
Kod križa na kninskoj tvrđavi vijence su položili i svijeće zapalili saborska zastupnica Josipa
Rimac, gradonačelnik Nikola Blažević, zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić, dožupan Tomislav
Vrdoljak i predstavnik hrvatskih branitelja. Nakon toga se u crkvi sv. Barbare služila sveta misa
koju je predvodio fra Ivan Lukač.
Unatoč ružnom vremenu na tvrđavi su se okupili 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.

1. SVIBNJA 2016.

U Caffe baru Square organizirana donatorska
večer za kninski atletski klub
U Caffe baru Square organizirana je donatorska večer u okviru humanitarne akcije “Čarobni svijet
za kninsku kraljicu sportova”.
Stotinjak uzvanika odazvalo se pozivu te su svojim donacijama značajno povećali postojeći
iznos koji je do sad prikupljen. Prikupljeno je 5.580 kuna u gotovini, a dio će biti uplaćen na žiro
račun humanitarne akcije. I
Između ostalih akciji su se odazvali saborska zastupnica Josipa Rimac, predstavnici Grada Knina
i županije Šibensko- kninske, predstavnici udruga i ostalih institucija koje djeluju na području
grada i šire.
Kao organizator zadovoljna sam odazivom gostiju i iznosom prikupljenih sredstava. Ovim
putem zahvaljujemo svim dragim i uvaženim gostima, Golden Royal bendu i voditelju Caffe
bara Square koji su svojim doprinosom podržali ovu humanitarnu akciju! Drago mi je da građani
Knina pokazuje svoje zajedništvo i humanost u ispunjenju postavljenih ciljeva i da će naši mladi
sportaši dobiti uvjete kakve zaslužuju.

4. SVIBNJA 2016.

Predsjednik Udruge gradova u Kninu: Tražit
ćemo od Vlade ukidanje mini porezne reforme
Predsjednik Udruge gradova u RH Željko Turk kazao je danas u Kninu gdje je predsjedništvo te
udruge imalo svoju sjednicu kako su gradovi zbog mini porezne refome koju je uvela prošla Vlada
izgubili iznose koji se mjere u milijardama.
– Prošla Vlada je u okviru porezne reforme od gradova uzela 1,3 milijarde kuna. Posljedice toga
vidimo i danas – upozorio je Turk koji je za Huknet izjavio da će udruga tražiti od Vlade ukidanje
te porezne reforme.
– Apsolutno ćemo to tražiti od Vlade. Dobar dio gradova u Hrvatskoj, pa tako i Knin doveden je u
tešku situaciju, a neki gradovi u Gorskom kotaru imaju čak problema i s funkcioniranjem – kazao
nam je Turk i dodao kako postoje indicije da se spremaju nove porezne reforme.
Domaćin današnje sjednice predsjedništva udruge je kninski gradonačelnik Nikola Blažević koji
je ujedno i potpredsjednik Udruge gradova u RH.

4. SVIBNJA 2016.
Josipa Rimac otvorila Dane vizualne kulture
Saborska zastupnica Josipa Rimac otvorila
je danas na tvrđavi Dane vizualne kulture,
četverodnevnu
kulturno-medijskogastronomsku manifestaciju i to u nazočnosti
gradonačelnika, članova Predsjedništva
Udruge gradova u RH koje je danas u Kninu
imalo svoju sjednicu.
Saborska zastupnica Rimac kazala je kako će
za dvije godine kninska tvrđava dobiti novo
lice.
– Najveći dio od odobrenih 25 milijuna eura iz
EU fondova ići će za obnovu tvrđave i već za
dvije godine, druga po veličini tvrđava u Europi
dobit će novo lice uz očuvanje svega onoga što
konzervatori kažu da treba očuvati. Tvrđava
će dobiti smještajne i ugostiteljske kapacitete
i sadržaje, ali poboljšat će se i muzejska i
galerijska ponuda – najavila je Josipa Rimac
te pobrojala prirodne i kulturno povijesne
vrijednosti grada Knina.
– Grad smo u kojem izvire Krka i to ispod slapa
Krčić i ispod najvišeg planinskog vrha Hrvatske,
Dinare. Grad smo koji ima najstariju tvrđavu i
najstariji Gospin pralik. Knin je i jedan od četiri najstarija grada u Hrvatskoj koji se spominje još u
Strabonovoj Geografiji kao Ninia. Imamo itekako puno toga za pokazati – istaknula je saborska
zastupnica i gradonačelnica Knina u tri mandata.
Knin želi ići putom turizma, kazao je u svom obraćanju kninski gradonačelnik Nikola Blažević.
– Put kojim mi želimo ići je put turizma. Mi smo grad čiste prirode i čistog okoliša. Imamo čak
sedam rijeka, a uz Dinaru i izvor Krke vjerujem da ćemo biti destinacija koju će pohoditi turisti –
kazao je Blažević.
Organizatorica manifestacije, Sunčana Matić iz agencije LUX istaknula je kako je namjera projekta
pokazati drugačiju sliku Knina, razvijajući njegovu turističku, gastronomsku i kulturnu ponudu.
Uzvanike na otvaranju Dana vizualne kulture pozdravili su i Šibensko-kninski župan Goran Pauk
te predsjednik Udruge gradova Željko Turk.

14. SVIBNJA 2016.

120 mladih okupilo se u Kninu na Državnom
natjecanju iz prve pomoći
U Kninu se danas održava 20. Državno natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa. Sudjeluje 20
ekipa s ukupno 120 natjecatelja iz cijele Hrvatske koji su pokazali najbolje znanje u pružanju prve
pomoći na školskim i međužupanijskim natjecanjima.
Kiša je poremetila planove organizatora pa se je natjecanje,umjesto na tvrđavi, održalo u
Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti.
Prigodnim riječima mladima su se obratili visoki gosti- predsjednik i izvršni predsjednik Hrvatskog
Crvenog križa Josip Jelić i Robert Markt, potpredsjednika HCK i saborska zastupnica Josipa Rimac,
pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Momir Karin, ravnateljica Agencije za odgoj
i obrazovanje Jadranka Žarković Pećenković, zamjenik šibensko-kninskog župana Tomislav
Vrdoljak i gradonačelnik Nikola Blažević.

14. SVIBNJA 2014.

U Kninu predstavljen Nacionalni interventni tim
Crvenog križa
Obilježavajući Tjedan Hrvatskog Crvenog križa u Knin je predstavljen Nacionalni interventni
tim Hrvatskog Crvenog križa kojega čine osobe posebno educirane za djelovanje u kriznim
situacijama. Na rijeci Krki je izvedena pokazna vježba spašavanja ljudi na vodi.
Iako Nacionalni interventni tim broji 20 članova, danas ih je ipak na vježbi bilo nešto manje.
Sudjelovala su i dva čamca.
“Interventni timovi su do sada djelovali u okviru gradskih i županijskih društava Crvenog križa, no
nedavne poplave u Slavoniji i izbjeglička kriza pokazali su da se na ovakve krizne situacije treba
još brže odgovoriti. Stoga je osnovan Nacionalni interventni tim”, kazala je voditeljica Silvana
Radovanović.
U Kninu su bili i predsjednik HCR Robert Jelić i izvršni predsjednik Robert Markt. Ponosni su na
svoje članstvo. Naime 131. društvo okuplja preko trideset tisuća članova.
“Nekada je Crveni križ bio prepoznatljiv samo po edukaciji pružanja prve pomoći i akcijama
dobrovoljnog darivanja krvi. U posljednje dvije godine pokazali smo da znamo odgovoriti na
velike krizne situacije. Nacionalni interventni tim tome će još više pridonijeti”,kazao je Robert
Markt.

17. SVIBNJA 2016.
Vježba HGSS-a Šibenik na Krčiću
Pripadnici HGSS-a Stanice Šibenik održali
su vježbu speleo spašavanja na Krčiću.
Pod vodstvom Miće Medakovića
sudjelovalo je 15 članova, a vježba je
unatoč lošim vremenskim uvjetima
uspješno izvedena.

18. SVIBNJA 2016.

Grb Županije Udruzi Sveti Bartolomej
Udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej dodijeljen je Grb Šibensko-kninske županije za
iznimni doprinos u pružanju pomoći djeci s teškoćama u razvoju te mladima i odraslim osobama
s invaliditetom.
Grb Šibensko-kninske županije predsjedniku udruge Josipu Blaževiću uručio je župan Goran Pauk.
Priznanje je uručeno na svečanoj sjednici županijske skupštine u šibenskom kazalištu održanoj u
povodu Dana Šibensko-kninske županije.

24. SVIBNJA 2016.

U Kninu održan sajam udruga
U povodu Dana otvorenih vrata koje od 23. do 25. svibnja organizira Vladin ured za udruge na
nacionalnoj razini, u Kninu je danas održan Sajam udruga. Na središnjem gradskom trgu okupilo
se 10-ak kninskih udruga, koje svojim djelovanjem utječu na razvoj zajednice, odnosno društva
u cjelini.
Na štandovima su se predstavile Eko udruga Krka, Udruga invalida Sv. Bartolomej, Gradsko
društvo crvenog križa Knin, Udruga za djecu i mladež Čarobni svijet, Liga protiv raka Drniš, KUD
Kralj Zvonimir Knin, Udruga hrvatskih ratnih vojnih veterana Kninska bojna i druge.
Sajam je imao i humanitarni karakter jer su se prikupljala sredstva za izgradnju atletske staze u
Kninu.
– Grad Knin kao jedinica lokalne samouprave podržava rad udruga civilnog društva kako
formalno tako i financijski u ovisnosti od mogućnosti, a vjerujemo se da će i država prepoznati
važnost civilniga sektora i odustati od najavljenog smanjenja novčanih sredstava – kazala je
ispred Vijeća udruga grada Knina, predsjednica udruge Zvonimir, Zvjezdana Bajić.
Inače, članovi KUD-a Kralja Zvonimira koji su bili obučeni u srednjovjekovne kostime, na sajmu su
najavili manifestaciju Zvonimirovi dani koja se održava 3. i 4. lipnja. Svojim prisustvom, sajam su
podržali čelni ljudi grada, Nikola Blažević i Slaven Ivić te dožupan Tomislav Vrdoljak.

25. SVIBNJA 2016.

DVD Knin dobio novo vozilo; Miran Marelja
dopredsjednik županijskog DVD-a
Predsjednik kninskog DVD-a Miran Marelja izabran je za dopredsjednika Vatrogasne zajednice
Šibensko-kninske županije na skupštini održanoj u Kninu.
Na skupštini je dozapovjedniku JVP Knin Marku Iviću dodijeljeno vrijedno priznanje kojim je
proglašen vatrogascem veteranom što je priznanje i za cjelokupno kninsko vatrogastvo.
Gradonačelnik Nikola Blažević zahvalio se predsjedništvu VŽZ na odluci da se skupština održi u
Kninu čime su jasno dali do znanja da VŽZ jednako tretira sve dijelove županijske zajednice.
Nakon zaključenja skupštine predsjednik VŽZ Zoran Smolić predao je gradonačelniku Nikoli
Blaževiću ključeve novog terenskog vozila marke Ford vrijednog 400 tisuća kuna za potrebe
kninsnkog vatrogastva, odnosno kninskog DVD-a. Čin primopredaje i vozilo je blagoslovio fra
Ivan Lukač, vikar Franjevačkog samostana sv. Ante Padovanskog u Kninu.

29. SVIBNJA 2016.

Dogodio se Čarobni svijet na Marunuši;
Gradonačelnik: Ponosan sam na grad u kojem
živimo
Cjelodnevno druženje i dobra zabava te odličan odaziv i atmosfera obilježili su današnji susret
na Marunuši koji je organizirala Udruga Čarobni svijet u okviru humanitarne akcije “Čarobni svijet
za kninsku kraljicu sportova”.
Radionice, druženje s klaunom, jahanje na konjima udruge Grabarije, pjesma i ples, sve je to bilo
na raspolaganju najmlađim sugrađanima koji su uživali na kninskom izletištu uz Krku.
Na Marunuši je bio i kninski gradonačelnik Nikola Blažević.
– Osobno sam sudjelovao u ovom veselom događanju i doista bio ponosan na grad u kojem
živimo. Anita, Dražen te brojni njihovi suradnici i prijatelji još jednom su pokazali da se s malo
novca i puno srca, energije i volje može napraviti izuzetno puno. Iskreno se nadam da će
manifestacije poput ove polučiti znatno jači efekt od planirane gradnje atletske staze za mlade
kninske atletičare. Ovakvim inicijativama udaraju se temelji za sretnije i perspektivnije okruženje
svih onih koji su Knin izabrali za mjesto svog življenja. I, na kraju, hvala svakom vrijednom
volonteru koji je zaslužan za današnje druženje uz Krku – napisao je na svom facebook profilu
gradonačelnik Blažević

13. LIPNJA 2016.

Proslavljen Dan grada Knina i Blagdan sv. Ante
Danas je Knin proslavio Blagdan Sv. Ante, svog
nebeskog zaštitnika koji se slavi i kao Dan grada.
Obilježavanje je započelo jutros budnicom
ulicama grada u izvedbi Puhačkog orkestra
Pirovac te polaganjem vijenaca i paljenjem
svijeća za poginule hrvatske branitelje ispred
Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na
glavnom trgu.
Kao i uvijek središnji događaji bili su procesija
ulicama grada od Crkve sv. Ante do Crkve Gospe
Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta te svečana Sveta misa u Crkvi GVHKZ koju je predvodio
šibenski biskup mons. Ante Ivas.
U Crkvi GVHKZ održan je i Blagoslov djece, a misno slavlje predvodio je pater Ike Mandurić.
U parku preko puta Gradske uprave tokom dana je trajao sajam kninskih obrtnika.

15. LIPNJA 2016.

Održana utrka “Najbrži Kninjanin/ka”; Do sad
za stazu prikupljeno oko 50.000 kn
Na Dinarinom igralištu danas je u organizaciji Atletskog kluba Sveti Ante održana tradicionalna
utrka “Najbrži Kninjanin/ka”, a pred ispunjenim tribinama utrkivali su se svi, od djece predškolskog
uzrasta do odraslih.
Ovaj put utrka je održana u okviru akcije “Čarobni svijet za kninsku kraljicu sportova”. Organizatori
akcije su otkrili kako je kroz sve dosadašnje akcije za atletsku stazu prikupljeno oko 50 tisuća
kuna.

24. LIPNJA 2016.

U povodu Dana državnosti položeni vijenci
Uoči Dana državnosti, brojna su izaslanstva danas na trgu Ante Starčevića položila vijence i
zapalila svijeće za sve poginule i nestale hrvatske branitelje. Molitvu za njih predvodio je fra Ivan
Lukač.
U povodu Dana državnosti, koji se obilježava 25.lipnja, izaslanstvo Grada Knina, koje je predvodio
gradonačelnik Nikola Blažević, te zamjenici Slaven Ivić i Željko Džepina, položili su vijence i
zapalili svijeće kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95, na središnjem gradskom trgu. Time
je odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima, svima onima koji su svoje živote dali za
slobodnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Dužno poštovanje svima njima, odali su i predstavnici
braniteljskih udruga, vojske, policije, vatrogasaca i crkve.
Polaganju vijenaca nazočila je i saborska zastupnica Josipa Rimac.

29. LIPNJA 2016.

Misice u nošnjama posjetile tvrđavu
Danas je tvrđava bila posebno lijepa jer su je posjetile ‘misice’ u narodnim nošnjama.
Riječ je o sudionicama izbora za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan RH koji će se održati
u Tomislavgradu.
Ljepotice su na tvrđavi dočekali gradonačelnik Nikola Blažević i njegov zamjenik Slaven Ivić.

04. SRPNJA 2016.

Završen prvi dan obilježavanja 100. obljetnice
rođenja H. Požara
Dinamičan, nepretenciozan i elegantan. Takav je bio program prvoga dana svečanog obilježavanja
100. obljetnice rođenja kninskog velikana, akademika Hrvoja Požara, zbog čega organizatore
treba posebno pohvaliti.

Prijam i neformalno druženje u vijećnici
Obilježavanje je započelo u gradskoj vijećnici prijamom gostiju, uglavnom znantsvenika, profesora
i studenata. Sve to bez dugih pozdravnih govora i s težištem na neformalnom druženju.
Goste su pozdravili gradonačelnik Nikola Blažević, predsjednik Gradskog vijeća Marinko
Tokmakčija i saborska zastupnica Josipa Rimac zaželjevši im ugodan boravak u gradu, a Kninu
zaželjevši puno novih Hrvoja Požara i novih akademika. Na prijamu su bila i dva živuća kninska
akademika, Slavko Matić i Igor Anić.

Penjanje Požarovim skalama i otvaranje
informativnih panoa
Nakon prijama gostiju, svi zajedno krenuli su obnovljenim Požarovim skalama, od Veleučilišta
do tvrđave, otvorivši jedan po jedan novoizgrađene informativne panoe posvećene kninskom
akademiku.
Otvoreno je ukupno osam panoa koji predstavljaju život i doprinos kninskog znanstvenika u
gradovima, institucijama i tvrtkama s kojima je bio povezan poput gradova Knina i Zagreba,
Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Energetskog instituta, Sveučilišta u Zagrebu,
Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, HAZU-a i HEP-a, a panoe su u opuštenoj atmosferi
otvarali predstavnici gore navedenih institucija.

Osim panoa, Požarove skale dobile su u povodu
ove obljetnice i nova stajališta s klupama.
Spomen soba H. Požara obogaćena interaktivnim info pultom; Josipa Rimac poslala e-razglednicu
Predsjednici RH
Cilj penjanja bila je spomen soba Hrvoja Požara koja je preuređena te je dobila i multimedijalni
sadržaj u obliku interaktivnog info pulta s kojega se mogu pročitati sve zanimljivosti vezane za
život i znanstveni rad Hrvoja Požara te s kojega se može poslati i e-razglednica. Jednu takvu,
Predsjednici RH Kolindi Grabar Kitarović poslala je saborska zastupnica Josipa Rimac.

Goran Granić: H. Požar treba biti uzor
Finale prvoga dana obilježavanja 100. obljetnice rođenja velikog Kninjanina bila je dodjela
godišnjih nagrada Zaklade Hrvoje Požar i Hrvatskog energetskog društva za znanstveni doprinos
i najbolja postignuća studenata energetike.
Prije same dodjele zanimljivu paralelu između karaktera Hrvoja Požara i današnje situacije u
društvu dao je ravnatelj Energetskog instituta Goran Granić.
– Njegov pristup je bio rad, provjeravanje, simuliranje, optimiranje, dokazivanje. Zaključci su
slijedili nakon toga. Kao inženjer ne samo po obrazovanju, nego i po životnoj filozofiji i načinu
života i rada, nije želio sudjelovati u raspravama prema „rukav metodologiji“, makar je zbog svog
znanja i iskustva to mogao. Bio je dosljedan pa je zaključke izvodio iz analiza. Upravo je to ono
što danas nedostaje u hrvatskom društvu – podvukao je Granić.

Dodjela nagrada za stručni i znanstveni
doprinos te popularizaciju energetike
Glavni odbor Zaklade Hrvoje Požar za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike nagradu
je dodijelio prof. dr. sc. Frani Barbiru s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u
Splitu.
Za popularizaciju energetike nagradu je dobio Ranko Vujčić, dipl. ing., djelatnik Upravnog odjela
za gospodarstvo Županije Splitsko-dalmatinske.

Dodjela priznanja najboljim studentima
Za izvrstan uspjeh u studiju energetskog usmjerenja priznanja su dobili Nikola Lopac s Tehničkog
fakulteta u Rijeci i Krešimir Benčić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.
Priznanja za posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike dobili su Borna Doračić, mag.
ing. mech. s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te Tomislav Šoštarić, mag. ing. chem.

s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.
Priznanje za posebno zapažen završni rad iz područja energetike dobila je Nataša Stankir, bacc.
appl. chem. s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.

Dobitnici stipendija Zaklade Hrvoje Požar
Stipendije za stručni dio studija dobili su Hrvoje Dorotić, Matej Đuranović, Franjo Novosel i Goran
Stunjek, svi s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te
Karlo Šepetanc sa zagrebačkog FER-a.

Izložba fotografija Žane Požar
Poslije dodjele nagrada u Galeriji Kninskog muzeja otvorena je izložba fotografija “Naša Hrvatska”
autorice Žane Požar, kćeri kninskog akademika.
Prvi dan obilježavanja 100. obljetnice Hrvoja Požara završio je onako kako je i započeo –
neformalnim druženjem, ovaj put u restoranu na kninskoj tvrđavi.

05. SRPNJA 2016.

Održana konferencija o kninskom velikanu
Hrvoju Požaru
Organizacijom na najvišoj mogućoj razini u kojoj niti jednog trenutka ništa nije zapinjalo i u kojoj
sudionicima ni u jednom momentu nije bilo dosadno, završena su dvodnevna događanja u
povodu 100. obljetnice rođenja kninskog velikana Hrvoja Požara.
Drugoga dana obilježavanja na programu je bila Konferencija o životu i radu akademika i
njegovom značaju za Republiku Hrvatsku.

Najveći Kninjani iz stare gradske jezgre
Najveći Kninjani došli su iz stare gradske jezgre, oko crkve sv. Ante, otkrio je zanimljivost u uvodnoj
riječi gradonačelnik Nikola Blažević, aludirajući najprije na trojicu akademika Hrvoja Požara,
Slavka Krvavicu i Igora Anića te na humanista Nikicu Slavića.
Vezano uz tu zanimljivost gradonačelnik je najavio obnovu stare gradske jezgre kroz EU projekt
s ciljem da se tu rađaju i odrastaju novi inžinjeri, akademici i humanisti.

Penjanje na
divovska ramena
predaka
Pomoćnik
ministra
znanosti,
obrazovanja i sporta Srećko Tomas u
uvodnom je pozdravu povukao paralelu
s poznatom izjavom Isaaca Newtona
koji je na pitanje zašto je uvijek ispred
svih odgovorio: “Uspio sam se popeti
na divovska ramena svojih predaka”.
– Ova konferencija je nadogradnja
Požarovih stuba ka penjanju na ta
divovska ramena – kazao je pomoćnik
ministra Srećko Tomas, a osim njega i
gradonačelnika uvodne pozdrave imali
su i šibensko-kninski župan Goran Pauk,
ravnatelj Energetskog instututa Goran
Granić, predsjednik Uprave Hrvatskog
operatera prijenosnog sustava, Miroslav
Mesić, predsjednik Uprave Hrvatske
elektroprivrede Perica Jukić i zamjenica
zagrebačkog gradonačelnika, Vesna
Kusin.
Na konferenciji je bilo osam izlaganja
i to o Hrvoju Požaru kao Kninjaninu,
nastavniku, znanstveniku, prorektoru,
enciklopedistu,
rukovoditelju
u
HEP-u, glavnom tajniku HAZU-a i
Zagrepčaninu.

Hrvoje Požar kao dječak se igrao na stubama
koje sada nose njegovo ime
O Hrvoju Požaru kao Kninjaninu izlaganje je imala osoba koja je, kao i akademik, odrasla u staroj
gradskoj jezgri, u blizini crkve svetoga Ante. Riječ je o saborskoj zastupnici Josipi Rimac koja
je iznijela zanimljivosti o starome Kninu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, o poznatim kninskim
skautima, kao i o obitelji Hrvoja Požara.
Tako smo doznali da je njegov otac bio jedan od onih koji su predvođeni Lujom Marunom otkupili

i spasili kninsku tvrđavu od rušenja. Doznali smo i to da se Hrvoje Požar kao učenik izdvajao
svojim znanjem i humanošću te da se, kada nije bio u školi, igrao na mjestu gdje su sada stube
koje nose njegovo ime.
– Ono što vuče svijet nisu lokomotive, nego ideje, a to smo vidjeli kroz život Hrvoja Požara –
podvukla je u svom izlaganju saborska zastupnica Josipa Rimac.

Bez Požara ne bi bilo ni FER-a kakav je danas
niti SRCE-a.
Prodekan za nastavu zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstava Marko Delimar
govorio je o Hrvoju Požaru kao nastavniku i dekanu na ETF-u, današnjem FER-u. Bez kninskog
akademika, ovakvog FER-a ne bi ni bilo, razabralo se iz njegovog izlaganja.
– Kada je osnovan Elektrotehnički fakultet, nije bilo literature pa je prve skripte koje su kasnije
postali udžbenici napravio upravo Hrvoje Požar. Na kraju je udžbenicima bilo pokriveno 80
posto nastave. Uveo je i reformu nastave pa se od 1959. godine moralo studirati godinu za
godinom čime se izbjeglo vječno studiranje, a zagrebački ETF je zbog toga stao uz bok najboljih
tehničkih fakulteta u Europi. Također, zaslužan je za snažni temeljni dio studija koji se bazirao
na matematici i fizici – ispričao je prodekan FER-a Delimar te istakao veliku ulogu Požara i u
stvaranju Sveučilišnog računskog centra – SRCE-a.

Jedna od najvrijednijih Požarovih osobina –
znatiželja
Ravnatelj Enetrgetskog instituta Hrvoje Požar i akademikov učenik Goran Granić izlagao je o
Požaru kao znanstveniku iznijevši podatak o čak 330 znanstvenih i stručnih radova na 30 tisuća
stranica čiji je autor ovaj znameniti Kninjanin.
Kao jednu od njegovih najvrijednijih osobina naveo je znatiželju.
– Velika njegova osobina bila je znatiželja, a samo znatiželjni ljudi mogu ići naprijed. Bilo je
opasno doći s nekim prijedlogom profesoru Požaru jer bi sve prihvatio. Uz sve to, mlade studente
prihvaćao je ravnima sebi – kazao je Goran Granić o svom profesoru.

Požar kao prorektor hrabro stao u obranu
studenata 1971.
Prorektor zagrebačkog Sveučilišta Miljenko Šimpraga govorio je o Hrvoju Požaru kao prorektoru
Sveučilišta u Zagrebu od 1970. do 1972. godine. I on je podsjetio kako je Požar utemeljio SRCE
1971., ali i kako je na sudu hrabro stao u obranu studenata koji su sudjelovali u Hrvatskom proljeću.

Najdugovječniji urednik Tehničke enciklopedije
O Hrvoju Požaru kao enciklopedistu izlagao je Zdenko Jecić iz Leksikografskog zavoda Miroslav
Krleža.
Upoznao je nazočne kako je kninski akademik radio na tri enciklopedije, Enciklopediji Jugoslavije,
Enciklopediji Leksikografskog zavoda te Tehničkoj enciklopediji.
– Bio je najdugovječniji glavni urednik najveće hrvatske enciklopedije – Tehničke enciklopedije
koju je uređivao od 1976. do svoje smrti 1991. godine – podsjetio je Jecić.

Rukovoditelj hidroelektrana i dispečerske
službe
Predsjednik Uprave HEP-a Perica Jukić pričao je o doprinosu akademika Požara u razvoju te
tvrtke. Doznali smo tako da je već 1946. gdine obavljao poslove rukovoditelja hidroelektrana na
Cetini i Krki te da je nedugo potom vodio prvu dispečersku službu za područje Dalmacije.

Budin iz HAZU-a: U Kninu osnovati Zavod
HAZU-a
O Požaru kao članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti upoznao nas je Leo Budin iz
HAZU-a naglasivši da je Kninjanin Požar od 1978. do svoje smrti 1991. godine bio glavni tajnik
HAZU-a te je s te funkcije organizirao život u akademiji i koordinirao akademijinu izdavačku
djelatnost. I Budin je istaknuo Požarove zasluge za SRCE.
– Da se Požar nije sa svojom sustavnošću uključio, ništa od SRCE-a ne bi bilo – ustvrdio je Budin
te iznio zanimljivu ideju.
– Bilo bi pametno razmisliti o tome je li Knin , s obzirom na svoja četiri akademika, mjesto u
kojem bi se mogao osnovati Zavod HAZU-a.

Iz Knina u Zagreb ponio čvrstinu, moralnost i
radišnost
O Požaru kao Zagrepčaninu govorila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Vesna Kusin
posebno istaknuvši njegovu ulogu u razvoju Fakulteta elektrotehnike i računarstva.
– Zahvaljujući njemu FER je svrstan uz bok najboljih europskih tehničkih fakulteta. Pronosio je
Hrvoje Požar ime Zagreba svijetom, a Zagreb mu se još 1966. godine odužio Nagradom Grada
Zagreba. Iz Knina je u Zagreb ponio čvrstinu, moralnost i radišnost – kazala je zagrebačka
dogradonačelnica.

Inicijativa da Hrvoje Požar dobije nagradu Grada
Knina za životno djelo
Na kraju konferencije kninski gradonačelnik Nikola Blažević iznio je inicijativu da Hrvoje Požar
dobije Nagradu Grada Knina za životno djelo.
Konferencija je završila podjelom zahvalnica svima koji su doprinijeli organizaciji dvodnevnog
susreta, a obilježavanje 100. obljetnice rođenja Hrvoja Požara završeno je posjetom sudionika
Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta te potom ručkom i druženjem na tvrđavi.

01. KOLOVOZA 2016.

U Kninu se 5. 8. očekuje 100 000 ljudi; Rimac:
Nisu mi važni govori ni titule
U Kninu se u petak, 5. kolovoza očekuje 100 tisuća ljudi, kazao je kninski gradonačelnik Nikola
Blažević na konferenciji za novinare Organizacijskog odbora za središnje obilježavanje Dana
pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
Zahvalivši se Vladi, Saboru i Predsjednici na pomoći u organizaciji proslave, uputio je poziv
građanima da dođu 5. kolovoza u Knin.

Nikola Blažević pozvao sve koji vole Hrvatsku i
poštuju temelje na kojima je nastala da dođu u
Knin
– Pozvao bih sve one koji vole Hrvatsku i koji poštuju temelje na kojima je Hrvatska nastala,
a jedan od najvećih temelja je Oluja, da pohode hrvatski kraljevski grad Knin i da svi skupa

dostojanstveno obilježimo ovaj značajan datum, usudio bih se reći i najznačajniji u hrvatskoj
povijesti – kazao je Blažević.

Na proslavi govore Predsjednica i predstavnik
branitelja
Predsjednik odbora, zamjenik ministra obrane Tomislav Ivić predstavio je javnosti već poznati
program proslave dodavši kako službeni dio proslave započinje već 4. kolovoza u večernjim satima
kada će na tvrđavi ministri obrane, unutarnjih poslova i branitelja primiti ratne zapovjednike
Hrvatske vojske.
Predsjednik odbora je izvijestio je kako će na 21. obljetnici Oluje govore imati Predsjednica
Republike Hrvatske i predstavnik hrvatskih branitelja. Dodao je kako je bilo predviđeno da govori
i saborska zastupnica Josipa Rimac, ali je ona odustala od govora.
Potvrdila je to i sama Josipa Rimac.

Josipa Rimac: Ove godine kada napokon nema
prijepora oko proslave postavilo se pitanje
treba li netko govoriti ili ne
– Trebala sam govoriti u ime Grada, a ne u ime branitelja. Takve su pogrešne informacije ipak
“otišle van” i izazvale reakcije pojedinih zlobnih skupina Zadnjih 11 godina su stalno bili neki
prijepori oko proslave. Ove godine, kada više nije bilo nikakvih prijepora i kada smo se kao
organizacijski odbor uspjeli bez razmirica dogovoriti oko svih točaka, postavilo se pitanje treba li
netko govoriti ili ne – kazala je dodavši da njoj nisu važni govori nego da toga dana sve protekne
u redu i miru.

Josipa Rimac: Nisu mi važni govori ni titule
– To je najvažniji dan u novijoj hrvatskoj povijesti, a ove godine ga posvećujemo Vukovaru. Ne
želim da toga dana zaboravimo one koji su najvažniji, a to su hrvatski branitelji koji su dali svoje
živote da bi mi danas uživali u slobodi. Što znači jedan govor u odnosu na prkos, ponos, pobjedu i
dostojanstvo? Nikada mi nisu bili toliko važni ni titule niti govori. Najvažnije mi je da ova proslava
protekne u redu i miru i da svi kao i prošle godine odu zadovoljni – rekla je saborska zastupnica
Rimac.

Pedeset braniteljskih zadruga izlagat će u Kninu
Zamjenik ministra branitelja Ivan Vukić pozvao je hrvatske branitelje da u što većem broju dođu

u Knin i dostojanstveno proslave blagdan najavivši dolazak čak 50 braniteljskih zadruga.

U organizaciji sudjeluje 550 pripadnika OSRH
Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general pukovnik Mate Ostović izvijestio je kako će u
pripremi i organizaciji proslave sudjelovati 550 pripadnika Oružanih snaga, a njih oko 300
sudjelovat će i u mimohodu.

Policija ima dostatne snage za rješavanje
sigurnosnog aspekta
Načelnik Policijske uprave Šibensko-kninske Ivica Kostanić govorio je o sigurnosnom aspektu 21.
obljetnice Oluje ustvrdivši kako policija ima dostatne snage za obavljanje svog zadatka.

Nije bilo Deura i Kovačića
Uz Nikolu Blaževića, Josipu Rimac, Tomislava Ivića, Ivana Vukića, Matu Ostovića i Ivicu Kostanića,
članovi nacionalnog odbora za proslavu Oluje su i savjetnik Predsjednice RH Ante Deur i v.d.
ravnatelja HRT-a Siniša Kovačić. Deur je zakasnio na današnju konferenciju zbog gužve na cesti,
a Kovačić nije došao u Knin.

02. KOLOVOZA 2016.

Na Oluja kupu prikupljeno 5700 kuna za
atletsku stazu
U okviru Malonogometnog turnira Oluja kup 2016, a u zajedničkoj organizaciji UNHNR Sinovi
Oluje i Škafića prikupljeno je 5742 kune koje će biti uplaćene udruzi Čarobni svijet za potrebe
izgradnje atletske staze.
Podsjetimo, pobjednik turnira na kojem je sudjelovalo 19 timova je momčad Motorizirane
gardijske brigade, drugo mjesto osvojio je Frizerski salon Nina, a treći je Škafić.

02. KOLOVOZA 2016.

Održana ljetna večer na Marunuši
U organizaciji udruga Čarobni svijet i Grabarje te DFA Zvončići održana je Ljetna večer na Marunuši.
Povod je Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 21. obljetnica VRO
Oluja.

03. KOLOVOZA 2016.

Predstavnici Grada i branitelja položili vijence
na 5 lokacija
U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 21. obljetnice VRO
Oluja predstavnici Grada Knina i hrvatskih branitelja položili su vijence ne ukupno pet lokacija
na području Grada.
Vijenci su u znak sjećanja na sve poginule, zatočene i mučene hrvatske branitelje, djecu, žene i
starce u Kninu položeni u vojarni Andrije Matijaša Pauka, zatim ispred spomen ploče na Domu
zdravlja gdje se za vrijeme okupacije Knina nalazio zatvor te na tvrđavi gdje se također nalazio
zatvor.
Vijenci su položeni i u Golubiću na mjestu pogibije trojice hrvatskih vojnika, Miroslava Vođere,
Ivana Svaline i Stjepana Dundovića kao i na mjestu pogibije hrvatskog branitelja Dražena Kuduza
u Kovačiću.

05. 08. 2016.

Proslavljena 21. obljetnica Oluje
Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 21. obljetnice VRO
Oluja započela je u 8 ujutro budnicom ulicama grada u izvedbi Orkestra OSRH.
Zatim je na kninskoj tvrđavi u 9 sati i 43 minute svečano podignuta hrvatska zastava nakon čega
su se svi sudionici u svečanom mimohodu uputiti na središnji gradski Trg Ante Starčevića.
Tu su se ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 položili vijenci za sve poginule hrvatske
branitelje poslije čega su se javnosti službeno obratiti Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović
i predstavnik branitelja Ivica Glavota.
Predsjednica je još jednom istaknula pravednost i čistoću akcije Oluja.
U Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta održana je zatim Sveta misa za domovinu koju
je predvodio biskup šibenski u miru, mons. Ante Ivas. Koncelebrirali su vojni ordinarij Jure Bogdan
i biskup šibenski Tomislav Rogić sa svećenicima.
Nakon mise proslava se nastavila u gradu gdje je za građane, uzvanike i dužnosnike podijeljen
vojnički grah.
U popodnevnim satima ulicama grada održan je mimohod vojnih vozila iz domovinskog rata te
je odigrana finalna utakmica malonogometnog turnira djece hrvatskih branitelja Oluja 95. Osim

toga, u popodnevnim satima 5. kolovoza u Knin su stigli sudionici drugog po redu memorijalnog
maratona Čavoglave – Knin.
U predvečernjim satima održana je druga večer jubilarne desete Smotre folklora uz nastup 12
folklornih društava , a kulminacija i središnji događaj proslave – kninski koncert Thompsona za
Vukovar: “Pobjeda za heroje” održan
je u večernjim satima na stadionu
Dinare.
Tijekom koncerta su se u pozivnom
centru prikupljali novci za obnovu
vukovarskog vodotornja, a na
koncertu pred 70 tisuća razgaljenih
gledatelja nastupili su Marko
Perković Thompson i prijatelji u
pratnji Tamburaškog orkestra HRT-a,
Orkestra HRM-a i Klape HRM-a “Sv.
Juraj”.
Za vukovarski vodotoranj pozivima tijekom koncerta skupljeno je 700 tisuća kuna.
Svečana proslava završla je u 23:30 sata velikim vatrometom.

6. KOLOVOZA 2016.

Održana Nacionalna izložba pasa CAC Knin
Na igralištu s umjetnom travom održana je Nacionalna izložba pasa svih pasmina CAC Knin 2016.
Na osmoj po redu izložbi koju je i ove godine organizirala Kinološka udruga Knin nastupilo je 160
pasa od ukupno 70 pasmina iz 13 zemalja.
Izložbu je otvorio gradonačelnik Nikola Blažević.
Ova izložba bila je dio programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana
hrvatskih branitelja i 21. obljetnice VRO Oluja.

27. KOLOVOZA 2016.

MUP kazneno prijavio Miljenka Lelasa nakon
čega je umirovljen na osobni zahtjev
Nakon provedenog nadzora nad policijskom postajom u Kninu, MUP je njezina dugogodišnjeg
načelnika Miljenka Lelasa kazneno prijavio DORH-u, objavio je jutros portal Jutarnji.hr koji dodaje
kako je Lelas tijekom kolovoza naglo i u munjevitom postupku umirovljen te da je u mirovinu
otišao na osobni zahtjev.
Neposredni “okidač” za takav rasplet policijske karijere Miljenka Lelasa, kako neslužbeno doznaje
Jutarnji iz policijskih izvora iz PU šibensko-kninske, bila je potpuna pasivnost kninske policije 5.
kolovoza kada su veterani 9. bojne HOS-a pjevali ustaške pjesme i pozdravljali pozdravom “Za
dom spremni”.
Nakon toga u policijsku je postaju Knin, kojoj je Lelas na čelu još od 2000., upućen unutarnji
nadzor, piše Jutarnji i dodaje kako je nadzorom otkriven cijeli niz nepravilnosti, među kojima i
zataškavanje i selektivnost u radu na prekršajnim i kaznenim prijavama.
Iz MUP-ova Ureda za odnose s javnošću Jutarnji je dobio sljedeći pisani odgovor:
“U policijskoj postaji Knin tijekom kolovoza ove godine proveden je nadzor i o svim nalazima
obaviješteno je nadležno Državno odvjetništvo. Gospodin Miljenko Lelas umirovljen je na osobni
zahtjev”.
Vršitelj dužnosti načelnika policijske postaje Knin od utorka je Lelasov dosadašnji pomoćnik Ivan
Vidović, piše Jutarnji.

29. KOLOVOZA 2016.

Izvanredno otkriće: Na Kapitulu otkopani
temelji zvonika katedrale kninskog biskupa
Izvanredno arheološko otkriće stiže nam s kninskog Kapitula gdje su otkopani temelji zvonika
katedrale kninskog biskupa iz 13. stoljeća. Nastavak je to istraživanja iz 2013. godine kada je
otkrivena temeljna stopa zvonika.
Istraživanjem kojega vodi Ante Jurčević, viši kustos iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u
Splitu te, kao njegova zamjenica, muzejska savjetnica iz MHAS-a dr. sc. Maja Petrinec otkopani
su temelji zvonika gotičke katedrale kninskog biskupa i dio same katedrale.
No, nije to jedino otkriće.

Naime, unutar zvonika je pronađen ulomak nadgrobnog spomenika rimskog vojnika, pripadnika
XI. Legije koja je 43. godine poslije Krista dobila titulu Legije odane Caru Klaudiju (Claudia Pia
Fidelis). Drugi ulomak istog nadgrobnog spomenika pronađen je u samome zidu katedrale.
Inače, Kapitul je u vrijeme antike bila rimska vojna postaja.
Zanimljiv je podatak da su pronađeni ostaci arhitekture sačuvani ispod vojnih objekata izgrađenih
1942. godine koji su uklonjeni 2012. godine..
Osim zvonika i spomenika rimskom vojniku pronađeno je više desetaka sitnih predromaničkih,
romaničkih i gotičkih kamenih ulomaka crkvenog namještaja. Također su otrkiveni i ostaci
arhitekture koji ne odgovaraju arhitektonskim snimcima iz kraja 19. i početka 20. stoljeća.
Istraživanje s 35 tisuća kuna financira Ministarstvo kulture, a pomogao je i Grad Knin i to u
pripremnim radovima.
Potrebno je i reći da će se ovaj arheološki nalaz radi preventivne konzervacije privremeno zatrpati
do nastavka istraživanja i trajne konzervacije i prezentacije.
Nadzor radova obavio je dr. Marko Sinobad iz Konzervatorskog odjela u Šibeniku koji nas je i
izvijestio o rezultatima istraživanja.

31. KOLOVOZA 2016.

Vojna vježba hrvatske i britanske vojske na
Crvenoj zemlji
Na vojnom poligonu Crvena zemlja jučer je održana vojna vježba hrvatske i britanske vojske
„SAVA STAR 16“, izvještava Radio Knin.
Vježbi su prisustvovali: Ministar obrane Josip Buljević, načelnik Glavnog stožera OS RH general
zbora Mirko Šundov i britanski veleposlanik u RH Andrew Dalgleish.Cilj vježbe bio je uvježbavanje
pješačkog voda u multinacionalnom okruženju i pružanje potpore uvježbavanju pričuvnih
pješačkih snaga. Ministar obrane Josip Buljević kaže kako su britanski vojnici izuzetno zadovoljni
suradnjom s našim jedinicama.
– Vježba je pokazala dobru uvježbanost i suradnju naše i britanske vojske. Ovdje nije važna samo
bilateralna suradnja već integriranost naših snaga u sklopu NATO saveza – kazao je general
Šundov.
Britanski veleposlanik Andrew Dalgleish istakao je kako mu je drago što se prijateljstvo dviju
zemalja očituje i na vojnom planu, što su uspješno pokazali hrvatski i britanski časnici i vojnici.
– Jedan od britanskih zapovjednika, satnik Gus Cameron kaže kako se na poligonu pokazala
osobna i vojna usklađenost hrvatskih i britanskih snaga – rekao je Dalgleish.
Bilateralna vojna vježba Sava star 16, četvrtu godinu zaredom održava se u Hrvatskoj, a ove
godine po prvi put na kninskom poligonu „Crvena zemlja“.

12. RUJNA 2016.
U Kninu premoćna pobjeda HDZ-a; Izborima
pristupilo gotovo tisuću ljudi manje nego prošle
godine
Na
izvanrednim
parlamentarnim
izborima
održanima 11. rujna 2016.
godine HDZ je u Kninu ostvario
premoćnu pobjedu dobivši
2.868 glasova, odnosno 56,40
posto, Narodna koalicija
predvođena SDP-om osvojila
je 943 glasa ili 18,54 posto, a za
Most je glasalo 589 Kninjana
ili 11,58 posto. Više od 100
glasova još su dobili Bandićeva
koalicija za koju su glasala 203
biračai ili 3,99 posto te Živi zid
kome je glas dalo 190 građana Knina ili 3,73 %. Privremeni su to i neslužbeni rezultati DIP-a
nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta u Kninu.
Glasovanju u našem gradu pristupilo je 5.186 birača ili 50,96 posto biračkog tijela. To znači da je
jučer na izbore izišlo gotovo tisuću ljudi manje nego prije deset mjeseci.
Radi usporedbe, podsjećamo na izlaznost i rezultate izbora na redovnim parlamentarnim
izborima 2015. i 2011. godine.
Glasovanju u Kninu 2015. godine pristupilo je 6.117 birača.
Tada je Domoljubna koalicija predvođena HDZ-om dobila 3.487 glasova, odnosno 58,08 posto,
a koalicija Hrvatska raste predvođena SDP-om 1.326 glasova ili 22,09 posto. Za Most je glasalo
699 Kninjana ili 11,64 posto.
Parlamentarnim izborima održanim 2011. godine u Kninu je pristupio 7.591 birač.
Na tim izborima HDZ-ova koalicija dobila je 3.437 glasova, odnosno 45,28 posto, a SDP-ova
1.547 ili 20,38 posto. Na izbore je tada sa svojom listom izišao i SDSS za koji je glasalo 1.120 birača
ili njih 14,76 posto.

15. RUJNA 2016.

Mažar: Uskoro ključevi stanarima za zgrade na
Senjaku i u Domagojevoj
Zbog zastoja u rješavanju stambene problematike, sinoć su se u Kninu sastali predstavnici
braniteljskih udruga i predstojnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Radni
sastanak održan je u Gradskoj vijećnici.
Više od dva sata iznosili su branitelji svoje životne priče, probleme uzrokovanje neadekvatnim ili
nikakvim stambenim prostorom.
Knin je trenutačno najproblematičniji grad, s najviše neriješenih predmeta. Tijekom cijele prošle
godine riješena su tek četiri. Nakon sastanka s braniteljima, predstojnik ureda Nikola Mažar kao
gorući problem, izdvojio je zgrade u Domagojevoj i na Senjaku, te izrazio očekivanja da će se
ključevi stanarima uručiti za mjesec, mjesec i pol.
Osim toga, do kraja godine trebalo bi se riješiti i 40 stanova danih na korištenje, dakle ne u
vlasništvo, a zapravo praznih. Ured je poslao opomene, uslijedit će provjera i stanovi će biti
vraćeni državi.
Na početku cijele priče o stambenom zbrinjavanju, Grad Knin je imao 2044 stana i 800 kuća.
Do sada je riješeno 1700 stanova i 300 kuća, oko 80 posto darovnicama hrvatskim braniteljima.
Na listi za stambeno zbrinjavanje u ovome trenutku je 370 ljudi. Pročelnik Mažar kaže, mijenjat
će se uredbe i zakoni, kako bi se što lakše i brže riješavalo stambeno zbrinjavanje, prvenstveno
hrvatskih branitelja.

28. RUJNA 2016.

Čarobni svijet uplatio Atletskom klubu 88
tisuća kuna
Nakon uspješno provedene akcije ‘Čarobni svijet za kninsku kraljicu sportova” u kojoj se prikupljao
novac za tartan stazu za kninske atletičare, ova kninska udruga uplatila je na račun Atletskog
kluba Sveti Ante iznos od 87.613 kuna.
Uskoro će uslijediti i realizacija projekta no sredstva se još uvijek mogu donirati na račun Atletskog
kluba Sveti Ante’ Knin:
IBAN: HR7324020061100551111
Iz udruge Čarobni svijet i Atletskog kluba uputili su zahvalu svima koji su se uključili u akciju.

28. RUJNA 2016.

Interijer Gospine crkve u Kninu u konkurenciji za
najbolji dizajn javnog prostora u Europi
Nakon dobivanja regionalne nagrade Property Awards, interijer Crkve Gospe Velikog Hrvatskog
Krsnog Zavjeta u Kninu ušao je u konkurenciju za najbolji u Europi, a pobjednik će se znati koncem
listopada.
Naime, šibenski Zagrepčanin Ante Vrban osvojio je regionalnu nagradu International Property
Awards 2016. u kategoriji javnog prostora za Gospinu crkvu u Kninu.
Samim tim interijer kninske crkve plasirao se u finale natječaja za najbolji unutarnji dizajn u
Europi, a službeno proglašenje bit će na svečanoj dodjeli 27. listopada ove godine u Londonu.
Nagrade International Property Awards dodjeljuju se u četiri glavne kategorije i to razvoj,
unutarnji dizajn, arhitektura te nagrada za zaposlene u prodaji nekretnina.

26. LISTOPADA 2016.

Na tvrđavi se snimao Hajdukov kalendar;
Hajdukovce dočekao kralj
Na Hajdukovom kalendaru za 2017. godinu naći će se i kninska tvrđava na koju se popelo stotinjak
najvjernijih navijača da bi se fotografirali s igračima Franom Tudorom i Zvonimirom Kožuljom.
Kninska tvrđava pokazala se izvrsnom pozornicom za snimanje novog Hajdukova kalendara,
a Zvonimir Kožulj izabran je za kninsku stranicu baš zbog svog imena koje ga veže uz kralja
Zvonimira.
A upravo je kralj Zvonimir sa svojom kraljicom Jelenom na tvrđavi dočekao Hajdukovce.

26. LISTOPADA 2016.

Nagrađeno četvoro jubilarnih darivatelja krvi iz
Knina
U povodu obilježavanja svjetskog dana darivatelja krvi, šibensko-kninski župan Goran Pauk
primio je jubilarne darivatelje krvi iz županije te im uručio prigodne medalje.
Među njima je Kninjanka Ljiljana Bajan koja je krv dala 55 puta što je s obzirom na dinamiku
darivanja krvi kod žena ekivivalent muških 75 darivanja.
Nagrađeno je i troje Kninjana s 50 darivanja, a to su Vinko Blažević, Tadija Rašić i Željko
Tomljenović.

26. LISTOPADA 2016.

Svečano uručena priznanja za 66 darivatelja
krvi iz Knina
Na tvrđavi su danas svečano uručena priznanja za 66 darivatelja krvi iz Knina, a nagrade su
uručili dogradonačelnik Slaven Ivić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Knin, Anđelka
Balić i gradski vijećnik Oliver Ojdanič.
Priznanja su dobili jubilarni darivatelji, od onih koji su krv dali 5 puta do onih koji su to učinili u
55 navrata.

28. LISTOPADA 2016.

Gospinoj Crkvi nagrada za najbolji interijer
javnog prostora u Europi
Interijer Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu proglašen je za najbolji unutarnji
dizajn javnog prostora u Europi, a nagradu je sinoć u Londonu primio arhitekt Ante Vrban u čijoj
pratnji su bili gradonačelnik Knina Nikola Blažević i dugogodišnja kninska gradonačelnica Josipa
Rimac.
Nagrade International Property Awards dodjeljuju se u četiri glavne kategorije i to razvoj,
unutarnji dizajn, arhitektura te nagrada za zaposlene u prodaji nekretnina.

29. LISTOPADA 2016.

Ekskurziju na tvrđavi dočekali vitezovi i “Ninije”
Ekskurziju iz Trilja u kojoj je bilo 60-ak djece dočekali su jučer na tvrđavi Dječje kazalište Pinokio,
Vitezovi kralja Zvonimira i plesna skupina Ninije.
Šezdesetak djece iz Trilja posjetilo je najprije Gospinu Crkvu, a zatim su ih kralj Zvonimir i kraljica
Jelena pozvali u svoj dvor gdje su im Plesna skupina Ninije i Kazalište djece i mladih Pinokio
otplesali nekoliko srednjovjekovnih plesova.
Djeca su kovala zlatnike kralja Zvonimira, a učiteljice su dobile na dar po zlatnik.
Nakon fotografiranja sa kraljem i kraljicom, vitezovima i djecom iz kazališta, djeca iz Trilja su
učila rukovati lukom i strijelom. Mora se reći da su se neki pokazali kao rođeni strijelci.
Svi su imali priliku fotografirati se kao kraljevi, kraljice te vitezovi s mačem u ruci i kacigom na
glavi.
Ovom pričom još jednom smo pokazali da bajka može postati stvarnost jer su svi dječaci i
djevojčice na trenutak postali vitezovi i princeze. Ovo je još jedna u nizu dobre suradnje TZ Knin,
Kninskog muzeja i KUD-a “Kralj Zvonimir” gdje zajedničkim snagama promoviramo turizam.
Sve najavljene skupine dočekivat ćemo na sličan način i to besplatno. I to je naš prilog razvoju
turizma.

31. LISTOPADA 2016.

Polaganje vijenaca u povodu blagdana Svih
svetih
U povodu blagdana Svih svetih izaslanstvo Grada Knina predvođeno gradonačelnikom Nikolom
Blaževićem i suradnicima položilo je vijence i zapalilo svijeće kod Spomrenika pobjede Oluja 95.
Vijence su položili i izaslanstva vojske, policije i branitelja.
Molitvu je predvodio samostanski vikar Samostana sv. Ante fra Ivan Lukač.

3. STUDENOGA 2016.

Slučaj obavijesti na grobnicama: Iz Čistoće
tvrde da nema vjerske diskriminacije
Uoči blagdana Svih svetih na nizu obiteljskih grobnica na kninskom gradskom groblju našle su
se ‘obavijesti’, odnosno upozorenja da bi zbog neplaćanja grobne naknade grobnice mogle biti
ponovno dodijeljene na korištenje. Na primjedbe o neprimjerenosti ovakvog obavještavanja, tim
više što su obavijesti nalijepljene uglavnom na grobovima pravoslavaca, pa čak i urednih platiša,
Gradsko poduzeće Čistoća i zelenilo d.o.o. odgovara kako je jedini kriterij bio neplaćanje grobne
naknade, te priznaje kako je za pojedine obavijesti moguće riječ o omašci.

Evo što u odgovoru TRIS portalu kaže direktor Čistoće i zelenila d.o.o. Miroslav Zorić:
Vezano za Vaš upit koji se odnosi na obavijesti ostavljene na grobna mjesta na Gradskom groblju
u Kninu ističemo kako su navedene obavijesti ostavljene isključivo na grobnim mjestima koje u
grobljanskoj evidenciji odnosno grobnom očevidniku nemaju evidentiranog korisnika.
Obzirom da je za većinu grobnih mjesta na kojima su ostavljene obavjesti prošlo i više od 20 godina
da nemaju korisnika te da se nitko nije javio u Upravu groblja, osnovni cilj Čistoće i zelenila d.o.o.
ovim obavijestima potaknuti osobe koje su imale pravo korištenja označenih grobnih mjesta
da se jave u svrhu reguliranja tog prava, odnosno kako bi se isti upisali u navedenu evidenciju te
nastavili nesmetano koristiti svoja grobna mjesta.
Vezano za navode da su se obavijesti lijepile uglavnom na grobnice pripadnika srpske nacionalne
manjine, navodimo kako to nije točno. Naime u grobljanskoj evidenciji koja se vodi za Gradsko
groblje u Kninu ne postoji podjela između ukopanih kao niti između korisnika na osnovi njihove
vjere – stoji u odgovoru gradskog poduzeća Čistoća i zelenilo koji potpisuje direktor Miroslav
Zorić.
Odgovarajući dio upita koji se odnosi na konkretan slučaj čitatelja koji je Trisu poslao fotografije
grobnica oblijepljenih ‘obavijestima’, a koji je sve svoje obveze uredno podmirio, Zorić kaže kako
je moguće da se radi o grešci.
S obzirom da Vam je navedeni dostavio dokaze o plaćenoj grobnoj naknadi, znači da je isti
upisan kao korisnik grobnog mjesta za koji plaća predmetnu naknadu te da to grobno mjesto ne
spada u kategoriju grobnih mjesta bez evidentiranog korisnika i zaključka smo da je moguće da
se obavijest omaškom ostavila na pogrešnom grobnom mjestu, odgovara Zorić.

4. STUDENOGA 2016.

Skup branitelja: Upozorenje pred prosvjed do
rješavanja problema!
Ispred Regionalnog ureda za stambeno zbrinjavanje u Kninu, u 5 do 12 okupilo se 50-ak hrvatskih
branitelja. Nezadovoljstvo svojim stambenim statusom iskazali su službenicima toga Ureda, a
preko njih i predstojniku te resornom ministarstvu i Vladi.
Obećanja i odbijanja su se, kažu, naslušali. sada očekuju da država konačno počne provoditi
zakone.
Dio predmeta lako je riješiti. Više od 70 posto korisnika već je u stanovima ili kućama, a vlasništvo
samo treba papirnato potvrditi, kaže Tomislav Čolak, predsjednik županijske podružnice udruge
Prvi hrvatski redarstvenik. Nedavno je sastavio popis sa 60-ak branitelja neriješenog stambenog
statusa. Nakon toga je te podatke dostavio Državnom uredu za stambenog zbrinjavanje. Odgovor
nije dobio ni nakon požurnice, što je rezultiralo današnjim okupljanjem. Ne bude li i nakon ovoga
nikakvih pomaka, branitelji najavljuju prosvjed ispred kninskog Ureda za stambeno zbrinjavanje
za tjedan dana, u petak u podne. Neće se, poručuju, maknuti do se problem ne riješi.
Pretpostavlja se da svoj stambeni problem u Kninu nije riješilo još oko 200 hrvatskih branitelja.
Njih, malo više nego ostale, posebno smetaju dodijeljene, a prazne stambene jedinice, te zakonita
prodaja stanova državi koja ih je darovala korisnicima prije 10-ak, 15 godina.

4. STUDENOGA 2016.
Šterc u Kninu: Hrvatska nestaje pred našim
očima
Teška demografska situacija
u Hrvatskoj bila je tema
večerašnje tribine na kojoj je
govorio demograf doc. dr. sc.
Stjepan Šterc.
Istina je bolna i s njom se
treba suočiti, kazao je ispred
organizatora
predsjednik
kninskog ogranka Matice
hrvatske Ivan Uzun uvevši
prisutne u tribinu “Hrvatska
demografska stvarnost”. A
stvarnost nije dobra, naglasio
je u dobro popunjenoj dvorani
kninskog veleučilišta Stjepan
Šterc.
– Ova problematika ostavlja duboke tragove u sadašnjosti i budućnosti. Nema u Hrvatskoj
problematike koja ima sve negativne parametre kao što to ima demografija. Hrvatska nestaje
pred našim očima – istaknuo je hrvatski demograf otkrivši podatak da je samo u Njemačku
prošle godine uselilo 60 tisuća Hrvata.
Budućnost će biti još gora.
– Za pet godina starijih od 60 godina u Hrvatsko će biti dvostruko više od onih koji će biti mlađi
od 18 – upozorio je Šterc.
Vokalni nastup Dječjeg folklornog ansambla Zvončići dao je ipak ton vedrine tribini koju je vodio
Ante Nadomir Tadić Šutra,
Događaj je bio dobro popraćen od predstavnika gradske i županijske vlasti pa su na tribini bili
gradonačelnik Nikola Blažević, njegov zamjenik Slaven Ivić, predsjednik Gradskog vijeća Marinko
Tokmakčija i dožupan Tomislav Vrdoljak. Bili su u publici i čelnici gradskih i županijskih organizacija
političkih stranaka poput šefice kninskog HDZ-a Josipa Rimac i predsjednika županijskog HSP-a
Tomislava Čolaka.

11. STUDENOGA 2016.
Mažar obećao braniteljima brže rješavanje
stambene problematike
Nakon dogovora, obećanja
i prosvjeda branitelja zbog
neriješenih
stambenih
pitanja, u Knin je jučer stigao i
predstojnik Državnog ureda
za stambeno zbrinjavanje
Nikola Mažar. On je zajedno
sa suradnicima razgovarao
s braniteljima koji su dobili
uvjerenja da će stambeni
problemi biti riješeni.
Neki od branitelja čekaju
više od dvadeset godina,
nadajući se trajnom rješenju
svog stambenog pitanja.
Vidno razočarani i puni nepovjerenja, nakon sastanka s predstojnikom Mažarom i njegovim
suradnicima zračili su s nešto više vjere i optimizma.
Nikola Mažar nakon višesatnih pojedinačnih razgovora s braniteljima rekao je kako se radi o
uglavnom složenim slučajevima, koje će usprkos svemu nastojati što prije riješiti.
Osim pojedinačnih slučajeva Državni ured za stambeno zbrinjavanje pomoći će i u rješavanju
problema s uporabnom dozvolom za zgradu u Senjaku čijih 80 stanova čeka svoje stanare već
sedam godina.

17. STUDENOGA 2016.

Program prevencije i smanjenja prekomjerne
tjelesne težine
U okviru projekta “Pokret za radost” kojega provodi Coca Cola u suradnji s Kineziološkim
fakultetom u Zagrebu i Hrvatskim Crvenim križom, Gradsko društvo Crvenog križa Knin je zajedno
s profesoricom kineziologije Gabrijelom Šimić sudjelovalo u programu Prevencije i smanjenja
prekomjerne tjelesne težine.
Poseban naglasak je stavljen na promicanje znanja o važnosti regulacije i održavanja normalne
tjelesne težine, upoznavanje s rizičnim čimbenicima koji utječu na razvoj prekomjerne tjelesne
težine, usvajanje pravilnih prehrambenih navika i tjelesne aktivnosti za zdravlje te utjecaj na
promjenu navika i ponašanja prema lošim prehrambenim navikama i nedovoljnoj tjelesnoj
aktivnosti.

17. STUDENOGA 2016.

U Kninu obilježen Dan sjećanja na žrtvu
Vukovara
Molitvom i paljenjem svijeća večeras je u Kninu obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara.
Obilježavanje je započelo svetom misom u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta nakon
koje se kolona sjećanja uputila prema Trgu Ante Starčevića.
Zatim je kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja ’95 uz paljenje svijeća i molitvu odrješenja
odana počast poginulim braniteljima Vukovara i svim ostalim žrtvama agresije na Vukovar te
svim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu.
Na tvrđavi su u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara zapaljene bengalke.

30. STUDENOGA 2016.

Yahoo Lifestyle oduševljen Krčićem kojega bura
nosi u nebo
Velika reklama za naš Knin i Krčić na poznatoj internetskoj stranici specijaliziranoj za turizam.
Naime, video slapa Krčić koji “teče uzvodno” zbog naleta jake bure fascinirao je Allison Wallace,
autoricu teksta naslova “Slap koji prkosi gravitaciji” objavljenog danas na stranici Yahoo Lifestyle,
specijaliziranoj za turizam.
– Krčić je smješten duboko u zaleđu, oko sat vremena vožnje od Nacionalnog parka Krka koji
je poznat po svojim prelijepim slapovima. Krčić je specifičan jer ne teče cijelu godinu već na
ljeto presuši, dok ga po zimi možete vidjeti u punoj raskoši – napisali su na web stranici Yahoo
Lifestyle.

1. PROSINCA 2016.
Dvojica Kninjana na listi najboljih liječnika i
stomatologa u Hrvatskoj
Obiteljski liječnik Nenad Delić i stomatolog Luka Lubina,
obojica iz Knina, izabrani su na Listu najboljih liječnika i
stomatologa u Hrvatskoj u izboru portala najdoktor.com,
odnosno pacijenata.
Portal je objavio listu najboljih prema glasovima
pacijenata, a kriteriji po kojima su birani najbolji liječnici i
liječnice su ukupan broj komentara, odnos broja pozitivnih
i negativnih komentara i kvaliteta samih komentara.
– S obzirom na količinu dosad pristiglih komentara,
vjerujemo da ćete se složiti, a što je i bio cilj, da se danas iz komentara može iščitati poprilično
realna slika o doktoricama i doktorima u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujemo i pozdravljamo
izniman trud svih pacijenata, u dijeljenju vlastitih iskustava i pomaganju drugima – priopćili su
s portala najdoktor.com.

8. PROSINCA 2016.
In memoriam: Manda Zelić
In memoriam: Manda Zelić; Izvor:
Kninski muzej
Nakon kraće i teške bolesti, dana 6.
prosinca 2016. u 62 godini života,
napustila nas je draga kolegica
Manda Zelić.
Ostat će nam u sjećanju kao draga,
marljiva, nadasve osoba predana
muzejskoj struci, čijem poslanju
je posvetila svoju stvaralačku
energiju.
Rođena je 1955. godine u Matasima
(Zelići) Knin, osnovnu i srednju
školu završava u Kninu. Školovanje
nastavlja na Filozofskom fakultetu
u Zadru, koji završava 1982. te
sječe zvanje profesora povijesti i
arheologije. Zapošljava se u Zavičajnom muzeju Stjepan Gruber u Županji gdje ostaje predano
raditi do listopada 1995. Nakon VRO Oluja vraća se u oslobođeni Knin i zapošljava u Kninskom
muzeju kao voditelj Povijesnog, Kulturno-povijesnog i Etnografskog odjela.
Tijekom rada stekla je zvanje višeg kustosa, autorica je više stručnih publikacija i knjiga, te je bila
istaknuti član upravnih tijela muzeja.
Autorica je muzeološke koncepcije stalnog postava Domovinskog rata Oluja 95 na kninskoj
tvrđavi, koji je svečano otvoren 2015. godine.

8. PROSINCA 2016.

Započeo Advent u Kninu
U Kninu su danas započela adventska događanja na Trgu Ante Starčevića. Tom prigodom, po
uzoru na veće gradove, postavljene su i četiri kućice u kojima se građanima nude kuhano vino,
kobasice, fritule i mnogi drugi prigodni proizvodi.

16. PROSINCA 2016.

U 2016. godini prikupljeno rekordnih 1.166 doza
krvi
Knin se opet iskazao u dobrovoljnom darivanju krvi te oborio sve svoje prethodne rekorde,
prikupivši 1.166 doza krvi u 2016. godini. U Šibenskoj – kninskoj županiji Crveni križ Knin je vodeći
po broju darovnih doza krvi u odnosu na broj stanovnika.
– Ponosno poručujemo da u 21 godinu svog organiziranja akcija prikupljanja doza krvi smo
stvorili kulturu nesebičnog pomaganja široj zajednici. Ovaj naš rekord nikako ne bi bio moguć
bez plemenitih sugrađana kojima se zahvaljujemo na neprocjenjivom, velikom i važnom činu
darivanja dragocjene tekućine koja život znači – poručili su iz kninskog Gradskog društva
Hrvatskog crvenog križa.

21. PROSINCA 2016.

Zajednica žena Katarina Zrinski darovala
odjelima pedijatrije i fizikalne terapije
televizore, zbirku knjiga i slatkiše
Zajednica žena HDZ-a Katarina Zrinski i ove je godine darivala male pacijente na odjelu pedijatrije
kninske Opce i veteranske bolnice “Hrvatski ponos”. Odjelu pedijatrije donirana su dva televizora,
a mali pacijenti dobili su slatkiše.
Zajednica žena uz to je i darovala televizor i zbirku knjiga hrvatskim braniteljima na odjelu
fizikalne terapije i rehabilitacije.

24. 12. 2016.

Članovi MK Stormriders posjetili UOSI Sv.
Bartolomej i darivali djecu
Danas su članovi Moto kluba Stormriders i njihovi prijatelji bili u posjetu Udruzi osoba s
invaliditetom Sv. Bartolomej i darivali djecu, štićenike udruge.
Ovo je vec deseta.godina da za Badnji dan klub daruje djecu prigodnim poklon paketima i
stvarima koje ovisno o potrebama udruga zatraži.
Djeca su bila oduševljena kao i svake godine.

26. 12. 2016.

Ispred Gospine crkve upriličene žive božićne
jaslice
Ispred Crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta upriličene su 26. 12. 2’016. žive božićne
jaslice.
Žive božićne jaslice upriličene su i 31. prosinca 2016. godine te, 1. siječnja, 7. siječnja te 8. 2017.
godine.

3.

Infrastruktura

26. VELJAČE 2016.

EU Program koji Kninu donosi 25 milijuna €:
Započele aktivnosti; Koordinator Josipa Rimac
Gradu Kninu je prošle godine odobreno 25 milijuna eura iz EU fondova, a u okviru Programa
integralne fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenom
područjima. Da bi novac počeo „sjedati na račun“, potrebno je odraditi planiranje te
administrativne, dokumentacijske i projektne aktivnosti koje zahtijevaju pedantna pravila EU.
U Kninu ne čekaju po tom pitanju i „najdalje su otišli“ od svih ostalih gradova kojima je EU novac
odobren.
Tako su ovoga tjedna održani prvi sastanci članova Partnerstva za Intervencijski plan i tematskih
skupina kao daljnji korak u realizaciji.
Za koordinatora u radu Partnerstva koji surađuje i koordinira sa svim dionicima u izradi
Intervencijskog plana Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije

imenovana je Josipa Rimac, zastupnica u Hrvatskom saboru i bivša gradonačelnica Grada Knina,
a za njezinog zamjenika, imenovan je Slaven Ivić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina.
Za potrebu operativne analize ustrojeno je šest tematskih skupina i to za poljoprivredu i ruralni
razvoj; mobilnost, promet i stanovanje; okoliš i upravljanje prirodnim resursima; industriju,
poduzetništvo i poduzetničku infrastrukturu; društvene djelatnosti, usluge u zajednici, odgoj i
obrazovanje te kulturno naslijeđe i turizam.
U cilju početka realizacije Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije
malih gradova na ratom pogođenom području, prvi radni sastanak u Kninu je održan 20. siječnja
ove godine. Sastanak su organizirali Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije i predstavnici tvrtke ”WYG savjetovanje” koja pruža tehničku pomoć jedinicama lokalne
i područne samouprave u osiguranju vlastitog učešća u provedbi projekata financiranih iz
europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Radi se o Programu koji će se provoditi u pet gradova u Republici Hrvatskoj i to u Kninu, Benkovcu,
Vukovaru, Petrinji i Belom Manastiru. Kako je Grad Knin u realizaciji Programa najdalje odmakao
izradivši Case study te je prvi potpisao odluku kojom je predbilježen za povlačenje 25 milijuna
eura za realizaciju Programa ostalim gradovima poslužit će kao pilot projekt.
Projekt Grada Knina koji se namjerava realizirati u sklopu ovog Programa i za koji su sredstava
osigurana u Europskom fondu za regionalni razvoj i Europskom socijalnom fondu, obuhvaća
četiri etape: kupnju i uređenje objekata u staroj jezgri, uređenje tvrđave, pješačko-biciklističke
staze uz rijeku Krku i Inovacijsko središte.
Uređenje tvrđave koja je ujedno najveća u Republici Hrvatskoj i druga po redu u Europi planira
se kroz renoviranje postojećeg ugostiteljskog objekta s izgradnjom četiri nove terase, izgradnju
ljetne pozornice, odnosno amfiteatra, uređenje sjevernog djela tvrđave s dvije rezidenciji koji
se planira posvetiti kralju Zvonimiru i kraljici Jeleni te uvođenje novog klasičnog i prirodnog
osvjetljenja.
Kroz kupnju i uređenje objekata u staroj jezgri planira se obnavljanje i prenamjena tih objekata u
stambene kapacitete, izgradnju hostela, smještaj kadrova te otvaranje prodajnih mjesta brojnih
OPG-ova sa tradicionalnom ponudom.
U daljnjoj etapi naglasak je na obnovi pješačko-biciklističke staze uz rijeku Krku. Učinak ove
investicije je približavanje Krke građanima i turistima. Iako se ovim tretiranjem Krke neće
ostvariti povrat sredstava predmetne investicije ipak će se upotpuniti ugođaj boravka u prirodi i
doprinijeti zaštiti same rijeke Krke.
Procjena o modelu i potrebi uključivanja projekta Inovacijskog središta u predmetni Program
izvršit će se naknadno.

4. TRAVNJA 2016.

Ministar Tolušić u Kninu najavio milijunske
projekte; Opet kreće obnova zgrada
Knin do sada nije dobio priliku kakvu zaslužuje. Knin sada ima pravo biti ravnopravan sa svima
ostalima i to će obilato iskoristiti. Ovaj grad treba pretvoriti u ono što zaslužuje, a to je gospodarsko
središte . Zaboravljamo prošlost i povijest, okrećemo se sadašnjosti i budućnosti.
Sve ovo rekao je ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić koji se prilikom
posjeta Kninu susreo s gradonačelnikom Nikolom Blaževićem, saborskom zastupnicom Josipom
Rimac i županom Goranom Paukom te s njihovim suradnicima.

Od EU 24 milijuna eura; Novac dostupan već ove
godine
Ministar je najavio i konkretne projekte.

– Najveći je, 24 milijuna eura vrijedan, projekt iz europskih fondova koji će Knin dobiti preko
Ministarstva regionalnog razvoja i to za razvoj cijeloga grada. Novci od ovoga projekta će biti
na raspolaganju već od ove godine, a koristit će se naredne dvije do tri godine. To će doprinijeti
ozbiljnom razvoju grada – najavio je ministar.

Za inovacijsko središte posebno će se tražiti
novac iz EU fondova
Iz europskih fondova planira se posebno
tražiti i pribaviti i novac za inovacijsko
središte kninskog veleučilišta.
– Siguran sam da za ovaj projekt ima
mjesta u europskim fondovima. Vjerujem
da već ove godine možemo pronaći
izvor financiranja. Novce iz europskih
fondova možemo povući i za opremanje
studentskog doma – ustvrdio je Tolušić
te otkrio kako će se nakon pet godina
pauze opet krenuti s obnovom zgrada.

Opet kreće obnova zgrada
– Obnova zgrada financirat će se dijelom preko Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje,
dijelom preko Fonda za zaštitu okoliša te preko velikog projekta vrijednog 24 milijuna eura –
otkrio je ministar regionalnog razvoja.
Da će se ići u obnovu zgrada potvrdio je i predstojnik Državnog ureda za obnovu i stambeno
zbrinjavanje, Nikola Mažar.
– Knin je 360 svojih stambenih jedinica prenio u vlasništvo države. Na žalost, država to nije
adekvatno vratila samome gradu Kninu. Veliki broj obitelji čeka da dobije u najam stan ili obiteljsku
kuću. Stoga očekujem da određenim projektima, kao što su obnova zgrada, ali i davanje u najam
stanova, možemo preokrenuti sliku. Nastojat ćemo i dio nekretnina u državnom vlasništvu
dodijeliti specijalizantima kninske bolnice koji žele živjeti u Kninu – kazao je predstojnik Mažar.

4. SVIBNJA 2016.

Grad od Ministarstva osigurao 4,3 milijuna kn za
studentski dom; Dom gotov na jesen
Grad Knin osigurao je ukupno 4,3 milijuna kuna za opremanje studentskog doma i priključak na
komunalnu infrastrukturu što znači da će dom biti otvoren do početka nove akademske godine,
izvijestili su iz Grada.
Sredstva su osigurana jučer potpisivanjem dva ugovora.
Naime, Grad Knin zastupan po gradonačelniku Nikoli Blaževiću i Ministarstvo regionalnog razvoja
i fondova Europske unije zastupano po ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Tomislavu Tolušiću jučer su u prostorijama gradske uprave sklopili dva ugovora o sufinanciranju
i financiranju gradnje studentskog doma.
Predmet Ugovora o sufinanciranju radova i usluga za projekt „Rekonstrukcija i adaptacija

vojnih skladišta i prenamjena u Studentski dom – priključak Studentskog doma na komunalnu
infrastrukturu“ vrijedan je 300 tisuća kuna. Ovim ugovorom konačno će se omogućiti dovršetak
građevinskih radova na Studentskom domu, odnosno njegovo spajanje na komunalnu
infrastrukturu čime bi se stekli uvjeti za tehnički prijem objekata i izdavanje uporabne dozvole.
Drugim ugovorom odnosno Dodatkom broj 1. Ugovora o financiranju, Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije koje je preuzelo poslove Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva, a slijedno i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka
preuzelo je financiranje opremanja Studentskog doma u iznosu od četiri milijuna kuna, uključujući
i PDV.
Potpisivanju su nazočili saborska zastupnica Josipa Rimac, zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić
te u ime Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Joško Vukušić.
Gradonačelnik Nikola Blažević izrazio je nadu da će sredstva realizirana sklapanjem ovih ugovora
biti dostatna za dovršetak radova i opremanje Studentskog doma za nekoliko mjeseci, čime
bi se stvorile pretpostavke za otvaranje doma već za studente koji ove godine budu upisivali
akademsku godinu 2016./2017.
Gradonačelnik je ujedno iskoristio priliku zahvaliti saborskoj zastupnici i bivšoj gradonačelnici
Josipi Rimac na snažnom lobiranju koje je dovelo do sklapanja ovih ugovora i njenom doprinosu u
realizaciji projekta rekonstrukcije i adaptacije vojnih skladišta i njihove prenamjene u studentski
dom kojim će u konačnici upravljati Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu.
Uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za potpuno zaključivanje
financijske konstrukcije, očekuje se i finanacijska potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta, izvijestili su iz Grada.

16. LIPNJA 2016.
Završen Coca Colin natječaj; Knin će dobiti
vježbalište na otvorenom
Završen je Coca Colin natječaj u okviru projekta
“Pokret za radost” čiji je cilj izgraditi aktivne
zone, odnosno vježbališta na otvorenom u
deset gradova u Hrvatskoj.
Tako se od 15. travnja do jučer moglo glasovati
za svoj grad, a u obzir su kod glasovanja uzeti
i parametri poput broja stanovnika i broja
internetskih priključaka kako se ne bi zakinulo
male gradove, odnosno kako bi svi dobili priliku.
Knin je na kraju u konkurenciji 127 gradova
završio na 10. mjestu i zaradio vježbalište na
otvorenom.
Bravo za sve one koji glasovali, za sve animatore,
za facebook grupu “Aktivna zona Knin”, kao i za gradske dužnosnike i medije koji su pozivali
na glasanje za svoj grad! Čestitke svima na postignutom uspjehu, a posebno na postignutom
zajedništvu!

21. LIPNJA 2016.

Knin tražio 305, a dobio 250 tisuća kuna za
nerazvrstane ceste
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je popis odobrenih zahtjeva za
financiranje projekata namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog
standarda za 2016. godinu.
Knin je tražio 305 tisuća kuna, a dobio je 250 tisuća i to za uređenje nerazvrstanih cesta na
području grada, uređenje ulice Ante Anića te odvojka Tomislavove i Gotovčeve ulice.

28. LISTOPADA 2016.

Svečano otvorena Aktivna zona u Kninu
U Kninu je danas svečano otvorena Aktivna zona, vježbalište na otvorenom koje su Kninu
osigurali građani i simpatizeri našeg grada glasujući u Coca Colinom natječaju u okviru projekta
“Pokret za radost”.
Aktivnu zonu Knin koja se nalazi kod igrališta s umjetnom travom svečano su, rezanjem vrpce,
otvorili kninski dogradonačelnik Slaven Ivić i predstavnik tvrtke Coca Cola HBC Hrvatska, Bruno
Jelić.
Dogradonačelnik je posebno pohvalio građane Knina istaknuvši da su glasanjem i angažmanom
pokazali koliko vole svoj grad. Otkrio je i jednu zanimljivost u vezi svog izgleda.
– Obećao sam da se neću obrijati dok projekt ne privedemo kraju. Obećanje sam ispunio i večeras

ću se napokon obrijati – kazao je.
Bruno Jelić iz Coca Cola HBC Hrvatska je izrazio
nadu da će građani redovno vježbati, ali i čuvati
sprave u Aktivnoj zoni.
Na otvaranju je bio i proslavljeni rukometaš i
veleposlanik ovoga projekta Mirza Džomba koji
je demonstrirao kako se služi spravama kojih je
u Aktivnoj zoni ukupno šest. Džombi su pomogli
i najbolja kninska sportašica Ana Džanan i
danas posebno raspoloženi dogradonačelnik
Ivić.
Podsjetimo, u Coca Colinom natječaju u
okviru projekta “Pokret za radost” čiji je cilj
bio izgraditi aktivne zone, odnosno vježbališta
na otvorenom u deset gradova u Hrvatskoj,
građani su imali priliku glasovati od 15. travnja
do 15. lipnja ove godine kako bi njihov grad
završio među prvih deset.
U obzir su kod glasovanja uzeti i parametri
poput broja stanovnika i broja internetskih
priključaka kako se ne bi zakinulo male gradove,
odnosno kako bi svi dobili priliku. Knin je na
kraju u konkurenciji 127 gradova završio na 10.
mjestu i zaradio vježbalište na otvorenom.
Još jednom, bravo za sve one koji glasovali, za
sve animatore, za kninske lokalne portale, za
facebook grupu “Aktivna zona Knin”, kao i za
gradske dužnosnike koji su pozivali na glasanje
za svoj grad! Čestitke svima na postignutom
uspjehu, a posebno na postignutom
zajedništvu!

18. STUDENOGA 2016.
Uređene i asfaltirane četiri ulice u Kninu;
Vrijednost radova 675 tisuća kuna
Ovih dana su, kroz različite projekte, uređene i
asfaltirane četiri ulice u Kninu i to Anićeva ulica, dio
Defilippisove ulice te odvojci Gotovčeve i Tomislavove
ulice, a ukupna vrijednost radova je 675 tisuća kuna.
Za uređenje Anićeve, te odvojaka Gotovčeve
i Tomislavove od Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja dobiveno je 250 tisuća kuna,
a Grad je sudjelovao sa 175 tisuća kuna. Radove je
izvela tvrtka Ceste Šibenik.
Uređenje šetnice uz Krku, odnosno dijela
Defilippisove ulice vrijedno ukupno 250 tisuća kuna
u stopostotnom iznosu je osigurao Nacionalni park
Krka. Radove su također izvele Ceste Šibenik.

2. PROSINCA 2016.

Počela energetska obnova sportske dvorane OŠ
Domovinske zahvalnosti
Započeli su radovi na energetskoj obnovi sportske dvorane,odnosno sjeveroistočnog dijela OŠ
Domovinske zahvalnosti Knin. Ukupna vrijednost radova je 1,1 milijun kuna. 80% sredstava
osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 20% Šibensko-kninska županija.
Zamjenom postojeće stolarije aluminijskom i obnovom toplinske vanjske ovojnice , procjenjuje
se da će škola na energentima uštedjeti oko 15%. Podsjetimo, prošle je godine po istom projektu
obnovljeno sjeverozapadno krilo škole. Ne samo da se uštedjelo na loživu ulju već su,kako kaže
ravnatelj Ivan Uzun, učionice u tom dijelu škole sada toplije za čak šest stupnjeva.
Ostalo je još obnoviti centralni dio objekta, što bi se moglo dogoditi krajem iduće godine. Naime,
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upravo je objavio novi natječaj za energetsku
obnovu odgojno-obrazovnih ustanova na koji će se javiti i OŠ Domovinske zahvalnosti Knin.

20. PROSINCA 2016.

Otvorena knjižnica, izvršena primopredaja
Studentskog doma, promovirani diplomanti
Danas je veliki dan za Knin. Otvoren je novi suvremeni prostor Narodne knjižnice Knin u
kompleksu Studentskog doma “Fra Lujo Marun”, obavljena je primopredaja cijeloga kompleksa
i opreme Studentskog doma od strane Grada Veleučilištu Marka Marulića, potpisan je sporazum
o provedbi Intervencijskog plana 168 milijuna kuna vrijednog EU projekta te je promovirano
ukupnp 70 prvostupnika i stručnih specijalista kninskog veleučilišta.
Uz sve to ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić izvijestio je kako je projekt Inovacijskog
središta kninskog veleučilišta uvršten u listu ministarstva te da bi i ovaj veliki projekt mogao biti

završen iduće godine.
Ovo je prilika svima onima koji žele doći u Knin kako bi
stjecali nova znanja, kazao je kninski gradonačelnik
Nikola Blažević naglasivši otpočetka odličnu
suradenju između Grada i veleučilišta. Blažević je i
upozorio kako je Grad ostao uskraćen za određena
proračunska sredstva no dodao je kako vjeruje u ovu
Vladu da će iznaći načina da Knin i slična područja
doživi kao područja od posebnog državnog interesa.
Dekanica veleučilišta Lovorka Blažević istaknula
je kako će Studentski dom poboljšati standard
studenata kojih je svake godine sve više iz svih
krajeva Hrvatske i šire. Posebno se na realizaciji
projekta zahvalila gradonačelniku Nikoli Blaževiću
i dugogodišnjoj kninskoj gradonačelnici Josipi
Rimac. Zahvalila se i Šibensko-kninskoj županiji,
Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova te
Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
Ravnateljica Narodne knjižnice Knin Kornelija
Belak naglasila je kako će se knjižnica aktivirati
kao multimedijalni centar te važan sudionik u
formalnom obrazovnom procesu, neformalnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju te razvoju
svih vrsta pismenosti, a sve u cilju stvaranja društva znanja.
Državni tajnik u Ministarstvu kulture Ivica Poljičak poželio je knjižnici da bude središte kulturnog
života grada.
Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac istaknula je kako će veliki, 168
milijuna vrijedni EU projekt biti upravo prilika za diplomante koji su danas dobili svoje diplome.
Prenamjenu bivših vojnih zgrada u studentski dom u Kninu financiralo se preko Europske
investicijske banke, a ukupna vrijednost je 22,6 milijuna kuna. Studentski dom ima ukupno 53
moderno opremljene studentske sobe sa 78 kreveta, a useljenje se očekuje iduće godine.
Za svoj 125. rođendan, Narodna knjižnica Knin preslila je u novi, suvremeni, lijepo dizajnirani
prostor na dvije etaže. Vrijednost uređenja i opremanja novoga prostora knjižnice je 1,2 milijuna
kuna. Od tog iznosa Ministarstvo kulture je osiguralo 800 tisuća, a Grad Knin 100 tisuća kuna.
Sporazum o provedbi Intervencijskog plana potpisali su gradonačelnik Nikola Blažević, ministrica
regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac i ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav
Ćorić.
Na današnjim događanjima u Kninu, uz gradonačelnika Blaževića, troje ministara i državnog
tajnika, nazočili su i župan Goran Pauk, dugogodišnja kninska gradonačelnica Josipa Rimac,
biskup šibenski Tomislav Rogić i brojni drugi visoki uzvanici.

4.

Gospodarstvo i turizam

04. OŽUJKA 2016.

U Kninu za 30 polaznika započeo seminar za
biciklističke vodiče.
Danas je u Kninu za 30 polaznika započelo trodnevno stručno osposobljavanje za biciklističke
vodiče.
Seminar se sastoji od vođenja grupa u prirodi, što podrazumijeva dobru orijentaciju u prirodi. Tako
će se obavljati poduke iz kartografije, vožnje spretnosti, upravljanja GPS uređajima, pružanja
prve pomoći na terenu te servisiranja bicikla
Predavanja vode stručnjaci iz pojedinih područja kao što su kartografija i GPS tehnologije, a tu su
i profesionalni biciklistički vodiči za europsko i američko tržište te medicinsko osoblje za pružanje
prve pomoći na terenu iz Hrvatske gorske službe spašavanja.
Voditelj projekta je predsjednik Hrvatskog biciklističkog saveza, Martin Čotar.
Realizator edukacije je Istarska razvojna turistička agencija iz Poreča, a seminar u Kninu
financirala je Turistička zajednica Šibensko-kninske županije.

5. OŽUJKA 2016.

Upravitelj Knin d.o.o. otvorio preuređeni
restoran na tvrđavi
Upravitelj Knin d.o.o., tvrtka kojoj je osnivač Grad Knin svečano je danas otvorila preuređeni
restoran na kninskoj tvrđavi.
Za uređenje interijera odgovoran je kninski arhitekt Milan Zoričić.
Brojnim uzvanicima na tvrđavi, među kojima su bili i gradonačelnici Šibenika i Skradina, obratili
su se saborska zastupnica Josipa Rimac i gradonačelnik Nikola Blažević.
Istaknuli su kako je otvaranje preuređenog restorana uvertira u provedbu 25 milijuna eura
vrijednog EU Programa integralne fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije koji predviđa
brojne nove sadržaje na tvrđavi koja bi trebala postati nositelj kninskog turističkog razvoja.

17. OŽUJKA 2016.

Svečano otvoren turistički info kiosk na trgu
U organizaciji kninske Ekološke udruge Krka na glavnom kninskom trgu upriličeno je svečano
otvaranje turističkog info kioska.
Kako je info kiosk postavljen na trgu prilagođen osobama sa invaliditetom, svečano otvaranje
obavio je predsjednik Udruge osoba sa invaliditetom Sv. Bartolome“, Josip Blažević.
Osim kioska na trgu, ovim činom otvoren je i drugi info kiosk, onaj na tvrđavi.
Kratkim govorima obratili su se i kninski dogradonačelnik Slaven Ivić te aktivistica Ekološke
udruge Inga Kukolj.
Dogradonačelnik Ivić je naglasio kako će info kiosci doprinijeti promicanju kninskih prirodnih i
kulturnih ljepota te komunikaciji s turistima, a Inga Kukolj je naglasila da, zajedno sa edukativnom
stazom i brošurom, kiosci predstavljaju dio rezultata projekta kojim se promoviraju prirodne
vrijednosti i turistička ponuda kninskog područja.
Info kiosci su izrađeni i postavljeni u okviru projekta „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih
dijelova prirode u Dalmaciji“ kojim se kroz suradnju organizacija civilnog društva i javnih ustanova
doprinosi održivom korištenju zaštićenih područja te NATURA 2000 područja u Dalmaciji.

9. SVIBNJA 2016.

“Dani vizualne kulture na kninskoj tvrđavi,
Neodoljiva Hrvatska” – moderna promocija
Šibensko kninske županije i grada Knina
Manifestacijom “Dani vizualne kulture na kninskoj tvrđavi, Neodoljiva Hrvatska” razvija se
turistička, gastronomska i kulturna ponudu Knina, snažna promocija nerazvijene turističke
destinacije i ukazuje se na mogućnost brze gospodarske revitalizacije.
Sukladno Strategiji razvoja turizma RH do 2020. i Strateškom marketinškom planu
hrvatskog turizma 2014. – 2020. cilj organizatora, Sunčane Matić iz agencije LUX, uz pomoć
suorganizacijskog partnera Kninskog muzeja – Tvrđave na čelu s ravnateljem Zvonimirom
Jelićem je konkretno poticanje razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude Grada
Knina s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone te uspješne tržišne komunikacije koja
čini vidljivost i vrijednost budućoj percepciji Zagore. Projektom se ukazuje i na osnovne vrijednosti
kraljevskog grada – kulturnu i povijesnu baštinu, identitet naroda.
Projekt “Dani vizualne kulture na kninskoj tvrđavi, Neodoljiva Hrvatska” sveukupno je inovativna,
hrabro i nezavisno realizirana manifestacija. Manifestaciju su pozdravnim govorima podržali

gradonačelnik grada Knina, Nikola Blažević, predsjednik Udruge gradova Željko Turk, župan
Šibensko kninski Goran Pauk. Prve Dane vizualne kulture svečano je otvorila ispred Hrvatskog
sabora zastupnica, Josipa Rimac. Podršku u vidu partnerstva pružile su mnoge institucije, udruge,
među ostalim i Gradski muzej Vukovar predstavljen od strane kustosa, Zorana Šimunovića.
Ostvarena je i na opće zadovoljstvo okupljenih međunarodna suradnja uz partnerstvo Akademije
likovnih umjetnosti Široki Brijeg, koju je predstavio Svetislav Cvetković, viši asistent, slikar i
umjetnički fotograf.
U pet dana održavanja manifestacije (3. – 7. svibanj
2016.), održano je dvanaest radionica temeljenih
na vizualnoj kulturi s naglaskom na nove medije, uz
vježbe na terenu. Posjećeni su i fotodokumentirani
mnogi gradovi Šibensko kninske županije; Šibenik
s tvrđavama Sv. Mihovil i Barone, Gradski muzej i
Vrt sv. Lovre. Razgledana je Katedrala sv. Jakova.
Organiziran je i izlet u Skradin, u Drnišu je posjećen
Gradski muzej Drniš, u obližnjim Otavicama
fotodokumentirana je Crkva Presvetog Otkupitelja,
počivalište obitelji kipara, Ivana Meštrovića.
U dva dana organizirani su izleti po Nacionalnom
parku Krka, gornjem toku rijeke Krke (slap Krčić,
Burnum, slap Manojlovac, utvrde Nečven i Trošenj,
Roški slap i Oziđana pećina) uz nadzor vodiča.
Posjećeni su i izvori rijeke Cetine, samo tridesetak
kilometara udaljeni od Knina, na veličanstvenoj
Dinari.
Teme edukativnih predavanja manifestacije,
inovativne su i za nacionalne standarde. Praćene
su od svih sudionika, stipendista gradova iz
cijele Hrvatske unatoč intenzivnom programu.
Obrađena je i tema medijske industrije, utjecaja
politike i visokog kapitala na javne i komercijalne
medije, sloboda novinarstva, uređivačka
struktura, osnovna etička načela, kreiranje vijesti i
utjecaj medija na društvo putem vizualne kulture.
Predstavljeni su elementi vizualnih komunikacija.
Predavanja profesionalnog fotografa Krasnodara
Peršuna i vježbe većinom odrađene na terenu
u izuzetno zahtjevnim uvjetima – ispod slapa
uz vlagu, kišu kapljica, uz krdo konja puštenih da pasu slobodno na livadi ili u uskim, tamnim
katakombama manastira skrivenog u kanjonu rijeke Krke, proglašene su od strane svih sudionika

najboljima.
U želji za animiranjem novih skupina gostiju bolje platežne moći, osmišljen je uz najpoznatijeg
Chefa Hrvatske projekt “Jelovnici kralja Zvonimira”. Putem koncepta Jelovnika kralja Zvonimira
razvija se zaboravljena priprema jela iz prošlosti, sveukupno specifičnim proizvodom
manifestacija snažno razvija ponudu destinacije u razdoblju pred i posezone. U želji za stvaranjem
atraktivnog proizvoda s većom dodanom vrijednošću, renomirani kuhar Dino Galvagno, pridružio
se Danima vizualne kulture i dao doprinos svojim iskustvom i znanjem na gotovo znanstvenoj
razini. Istraživanjima na terenu i nabavi namirnica posvetio se reinterpretaciji i dizajnu jela
iz srednjeg vijeka. Educirao je sudionike manifestacije pripremi jela, istovremeno potencirao
kod svih društvenu odgovornost – razvoj kuhinje na temeljima održivog poslovanja i ekološke
osviještenosti. Spomenuti su i eko uzgoj ribe u rijeci Krki, uzgoj povrća, voća, aromatičnog bilja na
području Knina, prepoznavanje i vrijednost samoniklog bilja. Kako se projekt odvija na Tvrđavi
u Kninu, povratak u povijest, u doba stolovanja kralja Zvonimira bio je nužan. Dino Galvagno
kreirao je recepte za jela iz srednjeg vijeka. Hrana je procesirana u istom prostoru stare Tvrđave
kao u prošlosti, što je zaista velika čast svim sudionicima, kuharu i organizatoru.
Uvjereni kako će grad Knin i Zagora uskoro postati hit turističko odredište, organizator je započeo
pripreme za manifestaciju na kninskoj Tvrđavi 2017. godine. Na radost organizatora i cijelog
tima, Dani vizualne kulture proširit će se u budućnosti i na druge gradove jer mnogi su pokazali
zanimanje i želju za konkretnim djelovanjem na projektu i suradnjom na Neodoljivoj Hrvatskoj.

10. SVIBNJA 2016.

Ministar Horvat: Pomoći ćemo Kninu; Saborska
zastupnica Rimac: Nužna bolja prometna
povezanost
Ministarstvo poduzetništva i obrta pomoći će Kninu konkretnim mjerama, najavio je danas
ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat koji je u Kninu na sastanku s čelnicima Grada,
obrtnicima i predstavnicima HGK predstavio set gospodarskih mjera za jedinice lokalne
samouprave te obišao tvornicu DIV i Poduzetničku zonu Preparandija.

Ministar Horvat: Pomoć Ministarstva krajevima
poput Knina; Za dva mjeseca natječaj
– Kninu ćemo pomoći izgradnjom infrastrukture i stavljanjem poduzetničke zone u punu funkciju.
Također, za dva mjeseca ćemo kroz strukturne fondove raspisati natječaj koji će posebno
valorizirati krajeve u kojima se radna mjesta teže otvaraju, u koje se teže privlače investicije i koji

imaju prometnu izoliranost. Krajevi poput kninskog bit će posebno valorizirani po intenzitetu
potpore i načinu dobivanja potpore – kazao je Horvat koji je četvrti ministar koji je posjetio Knin
u zadnja dva mjeseca.

Rimac: Razgovaramo o rješavanju problema
prometne izoliranosti
Problem Knina je prometna izoliranost i taj problem se nastoji riješiti, kazala je saborska
zastupnica Josipa Rimac.
– Zadnjih dvadeset godina govorimo o prometnoj izoliranosti, kako prema središtu županije, kroz
potrebu izgradnje brze ceste Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH, tako i prema glavnom hrvatskom
gradu, kroz spoj na autocestu. O tom problemu razgovaramo i s resornim ministrom pomorstva
prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem. Bolja prometna povezanost dat će mogućnost
našim poduzetnicima da budu konkurentni – kazala je zastupnica Rimac te spomenula i
željeznicu.
. Rekonstrukcija željeznice na ovoj dionici još nije započela. Znamo da je Knin uvjiek bio među tri
najveća željeznička čvorišta i vjerujemo da će se u novoj politici resornog ministarstva posebno
razmotriti pitanje željeznice i povezivanja s BiH te korištenja Luke Šibenik – rekla je Josipa Rimac.

Blažević: Knin će biti atraktivno mjesto za
investiranje
Kninski gradonačelnik Nikola Blažević otkrio je podatak da u Kninu ima 280 obrtnika te je istaknuo
kako napokon imamo resornog ministra koji razumije problematiku obrtnika i poduzetnika, a
posebno onih s područja posebne državne skrbi. Dodao je da se na današnjem sastanku govorilo
o konkretnim projektima.
– Iznijeli smo projekte s kojima namjeravamo napraviti nešto po pitanju razvoja poduzetništva
i obrta u Kninu. Vjerujem da će od današnjeg sastanka biti koristi i za poduzetnike i za građane
grada Kninja. Vjerujem također da će u godinama koje slijede biti jednako atraktivno investirati
u Kninu kao u bilo kojem drugom dijelu Hrvatske – kazao je Blažević spomenuvši DIV kao kninsku
svijetlu točku.
– DIV je doista svijetla točka i dobar primjer suradnje investitora i grada u kojem su Grad Knin,
Gradsko vijeće i tadašnja gradonačelnica učinili sve kako bi ljudi u Kninu dobili posao – referirao
je kninski gradonačelnik.

Posjet ministra Preparandiji i DIV-u
Horvat je u pratnji domaćina posjetio i poduzetničku zonu Preparandiju te najveći kninski
proizvodni pogon, tvornicu DIV koja zapošljava 500 radnika. Vlasnik DIV-a Tomislav Debeljak
rekao je kako su zatekli zapuštenu tvornicu s gubicima i od nje napravili danas uspješno poduzeće.

Inovacije novoosnovanih MSP
Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisalo je četiri nova natječaja s kojima se izlazi u susret
poduzetnicima, a u pripremi je šest novih natječaja.
Napomenimo da je ovo ministarstvo jučer objavilo poziv za dostavu projektnih prijava “Inovacije
novoosnovanih MSP” u okviru kojega će se dodijeliti 23 milijuna kuna iz EU fondova.

17. LIPNJA 2016.

Održana edukacija za sustav eVisitor
Budući da je početkom ove godine u Hrvatskoj uveden novi sustav za prijavu i odjavu turista
eVisitor, Turistička zajednica grada Knina i Hrvatska turistička zajednica organizirali su edukaciju
za sve obveznike s područja grada Knina koja se održala u Uredu Hrvatske gospodarske komore.
Ovaj edukativni program namijenjen je svim sudionicima sustava turističkih zajednica kao i
pružateljima usluga smještaja.
Voditeljica edukacije Anita Franin Pečarica uputila je sudionike u novi besplatan sustav za prijavu
i odjavu turista eVisitor koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj.
Okupljenima je detaljno predstavljeno korisničko sučelje zajedno s primjerom prijave i odjave
turista uz napomenu kako se korisnici mogu detaljno informirati i putem portala evisitor.hr s
kojeg se upute mogu preuzeti kao prezentacija, letak i video sadržaj.

14. SRPNJA 2016.

Predstavljen EU projekt koji će Kninu donijeti
185 milijuna kuna
U Kninu je danas svečano predstavljen EU projekt koji će Kninu iz EU fondova donijeti oko 185
milijuna kuna.
Naziv projekta je Tehnička pomoć Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije
u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova
na ratom pogođenim područjima, a osim Knina projektom su obuhvaćeni i gradovi Benkovac,
Petrinja, Beli Manastir i Vukovar te Općina Darda.
Od svih njih, Knin je kao „pilot grad“ otišao najdalje te je izradio intervencijski plan kojega je
danas predstavila voditeljica Jedinice za intervencijski plan, saborska zastupnica Josipa Rimac
izvijestivši kolika su sredstva namijenjena za svaki pojedini segment.
Predstavljanju projekta nazočio je i ministar regionalnog razvoja Tomislav Tolušić koji je kninskom
gradonačelniku Nikoli Blaževiću uručio Poziv na dostavu Intervencijskog plana.
Bitna poruka koja je poslana s današnjeg predstavljanja projekta, a uputio ju je voditelj tima i

ključni stručnjak Pietro Elisei je da se s nacionalne razine mora pomoći lokalnim jedinicama u
sufinanciranju i predfinanciranju projekta.

Blažević: Iza nas su mjeseci rada na projektu
Na projektu se radi već mjesecima, otkrio je kninski gradonačelnik Nikola Blažević.
– Intenzivno radimo zadnjih šest-sedam mjeseci kako bi dostavili hrpu projektnih ideja i
podataka, kako bi napravili potrebne analize i na kraju izradili intervencijski plan – kazao je
Blažević naglasivši potrebu uključivanja u projekt čitave lokalne zajednice, a posebno Veleučilišta.

Tolušić: Vraćanje pravoga života u ova područja
Zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava Ante Vučić ustvrdio je kako će program doprinijeti
ostanku stanovništva s čime se složio i ministar regionalnog razvoja Tomislav Tolušić.
– S ovim novcima, a riječ je o više od 180 milijuna kuna, možemo vratiti pravi život u ova područja.
Novac će grad moći početi koristiti već ove godine – rekao je Tolušić i izrazio nadu kako će Knin
povući i sredstva za Inovacijsko središte i to od Ministarstva znanosti.

Josipa Rimac izvijestila koliko sredstava je
predviđeno za svaki segment projekta
Inervencijski plan za grad Knin predstavila je voditeljica Jedinice za intervencijski plan, saborska
zastupnica Josipa Rimac podsjetivši kako se uopće došlo do ideje za projekt još 2014. godine
kada je Grad Knin prilikom razgovora s predstavnicima EU i resornog ministarstva o socijalnom
stambenom zbrinjavanju inzistirao na razvojnoj umjesto na socijalnoj pomoći.
Rimac je otkrila koliko će sredstava biti namijenjeno svakom pojedinom segmentu projekta. Tako
je za otvaranje obrta i uslužne djelatnosti u staroj gradskoj jezgri predviđeno 17 milijuna kuna,
a 32 milijuna kuna namijenit će se obnovi stambenih objekata i izgradnji, odnosno uređenju
hostela i smještajnih kapaciteta u starom dijelu grada.
Za uređenje područja uz Krku osigurat će se 23 milijuna kuna, a za kninsku tvrđavu 48 milijuna.
Nije se zaboravilo ni na marketing u koji će se uložiti dva milijuna kuna.
Ukupno 27 milijuna kuna uložit će se u razvoj poduzetništva, a s 36 milijuna kuna financirat će
se uređenje Poduzetničke zone Preparandija unutar koje će biti i zgrada za start up poduzeća.

3. LISTOPADA 2016.

Projekt vrijedan 175 milijuna kuna: Prihvaćen
Intervencijski plan Knina
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju
Intervencijskog plana grada Knina u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne
regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, a predviđeni maksimalni iznos
namijenjen za provedbu projekata kninskog intervencijskog plana iznosi nešto više od 23 milijuna
eura, obavijestilo je na svojoj službenoj internet stranici Ministarstvo regionalnog razvoja.
Spomenuti iznos će se u 83-postotnom dijelu financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
a u 17-postotnom dijelu iz Europskog socijalnog fonda.
Grad Knin je Intervencijskim planom, operativnim dokumentom koji na integriran, logičan i
smislen način objedinjuje projekte usmjerene na rješavanje relevantnih problema i potreba grada,
dobio priliku u narednih sedam godina ostvariti tri razvojna cilja i to poboljšati javne usluge i
društvenu koheziju za bolju kvalitetu života građana, povećati mogućnosti za zapošljavanje na
području grada Knina te povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike.
Sva tri cilja ostvarila bi se provedbom niza integriranih projekata koji proizlaze iz četiri razvojna
prioriteta utvrđena Intervencijskim planom, a to su urbana revitalizacija stare gradske jezgre,
aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj lokalne zajednice, razvoj jedinstvene turističke
ponude grada Knina te razvoj efikasne potpore poduzetništvu.
Grad Knin na izradi Intervencijskog plana radio je od početka ove godine uz potporu Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Voditeljica Jedinice za intervencijski plan Grada Knina je Josipa Rimac.

19. PROSINCA 2016.

Otvoren Božićni sajam
U okviru Božićno-novogodišnjeg programa, u Kninu je otvoren već tradicionalni Božićni sajam.
Na Novoj tržnici, svoje su proizvode i rukotvorine izložili kninski obrtnici, samostalni umjetnici,
učenici.
Posjetitelji su mogli uživati u razgledavanju, ali i kupnji broj artikala -ukrasa, slika, rukotvorina,
meda, voća, pića.
Usto, kninsko Udruženje obrtnika pobrinulo se da se posjetitelji mogu i okrijepiti, uz kobasice,
fritule i kuhano vino. Neizostavan dio sajma je i bogat glazbeni program.

31. 12. 2016.

Intervju – Ante Čajić, direktor Upravitelja: Ove
godine smo u plusu 47 tisuća kuna
Na kraju godine donosimo intervju s direktorom poduzeća Upravitelj, Antom Čajićem koji nam je
dao presjek rada tog poduzeća, izvijestio kako je tvrtka ove godine u plusu te najavio neke nove
ideje.
Najprije, za one koji nisu upoznati, koji je sve djelokrug poslova Upravitelja?
Upravitelj je trgovačko društvo koje je osnovao Grad Knin radi upravljanja i održavanja stambenih
zgrada i tržnica na malo kao i radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Cilj nam je baviti se svim
onim djelatnostima za koje smo registrirani, a koje za posljedicu mogu imati poboljšanje našeg
položaja na tržištu, posebice radi obavljanja onih djelatnosti zbog kojih smo primarno registrirani.
Godine 2014. Upravitelj je bio u minusu od 275 tisuća kuna. Kakva je bilanca na kraju 2016.
godine?
Istina je da se tvrtka prije dvije godine suočavala sa slabom likvidnošću, a jedan od razloga
svakako je bio višegodišnji kredit koji je značajno otežavao poslovanje. U posljednjih godinu i pol,
koliko sam na čelu tvrtke, pristupio sam poslovanju na potpuno drugačiji način. Neprekidno sam

u kontaktu s poduzetnicima koji posluju na Novoj tržnici, a posebice s predstavnicima stanara u
zgradama kojima upravljamo. Rezultati su vidljivi, a korisnici i naš osnivač zadovoljniji. Bilanca
pokazuje da ćemo ovu godinu završiti s netto dobiti od cca. 47 tisuća kuna.
Kakva je bila 2016. godina za tvrtku? Koje bi aktivnosti i rezultate mogli istaknuti?
Godina koja je na izmaku bila je teška, ne samo za tvrtku koju vodim nego i za sve subjekte s
kojima poslujemo. Trebalo je znati izbalansirati probleme s kojima smo se suočavali i godinu
privesti kraju bez turbulencija i dubioza koje bi mogle teretiti godinu koja je pred nama. Na
moju sreću, zajedno sa svojim suradnicima i zaposlenicima, uspjeli smo solidno iznijeti ovu
tešku godinu, čak i iznad zacrtanih planova, slijedom čega mogu biti zadovoljan. Posebno sam
ponosan što smo uspjeli otvoriti restoran i time proširiti razinu dosadašnjih djelatnosti kojom se
tvrtka aktivno bavi.
Kakva je situacija s brojkama. S koliko zgrada upravlja Upravitelj, a s koliko konkurencija?
Upravitelj trenutno upravlja sa 135 zgrada. U Kninu postoji još 13 zgrada čiji su vlasnici za
upravljanje izabrali druge tvrtke izvan Knina koje se bave ovim poslom.
Kakvo je stanje s naplatom pričuve?
Naši stanari su uglavnom disciplinirani kada je u pitanju naplata pričuve. Prosjek naplate kreće se
oko 81 %, što smatramo dobrim kada se uzme u obzir materijalni status građana koji žive u Kninu.
Postotak naplate pokušavamo podići raznim metodama, od usmenih upozorenja do pisanih
opomena. Nerado, ali doista u krajnjem slučaju, u dogovoru s ostalim stanarima, pribjegavamo
primjeni mehanizama prisilne naplate. Time se zapravo štiti one koji plaćaju pričuvu kao jedini
prihod kojim se zgradom upravlja i održavaju.
Imate li povratnu informaciju koliko su građani zadovoljni vašim uslugama?
Zadovoljstvo naših korisnika na prvom nam je mjestu. To je bio i jedan od imperativa koji je pred
mene kao direktora postavio naš osnivač, Grad Knin. Poštujem konkurenciju, ali doista smatram
da će bilo koja tvrtka izvan pa i iz Knina teško moći dostići razinu usluga koje im Upravitelj
može ponuditi. Sustavnim razgovorima sa zaposlenicima tvrtke pokušavam ih navesti na način
razmišljanja kojim će shvatiti da žive od korisnika kojima pružamo usluge i da prema njima
moraju biti disponirani u bilo koje doba dana i noći. Raduje me povratak u naše okrilje nekih
zgrada koje su zbog nezadovoljstva ranijim upravama društva prešle drugim upraviteljima. Ja se,
dakle, nadam da u onom što radimo najčešće uspijevamo biti dobri, no za objektivniji odgovor to
pitanje morali biste postaviti našim korisnicima.
Koji su najveći problemi s kojima se susrećete?
Dijapazon djelatnosti kojima se bavimo, posebice nakon otvaranja restorana Tvrđava, postao je
znatno širi od temeljne ideje koja je bila razlog za našu inicijalnu registraciju. Upravo disperzijom
aktivnosti i djelatnosti želimo biti konkurentni na više razina. Na taj način spremniji smo na
krizu i trenutnu gospodarsko-ekonomsku situaciju koja trese, ne samo grad Knin, već i cijelu
državu. Slab potrošački potencijal naših klijenata (stanari, zakupci, gosti restorana….) ponajveći
je problem u poslovanju. Građani zadovoljavaju svoje najelementarnije potrebe i onda im vrlo
malo ostaje za preostale moguće troškove. Obzirom da naša djelatnost obuhvaća i neke od tih

elementarnih potreba građana (stanovanje) mi nekako pronalazimo put do izvora financiranja,
a pospješujemo ga preostalim aktivnostima kojima se tvrtka bavi.
Od 2016. godine upravljate i restoranom na tvrđavi? Jeste li zadovoljni dosadašnjim radom?
Upravitelj je početkom godine preuzeo restoran na Tvrđavi. Uređenje restorana potrajalo je dva
mjeseca, nakon čega je ponešto preuređeni objekt počeo s radom početkom ožujka. Nakon
gotovo deset mjeseci poslovanja sa zadovoljstvom mogu reći da smo poslovali pozitivno i da
smo poslovanjem na tvrđavi uspjeli isplatiti sve obveze prema ranijem korisniku (temeljem
dogovora o preuzimanju dijela opreme) i uspjeli isplatiti sve obveze prema zaposlenicima i
dobavljačima te mogu reći da restoran uspješno posluje. To je zapravo i bio jedan od ciljeva koje
je pred nas postavio naš osnivač. U razdoblju koje je pred nama pokušat ćemo, u većoj mjeri
nego do sada, podići razinu usluge. Tu prvenstveno mislim na gastro ponudu, budući je ponekad
znalo biti nezadovoljnih gostiju. Tu bih doista pohvalio sve one koji dobronamjernom kritikom
ukazuju na propuste u radu naših djelatnika. Naši gosti su oni od kojih živimo pa je ukazivanje na
možebitni propust zapravo jedini put kojim ćemo u perspektivi dostići kvalitetu ponude kakvu
zaslužuje povijesna kninska tvrđava na kojoj nudimo naše usluge.
Imate li u planu proširivanje aktivnosti i usluga Upravitelja?
Planovi postoje (ulaganje u strojeve i opremu, širenje palete usluga vezanih uz poslove održavanja
zgrada, ulaganje u restoran i u objekat nove tržnice), no za snažnije proširenje usluga trebalo bi
se puno toga poklopiti izvan okruženja u kojem djelujemo. Tvrtka puno očekuje od realizacije
Programa Integralne regeneracije koja za cilj ima poboljšanje turističke ponude Grada Knina,
bolji tretman naših prirodnih i povijesnih ljepota kao i razvoj poduzetništva i poduzetničkih zona.
I mi smo pri izradi Intervencijskog plana prijavili nekoliko projektnih ideja i prijedloga. Sve to bi
moglo za posljedicu imati razvoj djelatnosti koje se povezane s djelatnostima kojima se bavi
Upravitelj pa i s te strane očekujemo određene koristi. Naravno, kao dio tog projekta, volio bih
kada bi zaživjela stara kninska pijaca. Taj objekt duboko je ukorijenjen u kolektivnu svijest starijih
Kninjana i doista bi bilo prekrasno kada bi se ostvarile pretpostavke da na ulazu u Knin ponovno
zaživi nekadašnja zelena tržnica na kojoj će svoje proizvode nuditi proizvođači iz našeg bližeg
okruženja.
Što očekujete u 2017. godini?
U godini koje je pred nama očekujem nastavak dobrih poslovnih indikatora s kraja ove godine.
Stremit ćemo k podizanju kvalitete usluga, što bi za posljedicu trebalo imati i povećanje dobiti
društva. Iskreno vjerujem da će i aktualna Vlada Republike Hrvatske donositi zakone i provoditi
mjere koje će dovesti do ravnomjernijeg razvoja Republike Hrvatske. Tada će i Grad Knin i njegovi
građani moći bolje živjeti, što bi i tvrtku koju vodim dovelo u stabilnije poslovno okruženje, a
time i mogućnost ostvarenja boljih poslovnih rezultata.

5.

Zdravstvo i socijalna skrb

4. TRAVNJA 2016.

Dom zdravlja Knin dobio dva nova sanitetska
vozila
Kninski Dom zdravlja od danas ima dva nova, suvremeno opremljena sanitetska vozila, vrijedna
pola milijuna kuna. Primopredaju su obavili župan Goran Pauk i ravnatelj ove medicinske
ustanove dr. Petar Čagalj.
Županija Šibensko-kninska u proračunu je osigurala 700 tisuća kuna decentraliziranih sredstava
za Dom zdravlja Knin. Za nabavu ovih sanitetskih vozila od toga iznosa, potrošeno je 490 tisuća,
dok je Dom zdravlja dodao 29 tisuća kuna.
Riječ je o suvremeno opremljenim sanitetskim vozilima Citroen Jumper i Renault Trafic za
prijevoz pacijenata do zdravstvenih ustanova. Manje vozilo je za prijevoz u udaljene zdravstvene
ustanove, a veće će se, najvjerojatnije, koristiti za prijevoz pacijenata na hemodijalizu.
Vozni park Doma zdravlja Knin, koji sada ima deset vozila, u sanitetskom prijevozu, prijeđe
godišnje oko 450 tisuća kilometara i preveze oko 3 tisuće pacijenata.

26. TRAVNJA 2016.

Ministrica rada i doministar socijalne politike u
Kninu na predstavljanju programa vrijednog 43
milijuna eura
Ministrica rada i mirovinskog sustava Nada Šikić i zamjenik ministrice socijalne politike i mladih
Ante Babić bili su danas u Kninu na predstavljanju EU socijalnog programa za Hrvatsku vrijednog
43 milijuna kuna.
Od tih sredstava 36,6 milijuna eura osigurao je Fond EU za najpotrebitije, a ostatak je osiguran iz
hrvatskog proračuna. Za povlačenje sredstava moći će aplicirati institucije, organizacije i udruge
u Hrvatskoj koje se bave humanitarnim radom i socijalnom skrbi, a za provedbu programa bit će
nadležni Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.
Kada se novac odobri neće se moći direktno proslijeđivati potrebitima. Naime, program pomoći
podrazumijevat će dodjelu hrane i materijalnih sredstava, otkrila je ministrica rada Nada Šikić
– Program će obuhvatiti dodjelu hrane i materijalnih sredstava te dodjelu asistenata za one
koji su u najgorem socijalnom položaju. Ipak se nadam da uskoro nećemo dolaziti sa socijalnim
mjerama nego s razvojnim projektima – kazala je ministrica i dodala kako očekuje da će njeno

ministarstvo iz fondova EU povući dvije milijarde kuna.
Zamjenik ministrice socijalne politike Ante Babić kazao je kako je cilj programa koji je danas
prezentiran u Kninu smanjiti siromaštvo te povećati socijalnu koheziju i socijalnu uključenost,
odnosno uključivanje ljudi na tržište rada.
Saborska zastupnica Josipa Rimac poručila je ministrici Šikić i doministru Babiću kako očekuje
da oni budu glas Knina u Vladi, ali i da budu kreatori nove politike prema jedinicama lokalne
samouprave, što će podrazumijevati i promjenu kriterija za određivanje indeksa razvijenosti.
Gradonačelnik Knina Nikola Blažević podsjetio je da je ovo posjet trećeg ministra u zadnjih
mjesec dana što znači da je došla Vlada koja napokon ima sluha za Knin. Dodao je kako u Kninu
djeluju institucije i organizacije koje imaju snagu aplicirati i provesti aktivnosti u okviru danas
prezentiranog projekta.
Program u Kninu prezentiran je predstavnicima organizacija i institucija koje se bave humanitarnim
radom i socijalnom skrbi iz Knina, ali i iz nekoliko drugih gradova poput Drniša i Imotskog.
Prije same prezentacije programa ministrica Šikić i doministar Babić sastali su se sa saborskom
zastupnicom Josipom Rimac, gradonačelnikom Nikolom Blaževićem sa suradnicima te
dožupanom Tomislavom Vrdoljakom.

28. TRAVNJA 2016.

Anka Vujnović izabrana za v.d. ravnateljicu
kninske bolnice
Upravno vijeće kninske bolnice danas je izabralo dr. Anku Vujnović za v.d. ravnateljicu Opće i
veteranske bolnice Hrvatskog ponosa u Kninu.
Novo Upravno vijeće kninske bolnice imenovao je jučer župan Šibensko-kninske županije Goran
Pauk i u njemu su dr. Robert Marić kao predsjednik te dr. Luka Lubina i Ana Marić kao članovi.
Svemu je prethodila Odluka o obustavi postupka sanacije Opće i veteranske bolnice Hrvatskog
ponosa u Kninu koja je stupila na snagu 15. travnja, a koju je hrvatska Vlada donijela na temelju
Zakona o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova.

25. SVIBNJA 2016.

Predstavljen projekt “Puževi koraci”
Puževim koracima” zagrebačka udruga Put u život nastoji promovirati, zaštititi i implementirati
ljudska prava djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom. Projekt su predstavili u
kninskoj Udruzi Sv. Bartolomej.
Projekt “Puževi koraci” provodi se u osam lokalnih zajednica, vrijedan je oko 105 tisuća eura,
a financira ga Europska unija uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,
objasnila je Vesna Budak, predsjednica udruge roditelja djece s posebnim potrebama Put u život
– PUŽ iz Zagreba.”Kod nas, što mi se čini da još ne funkcionira, da rezultati dobrih projekata
koji su evaluirani, koji su postavljeni kao dobri modeli, da ih sustav prihvati i da ih kontinuirano
financira”, kazala je Vesna Budak.
Tek tada će cijeli posao imati smisla, a djeca s poteškoćama i osobe s invaliditetom, koristi,
dodala je ističući kako je njihov položaj ipak bolji nego prije 10-ak, 15 godina.
“Ipak je Hrvatska ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, imamo pravobraniteljicu
za osobe s invaliditetom. Ono što nam se čini kao najveći problem, unatoč svim pozitivnim
propisima, propisi se ne primjenjuju dosljedno, vrlo teško se implementiraju i tu imamo jako
puno problema.”, zaključila je Vesna Budak.
Zato, kroz projekte i suradnju s drugim udrugama, PUŽ nastoji postaviti dobre modele. U Kninu
su predstavljajući Puževe korake, naglasak stavili na razumnu prilagodbu prostora kako bi se
izjednačile mogućnosti osoba s invaliditetom.

17. SRPNJA 2016.
Predstavljamo novu ravnateljicu kninske
bolnice Kristinu Bitunjac
Upravno vijeće Opće i veteranske
bolnice Hrvatskoga ponosa u Kninu za
ravnateljicu bolnice imenovalo je kninsku
liječnicu Kristinu Bitunjac, specijalisticu
opće kirurgije, a uskoro i doktoricu
medicinskih znanosti.

Naišla na uređen
sustav
Na pitanje koji su najveći problemi
kninske bolnice koje je detektirala, nova
ravnateljica je za Huknet izjavila kako
na veće probleme nije naišla te kako je u
bolnici zatekla uređen sustav.
– Naišla sam na uređen sustav. Veće
probleme nisam detektirala osim onog
problema koji postoji u svim hrvatskim
bolnicama, a to je manjak kadra – kazala
je Bitunjac i navela prednosti kninske
bolnice.

Mnoge prednosti
kninske bolnice
– Ovo je manja bolnica pa se u njoj medicinski kadar stigne bolje posvetiti svakom bolesniku
nego što je to u velikim sustavima, a to naši bolesnici i cijene. Zbog toga i primamo brojne
pohvale i zahvale na svakodnevnoj bazi. Naše prednosti su i kvalitetna oprema te još uvijek mali
red čekanja na pretrage i operativne zahvate. Upravo radi toga bolesnici iz drugih gradova u
županiji pa i iz susjednih županija dolaze u našu bolnicu – otkrila je nova ravnateljica i istaknula

posebnu brigu za braniteljsku populaciju.

Posebna pozornost braniteljskoj populaciji
– Posebnu pozornost upućujemo braniteljskoj populaciji, kompleksnoj zbog velikog pobola i
mnogih komorbiditeta pa je već ustaljeno da dolaze k nama iz cijele Hrvatske radi preventivnih
pregleda, operativnih zahvata i fizikalne terapije – izvijestila je Kristina Bitunjac.

Bolja oprema, edukacija kadra, suradnja s
drugim bolnicama
Plan za budućnost kninske bolnice sastoji se od nabave nove opreme, edukacije kadra i suradnje
s drugim zdravstvenim ustanovama – otkrila nam je mlada ravnateljica.
– Budućnost bolnice svakako se temelji na nastavku dobre suradnje s drugim bolničkim
ustanovama koje nam pružaju pomoć u kadru pa je time našim bolesnicima omogućena dobra
zdravstvena skrb u našem gradu bez potrebe za odlaskom u druge gradove. Projekti su vezani i uz
nastavak nabavke opreme te opremanja dodatnih jedinica kojima ćemo se još bolje moći skrbiti
o bolesnicima. Na taj način ćemo i rasteretiti velike bolnice u okruženju, pretrpane redovima
čekanja na pretrage i operativne zahvate. Za takvo što mamo i opremu i kapacitet. Također,
budućnost vidim i u stalnoj edukaciji kadra za što je, dakako, potreban i novac – referirala je
ravnateljica.

Riječi hvale za dr. Vujnović; Nastavit će njene
projekte
Kristina Bitunjac ima riječi hvale za donedavnu v.d. ravnateljicu dr. Anku Vujnović.
– Planiram nastaviti projekte započete od strane v.d. ravnateljice, dr. Vujnović, velike stručnjakinje
u svom području koja je tijekom svoga dugogodišnjeg rada i doprinosa našoj bolnici stekla veliko
iskustvo, između ostalog i u vođenju dva bolnička odjela s najtežim bolesnicima – rekla je dr.
Bitunjac.

Ukazano povjerenje – velika čast
Povjerenje da vodi kninsku bolnicu, kaže, predstavlja joj veliku čast.
– Ukazano povjerenje doživjela sam kao veliku čast. Iako nemam puno godina starosti, u bolnici
radim od 1999. godine, što nije malo, pa svoj kadar dugo i dobro poznajem. Stoga se nadam
da ću, dano mi, povjerenje opravdati u čemu računam na pomoć i razumijevanje svih kolega, a
osobito svog Ministarstva – kazala je za kraj nova ravnateljica kninske bolnice.

4. KOLOVOZA 2016.

Ministar zdravlja Dario Nakić posjetio kninsku
bolnicu
Tehnički ministar zdravlja Dario Nakić obišao je danas zdravstvene ustanove na području
Šibensko-kninske županije. Posjet je počeo u kninskoj bolnici Hrvatski ponos obilazeći odjele, a
održao je i radni sasatanak s ravnateljstvom bolnice.
Izrazio je zadovoljstvo onim što je vidio, a osobito veteranskim odjelom koji je u funkciji od travnja
prošle godine.Zato podupire planove da se u funkciju napokon stave svi kapaciteti za fizikalnu
terapiju koje bolnica ima.
Usto plan je da kninska bolnica postane mjesto gdje bi se zbrinuli svi palijativni bolesnici s
područja cijele Dalmacije.
Ravnateljica kninske bolnice dr. Kristina Bitunjac zadovoljna je što je ministar prepoznao sve
mogućnosti koje ova zdravstvena ustanova ima.
Ostane li ministar, dr. Nakić će, kaže, nastaviti s reformom bolničkog zdravstvenog sustava, a
novci iz europskih fondova će se, kao i do sada, koristiti za opremanje bolnica, a do sada se
racionalnijim poslovanjem uštedjelo 100 milijuna kuna.
Nakon Knina, ministar je obišao opću bolnicu u Šibeniku, te novi prostor hitne medicinske pomoći
u Drnišu.

24. KOLOVOZA2016.

Udruga Sveti Bartolomej proslavila svoj dan i
promovirala EU projekt “Zajedno u život”
Danas su članovi, korisnici, volonteri, prijatelji i zaposlenici Udruge osoba s invaliditetom Sveti
Bartolomej obilježili dan svog zaštitnika svetog Bartolomeja. Dan svetog Bartolomeja obilježili
su u Burumu gdje im je domaćin bila Udruga za terapijsko jahanje Grabarije.
Dan svog zaštitnika u udruzi su iskoristili i za promociju projekta osobne asistencije iz fondova
Europske unije „Zajedno u život“.

6. LISTOPADA 2016.

Obilježen Međunarodni dan starijih u kninskom
domu; Tema: skrb o dementnim osobama
U Domu za starije i nemoćne osobe Knin prigodno je obilježen Međunarodni dan starijih osoba,
a glavna tema je bila skrb o osobama oboljelima od nekog oblika demencije.
Kroz izlaganja istaknut je dio problema s kojima se susreću domovi za starije u skrbi za korisnike
oboljele od ove bolesti.
Doktorica Nada Vazgeć, psihijatrica kninske bolnice govorila je o tome što demencija jest, a
Katica Madžar, korisnica Doma čitala je prigodan citat što demencija nije.
Ivana Mihaljević glavna sestra Doma naglasila je važnost suradnje socijalnih i zdravstvenih
ustanova, a Nela Maljić, socijalna radnica ustanove govorila je o propisanim standardima i
zakonskom temelju za skrb o oboljelima u ustanovama socijalnoj skrbi.
Ravnatelj Cvjetnog doma Šibenik Tomo Ninić pričao je o iskustvima i primjerima u radu doma, a
ravnateljica kninskog Doma Ljubica Bagarić iznijela je najizraženije probleme s kojima se u radu
susreću ustanove socijalne skrbi te sumirala zaključke sa ovog skupa.

Istaknuti su najčešći problemi u radu domova po pitanju skrbi o osobama oboljelima od
demencije.
Neki od njih su nedovoljan broj odgovarajućih smještajnih kapaciteta i nepredvidivost priliva
oboljelih unutar ustanove te nedovoljan broj radnika potrebnih za ovakvu vrstu skrbi.
Zatim, osoblje nije dovoljno educirano za skrb o oboljelima od demencije, a prilagodba prostora
u hodu je često djelomična te je u nekim objektima je prezahtjevna.
Na kraju, osobe u najtežim stadijima demencije trebaju specifičnu skrb za koju odgovor ne mogu
dati samo ustanove socijalne skrbi.
Tu je i nedovoljna informiranost zajednice o oboljelima koja otežava prihvat i razumijevanje.
Skupu su nazočili pročelnik za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije Nikola
Mihaljević, gradonačelnik Grada Knina Nikola Blažević, ravnatelji i djelatnici ustanova socijalne
skrbi i gradskih ustanova te predstavnici udruga i drugi gosti.

6.

Djeca i mladi

02. VELJAČE 2016.

Vrtić Cvrčak proslavio 20. obljetnicu postojanja
Vrtić Cvrčak proslavio je 20. obljetnicu postojanja brojnim aktivnostima.
Tako je upriličen i “Dan otvorenih vrata” uz radionice s djecom.
Dan otvorenih vrata svečano je otvorio gradonačelnik Nikola Blažević simbolično ga nazvavši
Danom otvorenih srca i pozvavši djecu i roditelje da uživaju u igri i zabavi.
U mnogobrojnim radionicama koje su pripremile odgojiteljice vrtića djeca su iskazala svoje
interese za likovnu kreativnost, društvene igre, ples i pokret uz glazbu, različite senzomotoričke
igre i aktivnosti te slušanje i čitanje priča.
Cijeli događaj protekao je u veseloj i vedroj atmosferi na veliko zadovoljstvo i radost velikog broja
djece i roditelja.

31. OŽUJKA 2016.

Komunalno poduzeće organiziralo edukativno
druženje s djecom u povodu Svjetskog dana
voda
U povodu Svjetskog dana voda Komunalno poduzeće Knin organiziralo je edukativno druženje u
kojem su sudjelovala djeca iz Dječjeg vrtića Cvrčak.
Na opće oduševljenje najmlađih održana je prezentacija radnih strojeva i vozila. Djeca su također
upoznata sa sustavom daljinskog očitanja vodomjera te su posjetila skladiste alata i opreme.
Svjetski dan voda 2016. godine obilježava se pod motom „voda i čovjek – snaga i znanje“.

7. SVIBNJA 2016.

Čarobni svijet na Danima vizualne kulture
U završnom dijelu manifestacije „Dani vizualne kulture – Neodoljiva Hrvatska“ na kninskoj
tvrđavi sudjelovala je i Udruga Čarobni svijet kroz radionicu za djecu.
Sudjelovalo je dvadesetak djece u dobi od 5 do 7 godina i njihovi roditelji.
Pod vodstvom organizatorice Sunčane Matić, akademskog slikara Zorana Šimunovića i
umjetničkog fotografa Svetislava Cvetkovića, djeca su izradila kolaž od novinskog papira s
motivima Kninske tvrđave.
– U prekrasnom ambijentu tvrđave i Kninskog muzeja bilo je toliko poticajno da su nam se
pridružili i roditelji, iako to nije bio primarni plan. Zajedno s djecom su kidali papiriće, lijepili
mozaik i uživali. Ova manifestacija je još jednom pokazala koliko zajednička suradnja i podrška
olakšava odgoj odgovornih i aktivnih mladih ljudi koji vole, poštuju i poznaju svoj grad i njegove
znamenitosti!
Počašćeni smo što smo uključeni u ovako značajan projekt za grad Knin – kazala je predsjednica
udruge Čarobni svijet Anita Ercegovac.
Zadovoljna je bila i organizatorica Sunčana Matić.

20. SVIBNJA 2016.
Pčelice i Vjeverice iz kninskog vrtića posjetile
Turističku zajednicu i napravile maketu tvrđave
Odgojne skupine Dječjeg vrtića Cvrčak Pčelice i
Vjeverice predvođene odgojiteljicama Jagodom
Štivinović i Katarinom Vidović posjetile su
Turističku zajednicu.
U okviru projekta “Tvrđava u srcu”, djeca su
zajedno s roditeljima i odgojiteljicama izradila
maketu tvrđave koja će ususret Zvonimirovim
danima biti izložena u uredu Turističke
zajednice.
Djeca su napravila i plakat te napisali pjesmicu,
a u Turističkoj zajednici su uz druženje ponešto
i doznali o svom gradu i tvrđavi.

24. SVIBNJA 2016.

Održana Mala biciklijada
Ususret svjetskom danu sporta, a u okviru projekta „Prirodno okruženje nas potiče na…“, skupina
“Leteći medvjedići“ Dječjeg vrtića Cvrčak u suradnji s Osnovnom školom Dr. Franje Tuđmana
organizirala je Malu biciklijadu.
Na igralištu ispred škole djeca iz vrtića zajedno sa osnovcima pokazala su vještine i spretnost u
vožnji bicikla. U sklopu ove aktivnosti uručene su i nagrade učenicima ove škole koji su ostvarili
zapažene rezultate na Državnom natjecanju „Sigurno u prometu 2016“ održanom u Puli.

26. SVIBNJA 2016.

Djecu iz vrtića na tvrđavi dočekali kralj i kraljica
U okviru projekta „Tvrđava u srcu“ koje provode odgojiteljice odgojnih skupina Pčelice i Vjeverice
iz Dječjeg vrtića Cvrčak u suradnji sa KUD-om Kralja Zvonimira, djeca su posjetila tvrđavu gdje
su ih dočekali kralj Zvonimir i kraljica Jelena. Djeca su bila jako iznenađena, ali i sretna zbog
prisustva kralja i kraljice o kojima su puno pričali. Djeca su kroz druženje i doznali ponešto o svojoj
drevnoj tvrđavi.

14. LIPNJA 2016.

Djeca u vrtiću proslavila Dan grada
Povodom proslave Dana grada Knina u Dječjem vrtiću „Cvrčak“ bilo je vrlo svečano. Naš vrtić
posjetili su kralj Dmitar Zvonimir i kraljica Jelena Lijepa.
Svi zajedno uživali su u zajedničkom druženju, pjesmi i plesu. Prigodnim čestitarskim riječima
zaželjeli su sretan rođendan svome Kninu:
„…Sveti Ante zaštitniče grada
uvijek vjeran puk će tebi biti
tvoja ljubav ruka je s visina
koja drži iznad grada štit…“
Kralj i kraljica su poručili djeci:
„Želimo vam puno sreće i zdravlja, budite uvijek dobri, širite svoju ljubav i osmjehe koje ste nam
danas pružili.
Zajedno čuvajmo i volimo svoj grad! I dođite nam u posjetu u naš dvorac na tvrđavi.“

30. LIPNJA 2016.

Otvorena kućica na stablu za djecu
Sjajna vijest za najmlađe – otvorena je kućica na stablu za djecu.
Dobro, nije baš na stablu, ali je visoko i uz stablo. Pravo mjesto za igru i pravo veselje za djecu
Knina. Krivac je – Ekološka udruga Krka.
Kućica na stablu, službeno nazvana “Eko-info kućica” nalazi se kod Ekološko informativnog
centra na Krki, a kninska Eko udruga izradila ju je u okviru inicijative koju je financirala Zaklada
“Kajo Dadić” iz Splita.
Nakon otvorenja održana je i radionica na kojoj su djeca od starih stvari izrađivala namještaj i
predmete za kućicu.
Eko-info kućica izrađena je od drveta, a u dvorišta kućice nalazi se i mini reciklažno dvorište,

odnosno spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.
– Inicijativom ćemo omogućiti djeci mjesto gdje mogu odvojeno prikupljati otpad te isti reciklirati
i kreativno se izraziti. Također planiramo doprinijeti edukaciji djece i odraslih o važnosti očuvanja
okoliša, vrstama i načinima odvajanja otpada, zdravom načinu života, podizanju kvalitete života
te ih potaknuti da isto primijene u svakodnevnom životu. I sve to kroz djeci najzabavniji način,
kroz igru – kažu u kninskoj Ekološkoj udruzi.
Kućica će u budućnosti biti korištena i za potrebe edukacije u provedbi „Zelenih izleta“ i drugih
ekoloških radionica. Posjet Eko-info kućici je besplatan te je mogu koristiti sva zainteresirana
djeca.

13. RUJNA 2016.

Kninski Crveni križ u vrtiću obilježio Svjetski dan
prve pomoći
Gradsko društvo Crvenog križa Knin obilježilo je Svjetski dan prve pomoći posjetom Dječjem
vrtiću Cvrčak i njegovom područnom uredu Visibaba gdje je najmlađe upoznalo sa svojim radom.
Tom prilikom GDCK Knin ukazalo je na važnost pružanja prve pomoći kao prvog i najvažnijeg
koraka u spašavanju ljudskih života.
Djeci su zahvaljujući sredstvima doznačenim Hrvatskom crvenom križu iz Nacionalnog programa
sigurnosti cestovnog prometa RH 2011-2020. godine podijeljene slikovnice iz edicije Pomozi medi
Jurici – “Na putu do škole” kako bi se od najranije životne dobi započela odgovorno ponašati
prema sebi i drugim osobama u prometu.
Ključne poruke ovogodišnjeg Svjetskog dana prve pomoći su sljedeće:
Svatko ima potencijal naučiti prvu pomoć i spašavati živote
Milijuni smrtnih slučajeva ili ozljeda uzrokovanih prometnim nesrećama mogli bi se izbjeći svake
godine kad bi građani bili osposobljeni za pružanje prve pomoći i imali dovoljno samopouzdanja
za djelovanje u hitnim situacijama
Provedbom edukacije iz prve pomoći, nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
mogu pomoći u izgradnji svijesti o važnosti odgovornog ponašanja u prometu na cestama te
podučiti građane o glavnim rizicima koji dovode do prometnih nesreća

22. RUJNA 2016.

Djeca iz vrtića posjetila policijsku postaju
U povodu Dana otvorenih vrata policije, djeca iz područnih vrtića „Maslačak“, „Tratinčica“ i
„Visibaba“ posjetila su kninsku policijsku postaju.
Kako se radi o djeci koja naredne godine polaze u školu, s policijskim djelatnicima su razgovarali
o prometnim pravilima, pravilnom kretanju do škole i mogućim opasnostima u prometu.
Osim toga, djeca su kroz ugodnu šetnju i druženje upoznala prostorije i djelatnike postaje kao
i poslove koji pojedini djelatnici obavljaju. Naravno, najviše radosti i oduševljenja izazvao je
policijski vozni park. Djeca su radoznalo razgledala vozila, sjedila na motociklu i slušala zvuk
sirena.
Ono što je osobito važno je činjenica da kroz ovakve posjete djeca policajce doživljavaju kao
bliske osobe koje ih čuvaju i kojima se mogu obratiti ako im je potrebna pomoć.
– U ime djece i osoblja Dječjeg vrtića hvala dragim policajcima na vedrom ugodnom i osobito
poučnom druženju – zahvalili su iz vrtića.

6. LISTOPADA 2016.

„Mi smo taj svijet“ – djeca u Kninu obilježavaju
svoj tjedan
Grad Knin i Dječji vrtić Cvrčak jučer su organizirali središnji događaj povodom Međunarodnog
tjedna djeteta na Trgu Ante Starčevića.
Brojne radionice posjetilo je 250 djece i stotinjak odraslih. Početak programa otvorila su djeca iz
DV Cvrcak pjesmom “Sve je lijepo kad si dijete”.
Djeca su pozvala gradonačelnika Nikolu Blaževića da otvori druženje, a on je zaželio da nam
grad bude sretan i veseo kao što je danas u društvu djece.
Po završetku radionica Golden Royal Bend razveselio je sve prisutne pjesmom, ali i čestitkom
svim odgojiteljima i učiteljima povodom njihovog dana uz rečenicu „Hvala što postojite“.
Tako se opet potvrdilo da je grad Knin grad djece i da ima brojne odrasle koji brinu da njihov život
u zajednici bude bogat i radostan.
Ovim putem u ime organizatora posebno hvala svim sudionicima radionica koji su uz DV Cvrčak
ponudili zanimljive sadržaje za djecu, a to su; GDCK Knin, UOSI Sv. Bartolomej, Udruga Čarobni
svijet, DFA Zvončići, Eko udruga Krka, Taekwondo klub Olympic“ te OŠ Domovinske zahvalnosti
što su dolaskom sedam razrednih odjeljenja i njihovih učiteljica podržali zajedničko druženje.

29. LISTOPADA 2016.
Dani kruha u Dječjem vrtiću Cvrčak
Posljednji tjedan u listopadu u DV “Cvrčak”
obilježeni su Dani kruha i zahvalnosti za plodove
zemlje. “Cvrčak”, “Visibaba” , “Tratinčica” i
“Maslačak” mirisali su po toplim pecivima koja
su spremala djeca, roditelji i zaposlenici vrtića.
U tradicionalnom ozračju fra Ivan Lukač je uz
pjesmice i molitvu blagoslovio kruh i sva peciva.
Djeca su prigodnim tekstovima i igrokazima
pokazala kako ona razumiju vrijednost kruha
svagdašnjeg u životu ljudi.
Svečanost Dana kruha pratili su i uvijek dragi
gosti i prijatelji djece – gradonačelnik Nikola
Blažević, zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić,
pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
i društvene djelatnosti Nenad Damjanović i
članica Upravnog vijeća Vrtića Duška Lapčić. S
posebnim zadovoljstvom su se pridružili djeci i
zaposlenicima na zajedničkom doručku.
U popodnevnim satima roditelji su također imali
priliku vidjeti program koji su uvježbala djeca sa
svojim odgajateljicama, te izložbu svih peciva
koja su izrađena. Svi prisutni mogli su donirati
novčana sredstva u humanitarne svrhe za Unicefov projekt “Škole za Afriku”.

7.

Obrazovanje

2. OŽUJKA 2016.

Kninski srednjoškolac Davor Glasnović
pobijedio na međužupanijskom natjecanju iz
elektrotehnike
Učenik Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira Knin Davor Glasnović pod mentorstvom prof.
Milivoja Jerčića osvojio je 1. mjesto na međužupanijskom natjecanju učenika srednjih škola u
zanimanju elektrotehničar te se tako plasirao na državo natjecanje.
Osim njega, na državno natjecanje u zanimanju elektromehaničar koje će se 26. i 27. travnja
održati u Šibeniku plasirao se i Šibenčanin Franko Gović.
Zapažen uspjeh ostvario je i učenik kninske srednje strukovne škole Nikola Mišković koji je osvojio
je drugo mjesto.

31. OŽUJKA 2016.

Ministar Šustar: U Kninu se slaže priča koja ima
glavu i rep
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar stigao je danas u dvodnevni posjet Kninu.
Posjetio je Veleučilište Marka Marulića, studentski dom u izgradnji s novim prostorom gradske
knjižnice te buduće inovacijsko središte.
U Kninu se slaže dobra priča suradnje znanosti i gospodarstva, kazao je ministar.
– U Kninu se slaže priča koja ima glavu i rep, stvara se suradnja znanosti i gospodarstva. Mi
često čujemo tu sintagmu, ali ovdje se to konkretno promišlja i planira. Uskoro imamo susret s
ministrom Tolušićem koji je zadužen za regionalni razvoj i europske fondove i mogu se očekivati
konkretne mjere. Ja bih rekao, gledajući u perspektivi, da ovaj grad ima iznimnu šansu zadržati
mlade ljude. I to ne samo na veleučilištu nego i u dijelu suradnje s gospodarstvom – rekao je
Šustar te pohvalio ideju inovacijskog središta.
– U planu inovacijskog središta vidi se kontekst koji je promišljen i koji vodi računa o mladim
ljudima. A bez mladih ljudi ne možemo razmišljati o gospodarskom razvoju i tu je priča posložena.

Moram pohvaliti da postoji dobar plan u koji su uključeni i Grad i Županija te više ministarstava.
A kako bi se plan ostvario potrebno je uključiti i sve razine financiranja – naglasio je Šustar te
istaknuo šansu Knina kao poveznice.
– Budućnost Hrvatske nije samo imati visokoobrazovne centre u velikim središtima nego se to
treba razvijati i prema manjim središtima. Knin je jedna jako dobra poveznica između sjeverne
i južne Hrvatske i to je sjajna šansa. Današnji posjet me uvjerio da neka manja središta trebaju
punu pozornost. I ne smijemo ostati samo deklaratorno na potrebi policentričnog razvoja
Hrvatske nego na tome treba i konkretno raditi. Kolege ovdje nam daju najbolje jamstvo kako
ulagati i kako raspodijeliti ulaganje, a ministarstvo će se sigurno potruditi da kadrovski ekipira i
Veleučilište i Inovacijski centar – obećao je ministar.
Ministra Šustara su dočekali gradonačelnik Nikola Blažević za suradnicima, saborska zastupnica
i kninska gradonačelnica u tri mandata Josipa Rimac, predsjednik Gradskog vijeća Marinko
Tokmakčija, župan Goran Pauk i v.d. dekanica kninskog Veleučilišta Lovorka Blažević.
Ministar će sutra posjetiti kninske srednje i osnovne škole.

01. TRAVNJA 2016.

Ministar Šustar u posjeti kninskim školama i
crkvi GVHKZ
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar u okviru dvodnevnog posjeta Kninu danas
je obišao kninske osnovne i srednje škole.
Uz ravnatelje škola, domaćini su mu bili gradonačelnik Nikola Blažević, saborska zastupnica i
kninska gradonačelnica u tri mandata Josipa Rimac, zamjenik gradonačelnika Slaven Ivić i
dožupan Tomislav Vrdoljak.
Ministar je, zajedno sa saborskom zastupnicom Rimac, obišao i Crkvu Gospe Velikog Hrvatskog
Krsnog Zavjeta gdje ih je dočekao gvardijan Franjevačkog samostana i župnik Župe sv. Ante
Padovanskog – Knin, Fra Marko Duran.

9. TRAVNJA 2016.
Kninski srednjoškolci pobjednici Državne
olimpijade iz vjeronauka
Učenici srednje škole Lovre Montija iz Knina
pobijedili su na državnom natjecanju iz
vjeronauka u Opatiji.
Ekipu koja je osvojila prvo mjesto čine Barbara
Babić, Matea Babić, Stipe Maloča i Antonio
Hromić, a vodio ih je mentor Mario Preden.
Državna olimpijada iz vjeronauka održala se
od 6. do 8. travnja u Opatiji. Svečano otvorenje
natjecanja održano je 6. travnja u Kongresnoj
dvorani Grand Hotela Adriatic, dok je jučer samo
natjecanje održano u OŠ Rikard Katalinić.
Pobjedničkoj ekipi je na svom facebook profilu
čestitao ravnatelj srednje škole Lovre Montija Mirko Antunović.
Pobjednicima su na facebook stranici Sv. Ante – Knin čestitali i kninski franjevci.
– Hvala im za ljubav i znanje koje su pokazali pred učenicima i mentorima iz cijele Hrvatske.
Vjerujemo da će im stečeno znanje i uloženi trud biti na korist u daljnjem životu, uz obilje Božjeg
blagoslova – stoji u čestitci.

28. TRAVNJA 2016.

Davor Glasnović iz kninske srednje strukovne
škole najbolji u državi
Davor Glasnović iz Kistanja, učenik Srednje strukovne škole kralja Zvonimira iz Knina, osvojio
je prvo mjesto na državnom natjecanju učenika elektromehaničara koje se jučer održalo u
Industrijsko-obrtničkoj školi u Šibeniku.
Na natjecanju je sudjelovalo 12 učenika iz 11 hrvatskih škola iz Karlovca, Varaždina, Bjelovara,
Požege, Knina, Šibenika, Vinkovaca, Imotskog, Labina, Korčule i Zagreba te kao gosti dva učenika
iz bosanskohercegovačkog Žepča.
Franko Gović iz škole domaćina plasirao se na drugo mjesto, dok je Petar Kuzman iz imotske
Obrtničko-industrijske škole osvojio treće mjesto.
Svi učenici i njihovi mentori dobili su prigodne darove sponzora, a najbolji su se okitili medaljama.

24. SVIBNJA 2016.
Odgojiteljice kninskog vrtića dobile u Zagrebu
zahvalnicu za projekt “Energija pokretač svega”
Odgojiteljice kninskog Dječjeg vrtića Cvrčak
Amarela Bobanović i Jasna Pokrajčić
dobile su na državnoj Smotra projekata u
Zagrebu zahvalnicu za vrsno metodološko
vođenje projekta “Energija pokretač svega”
odgojne skupine “Leptirići”.
Riječ je o Državnoj smotri projekata
iz Nacionalnog programa odgoja
i obrazovanja za ljudska prava i
demokratskog građanstva Vlade Republike
Hrvatske za područje predškolskog
odgoja u organizaciji Agencije za odgoj i
obrazovanje.
Projekt kninskih odgojiteljica prije
prezentacije u Zagrebu izabran je od strane
Stručne komisije na regionalnoj Smotri
projekata u Zadru.
Cilj njihovog projekta je upoznavanje
obnovljivih izvora energije i razvoj
odgovornih i aktivnih korisnika racionalnog
korištenja energetskih potencijala te
formiranje pozitivnih stajališta i sustava
vrijednosti koji će oblikovati odgovorno
ponašanje djeteta prema svemu što ga okružuje tijekom njegova života. Odgoj za održivi razvoj,
očuvanje okoliša i racionalno korištenje energije treba započeti od ranog djetinjstva jer je to dio
cjeloživotnog odgoja i obrazovanja, objašnjeno je u projektu.

9. LIPNJA 2016.
Obilježena 11. godišnjica veleučilišta;
Gradonačelnik: Ove godine studentski dom i
inovacijsko središte
U Kninu je danas svečano obilježena 11.
godišnjica Veleučilišta Marka Marulića na
kojem je do sada diplomiralo 470 studenata,
a još ih otprilike toliko trenutačno studira.
Kninsla visokoobrazovna ustanova ima
temelje biti još bolja, kazala je v.d. dekanica
Lovorka Blažević.
– Naše veleučilište ima kapacitet razviti se u
respektabilnu instituciju. Željno očekujemo
otvaranje studentskog doma, ali i inovacijskog
središta. Kad spominjem ta dva projekta
moram se zahvaliti saborskoj zastupnici Josipi
Rimac za veliku pomoć u njihovoj realizaciji.
Zahvaliti se moram i gradonačelniku Nikoli Blaževiću, Županiji, Ministarstvu regionalnog razvoja
i Ministarstvu znanosti – uputila je zahvale Lovorka Blažević i otkrila kako je, osim obrazovnog,
jedan od bitnih ciljeva veleučilišta i razvijati suradnju s gospodarstvom s posebnim naglaskom
na razvoj autohtonih proizvoda.
Veleučilište je najbolje što se dogodilo Kninu, ustvrdio je kninski gradonačelnik Nikola Blažević.
– Veleučilište je najljepša kninska priča od Oluje na ovamo. Odnos Grada i veleučilišta cijelo vrijeme
je bio prožet suradnjom i uvažavanjem. To je bogatstvo kojega moramo čuvati. Studentski dom
je pred otvaranjem, a vjerujem da će i inovacijsko središte zaživjeti ove godine – rekao je Blažević
zahvalivši se Ministarstvu regionalnog razvoja za 4,3 milijuna kuna namijenjenih dovršetku
studentskog doma, kao i Ministarstvu znanosti koje je u tu svrhu osiguralo 300 tisuća kuna.
Kninsko veleučilište bitno je i za županiju, istaknuo je dožupan Tomislav Vrdoljak.
– Kninsko veleučilište postalo je snažno i kvalitetno. A snažno veleučilište u Kninu znači i snažnu
županiju – kazao je dožupan.

22. SRPNJA 2016.
Dosadašnja v.d. izabrana za dekanicu
veleučilišta; Predstavljamo Lovorku Blažević
Odlukom Upravnog vijeća Veleučilišta „Marko Marulić“
u Kninu dosadašnja v.d. dekanice Lovorka Blažević
izabrana je za dekanicu veleučilišta, a mandat će joj
potrajati do kraja akademske godine 2018/19.

Pripremanje studenata za
tržište rada
Najbitnije je studente pripremiti za tržište rada i
profesionalne izazove, kaže nova dekanica.
– Danas na Veleučilištu studira više od 450 studenata
koji stječu stručna znanja kako bi na tržištu rada bili
što konkurentniji i spremni za radne i profesionalne
izazove koji ih očekuju – kaže dekanica Blažević i kao dva
najvažnija projekta ističe studentski dom i inovacijsko
središte.

Studenstki dom kao
prednost u odnosu na druge visokoobrazovne
ustanove
– Nakon jedanaest godina djelovanja, Veleučilište u suradnji s Gradom Kninom, Ministarstvom
regionalnog razvoja i EU fondova i Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta dovršava
studentski dom za smještaj studenata iz različitih dijelova Hrvatske, ali i susjedne Bosne i
Hercegovine. Dovršetkom Studentskog doma Veleučilište će dobiti još jednu konkurentsku
prednost pred visokoobrazovnim ustanovama u Hrvatskoj te izravno podići studentski standard
– uvjerena je dekanica.

Inovacijsko središte poticat će razvoj
gospodarstva cijeloga kraja
Kaže kako će projekt inovacijskog središta pomoći gospodarstvu cijeloga kraja.
– Veleučilište je pripremilo projekt gradnje i opremanja inovacijskog središta za aplikaciju prema
Europskim fondovima te smatramo da je to još jedan strateški projekt za Veleučilište ali i za
poticanje i razvoj gospodarstva na području grada Knina i županije – naglašava Lovorka Blažević.

Dobar imidž veleučilišta
Dodaje kako je veleučilište steklo dobar imidž u Dalmaciji, ali i šire.
– Veleučilište je studentima postalo prepoznatljivo na području Dalmacije, a i šire te se svake
akademske godine upisuje sve više studenata s mjestom prebivališta izvan Knina – otkrila
je dekanica te istaknula i važnost suradnje s lokalnom zajednicom, ali i visokoobrazovnim
ustanovama iz Europe.

Suradnja slokalnom zajednicom; Suradnja s
europskim visokoobrazovnim ustanovama
– Veleučilište će nastaviti graditi odlučnu suradnju s lokalnom zajednicom i gospodarskim
subjektima s ovog područja te usmjeriti svoje studijske programe prema potrebama gospodarstva
i tržišta rada. Bitno je naglasiti kako kroz provedbu Erasmus + programa, Veleučilište ima jako
dobru suradnju s visokoobrazovnim ustanovama iz Europe te istu namjerava nastaviti kroz
navedeni program, ali i druge programe EU, kako one za mobilnost tako i one namijenjene
za financiranje istraživanja i razvoja – referira nova dekanica te najavljuje daljni rast ove
visokoškolske ustanove.

Podizanje kvalitete studija i njegovanje
znanstvenog rada
– I u godinama koje slijede veleučilište će nastaviti aktivnosti u podizanju kvalitete studija,
studiranja i studentskog standarda, ali će isto tako nastaviti njegovati znanstveni i stručni rad i
promicati pozitivne vrijednosti veleučilišta – kazala je za kraj Lovorka Blažević.

Četiri preddiplomska i jedan diplomski studij
Inače, Kninsko Veleučilište danas izvodi preddiplomske stručne studije Poljoprivreda krša –
Stočarstvo krša, Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja, Prehrambena tehnologija i Trgovinsko

poslovanje s poduzetništvom te specijalistički diplomski stručni studij Ekonomski i normativni
okvir poduzetništva.

2. RUJNA 2016.
OŠ Domovinske
zahvalnosti dobila
status Microsoft
Showcase škole za
dokazanu izvrsnost
u unaprjeđenju
nastavnih
programa
Osnovna škola Domovinske zahvalnosti iz Knina jedna je od 18 hrvatskih škola koje su dobile
status Microsoft Showcase škole za dokazanu izvrsnost u unaprjeđenju nastavnih programa
kako bi se učenicima omogućilo kvalitetnije i usmjerenije obrazovanje. Ove škole su ujedno
prepoznate zbog korištenja mobilne i cloud tehnologije kako bi bolje pripremile učenike za
uspjeh u poslovnoj karijeri.
Showcase škole će blisko surađivati s Microsoftom kako bi prednjačile u primjeni inovativnih
metoda u obrazovanju te će dijeliti viziju obrazovanja zasnovanog na tehnologiji na način da će
podučavati druge škole kako provoditi promjene u educiranju.
Osim što su globalno prepoznate zbog educiranja zaposlenika budućnosti, Microsoft Showcase
škole dobivaju i mogućnost zajedničke suradnje širom svijeta, pristup profesionalnom razvoju,
pozive na ekskluzivna događanja, pristup programu Microsoft Innovative Educators Experts
(MIE Experts) koji pruža podršku učiteljima i učenicima kao i putem kojeg se mogu preuzimati
inovativni modeli edukacije i razvijati novi koncepti.

29. RUJNA 2016.

Microsoft održao radionice u OŠ Domovinske
zahvalnosti
U organizaciji Microsofta Hrvatska u OŠ Domovinske zahvalnosti Knin održane su radionice iz
područja računarstva i interneta. Ova škola nije odbrana slučajno. Naime, odnedavno nosi status
Showcase škole i to kao jedna od najopremljenijih škola u Hrvatskoj.
Škola ima 130 računala, učionicu s pametnom tablom i s 30 tableta. Tablet ima i svaki učitelj, a
njih je oko 90. Od ove školske godine učitelji i nastavnici rade i sa e-dnevnicima.
Kako bi i druge škole slijedile primjer OŠ Domovinske zahvalnosti, Microsoft Hrvatska organizirao
je za učenike osnovnih škola iz Unešića i Drniša tri radionice: o sigurnosti djece na internetu,
korištenju tableta i pametne ploče u nastavi biologije i kemije te o osnovama programiranja.
O sigurnosti djece na internetu predavanje je održao nastavnik informatike Danijel Forjan, dok
je nastavnica biologije i kemije Zdenka Bilić , putem prezentacija, online digitalnih materijala,
demonstrirala učenicima kako teško gradivo može biti zanimljivo, poučno, ali i zabavno učenicima.
U Kninu je bio i Goran Pivarski, voditelj komunikacija i društveno odgovornog poslovanja
Microsofta Hrvatska i BIH. Istaknuo je kako će do 2020. godine u EU nedostajati preko 800
tisuća IT stručnjaka. Zato je ,kaže, potrebno djecu u ranoj dobi učiti informatičkim vještinama, a
informatika mora postati obvezan predmet i to u prvom razredu osnovne škole.

3. LISTOPADA 2016.

Na Veleučilištu svečano otvorena akademska
godina; U klupama 113 brucoša
Na Veleučilištu Marka Marulića danas je svečano otvorena nova akademska 2016./2017. godina,
a u klupe je sjelo 113 brucoša.
Novim studentima kninskog veleučilišta obratila se dekanica Lovorka Blažević pozvavši ih da
postanu dio akademske zajednice, ali i dio grada Knina.
– Hvala vam što ste prepoznali i izabrali naše veleučilište i studijske programe i nadamo se
da ćete i vi biti kotačić koji će pomoći da se naše veleučilište nastavi razvijati u respektabilnu
ustanovu visokog obrazovanja. Pozivam vas da svojim dolaskom postanete dio naše akademske
zajednice, ali i dio grada Knina koji je osobito ponosan na svoje povijesno i kulturno naslijeđe te
prirodne ljepote koje ga okružuju – obratila se brucošima dekanica Blažević.

Ispred Grada Knina studentima se obratio predsjednik Gradskog vijeća Marinko Tokmakčija.
– Poštujte sebe, ovu ustanovu i profesore koji daju svoje vrijeme da vam prenesu znanje kako
bi vi sutra postali motor ovog grada, ovog kraja i ove prekrasne države. Želim vam da uz muku
uberete najljepše plodove znanja – poručio je Tokmakčija i otkrio kako je završio natječaj za
opremanje studentskog doma te kako je pitanje dana kada će se krenuti u realizaciju.
Brucošima se obratio i dožupan Tomislav Vrdoljak.
– Znanje je pokretač društva u cjelini i bez njega nema napretka. Znanje koje ćete ovdje steći
pružit će vam mogućnost da radite i gradite budućnost naše domovine Hrvatske, ali i susjedne
nam Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će vam svaka služba na našem veleučilištu biti na usluzi.
Svi ovdje moraju imati vremena za vas i biti vam pri ruci – poručio je dožupan.
Najboljim studenticama i studentima, Emanueli Čurčić, Luki Baljku i Tei Zemunović prijenosna je
računala u ime Grada poklonio zamjenik kninskog gradonačelnika Slaven Ivić.
Od 113 novih studenata kninskog veleučilišta 52 je upisalo Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom,
30 Prehrambenu tehnologiju, 21 Biljnu proizvodnju te 10 Stočarstvo krša.
Od dužnosnika i uzvanika na svečanom otvaranju nove akademske godine bili su prisutni i
dožupanica Anja Šimpraga te dugogodišnja kninska gradonačelnica i saborska zastupnica
Josipa Rimac.
Novu akademsku godinu blagoslovio je gvardijan Samostana sv. Ante fra Marko Duran.

28. LISTOPADA 2016.
Ivan Uzun izabran za
predsjednika županijske
udruge ravnatelja
osnovnih škola
Na sjednici Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih
škola Šibensko-kninske županije, ravnatelj OŠ
Domovinske zahvalnosti Ivan Uzun izabran je za
predsjednika ogranka ove udruge te će je voditi u
narednom četverogodišnjem razdoblju.
Za zamjenika je izabran Darko Relja, ravnatelj
Osnovne škole Vidici u Šibeniku, a za tajnicu
ogranka Margita Vrbičić.

8.

Okoliš

2. STUDENOGA 2016.

Inovativni sat lektire u knjižnici: Čitanje,
raspravljanje, pantomima, kviz…
Narodna knjižnica Knin bila je danas poprište mladih ljubitelja lektire, a osim čitanja bilo je tu
puno kreativnih načina usvajanja lektirne građe.
Naime, nastavnica hrvatskog jezika Marija Dujmić održala je danas u knjižnici sat lektire za
učenike šestog razreda Osnovne škole dr. Franje Tuđmana uz asistiranje djelatnice knjižnice Ane
Šimić Sunko.
Lektira je bila “Kraljević i prosjak”, slavno djelo Marka Twaina iz 1882. godine.
Osim čitanja i raspravljanja o djelu, do lektirne srži došlo se vrlo kreativnim metodama pa su
tako likovi pogađani pantomimom, a održan je i kviz na temu pročitane knjige.
Koja će, vjerujemo, ostati u lijepom sjećanju današnjih protagonista, učenika šestog razreda
kninske osnovne škole.

22. SIJEČNJA 2016.
Izvještaj o radu zelenog telefona

Tijekom 2015. godine članice Mreže Zelenih telefona Hrvatske ukupno su zaprimile 2707 prijava,
stoji u izvještaju o radu Mreže Zelenih telefona Hrvatske objavljenome 22. siječnja 2016. godine.
Na zeleni telefon kninske Ekološke udruge Krka koja pokriva područje Šibensko-kninske županije
u 2015. godini je zaprimljeno ukupno 159 prijave, što je manje nego u 2014. godini kada su bile
202 prijave.
Spomenutih 159 prijava odnosi se na 62 slučaja, odnosno, s obzirom na ponavljanje prijava, na
32 autentična slučaja. Trinaest slučajeva je riješeno dok su neki vrlo blizu rješavanja, a za neke još
nema povratnih informacija. Najveći broj prijava se odnosio, kao i prethodnih godina, na ilegalne
deponije smeća i onečišćenje voda, stoji u izvještaju.
Uglavnom su riješeni slučajevi oko registracije i sanacije ilegalnih deponija otpada. Najzastupljenije
kategorije su otpad i vode, a najviše se prijava odnosi na slučaj zagađenja rijeka Krke, Orašnice,
Marčinkovca i Butižnice. Slučajeve prijavljuju više muškarci nego žene, a ljudi uglavnom žele
ostati anonimni, stoji u izvještaju

3. VELJAČE 2016.
Objavljena publikacija o radu Mreže Zelenih
telefona; Inga Kukolj: dobra suradnja s
gradskim i županijskim službama
Mreža zelenih telefona Hrvatske objavila
je publikaciju o radu mreže.
Ocjena koju su aktivisti dali suradnji
Zelenih telefona Hrvatske, nadležnih
službi i građana u zaštiti okoliša i prirode
je trojka.
– Iako od županije do županije postoje
razlike u postupanju nadležnih službi,
generalna ocjena suradnje je prosječna,
solidna trojka. Odličnu ocjenu, nažalost,
zaslužuju tek pojedine službe, isključivo
zbog pojedinaca koji odgovorno obavljaju
svoj posao te su uvijek dostupni u pružanju
informacija – kažu u Mreži.
Evo kakvu je ocjenu dala aktivistica kninske Ekološke udruge Krka Inga Kukolj za stanje u našoj
županiji.
– Što se tiče naše Županije istakli bi odličnu suradnju s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša
i komunalne poslove Šibensko-kninske Županije, Upravnim odjelom za prostorno uređenje,
komunalne, imovinsko pravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina te gradskim tvrtkama za
prikupljanje i odvoz otpada u Županiji. Kao primjer lošije suradnje i manje učinkovitosti istakli bi
rad pojedinih komunalnih redarstava, ali samo kao poticaj za bolji rad . Pozivano sve građane
da i dalje kontaktiraju naš Zeleni telefon ( 072123456 ). Hvala svima na brizi za prirodu i okoliš –
poručila je Inga Kukolj.

26. VELJAČE 2016.
Svečano otvorena Poučno-interpretativna
staza Krčić
U Kninu je svečano otvorena Poučnointerpretativna staza Krčić. Staza je
postavljena u okviru projekta „Priroda
Dalmacije“ koju zajednički provode
Ekološka udruga Krka iz Knina, Udruga
Sunce iz Splita i tri javne ustanove
za zaštićene prirodne vrijednosti i to
Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske
i Dubrovačko-neretvanske županije.
Staza je dugačka 10,5 kilometara i
proteže se kanjonom rijeke Krčić . Uz već
postojeću infrastrukturu postavljeno je
pet edukativnih info ploča, signalizacijski
znakovi, tri interpretativne igre i dvije
sjedeće garniture.
U sklopu otvorenja je prezentirana i
brošura „Budi prirodan-budi aktivan“
koja za cilj ima promovirati atraktivna
područja tri županije i aktivni turizam kao takav. Osim staze kroz projekt će biti postavljena i dva
info kioska u gradu Kninu, jedan na glavnom gradskom trgu i jedan na kninskoj Tvrđavi.
Projekt se financira sredstvima EU.

29. VELJAČE 2016.
U Kninu postavljeni spremnici za igračke
U okviru projekta „Eko knjižnica igračaka“ kojega vodi kninska
Ekološka udruga Krka, a financiraju Fond za zaštitu okoliša
i NP Krka u Kninu su postavljeni spremnici za odvajanje
igračaka.
Spremnici su postavljeni na tri lokacije i to ispred Dječjeg
vrtića Cvrčak, Osnovne škole Domovinske zahvalnost, te
Poludnevnog boravka udruge Sveti Bartolomej.
Kninski ekolozi poručuju kako se postavljanjem spremnika
doprinosi smanjenju otpada.
– Postavljanjem spremnika za odlaganje igračaka
doprinosimo smanjenju količine otpada na odlagalištima, a
ujedno obogaćujemo fond igračaka knjižnice. Osim što ćemo
odvojene, odnosno donirane igračke dostavljati u knjižnicu,
dio ćemo donirati i Caritasu, Crvenom križu, vrtićima i
bolnicama. Želimo biti inovativni, educirati građane o
odvajanju otpada, ali im i omogućiti odvajanje otpada.
Stoga molimo građane Knina i okolice da odvajaju dječje
igračke te ih odlažu u spremnike za igračke na navedenim
lokacijama – poručili su iz Ekološke udruge Krka.
Cilj projekta je u konačnici buđenje ekološke svijesti kod
djece, kažu u udruzi.
– Projektom „Eko knjižnica igračaka“ te aktivnostima koje ćemo provesti u sklopu projekta
značajno doprinosimo buđenju svijesti i edukaciji djece i odraslih o važnosti zaštite okoliša,
odgovornog gospodarenja otpadom i recikliranju. Također doprinosimo i uštedi roditelja u kupnji
igračaka te stvaranju dodatnih sadržaja za djecu grada Knina – poručuju ekolozi iz Knina.
Eko knjižnica igračaka otvorena je u Kninu u veljači 2014. godine. Prva je takva knjižnica na
području RH, a funkcionira na principu besplatnog članstva uz „uvjet“ da se pri upisu donese
jedna stara igračka.
Iz ekološke udruge pozivaju roditelje i djecu da se učlane.
– Ovim putem pozivamo roditelje I djecu koji se nisu učlanili da nam se pridruže, jer imamo velik
izbor igračaka – uputili su poziv iz udruge Krka.

19. OŽUJKA 2016.

Održan dječji Sajam recikliranih proizvoda
Danas je uspješno održan Sajam recikliranih proizvoda u Ekološko-informativnom centru
Krka. Posjetila su ga brojna djeca sa svojim roditeljima te su zajedničkim snagama obojali jaja
za natjecanje u “tucanju” jajima. Pobjednik je maleni Ivan Alajbeg, koji je ujedno i najmlađi
natjecatelj.
Održane su brojne radionice izrade reciliranih proizvoda koje su vodili članovi i volonteri Ekološke
udruge, Čarobnog svijeta, DFA Zvončića i KUD-a Kralj Zvonimir. Sve je bilo u znaku Uskrsa.
Igrale su se i stare, pomalo zaboravljene igre poput “franjica” , “lastika” i slično. Djeca su izlagala
svoje proizvode na štandovima, a mame su napravile uskršnje pogače. Žiri, čiji su članovi također
bila djeca, ocjenjivao je izgled i okus te su izabrali pobjednicu. Iako je natjecateljice uglavnom
bile mame pobjedu je ipak uzela jedna baka, gospođa Nada Kablar, koja je kao nagradu dobila
besplatnu frizuru.
U sklopu Sajma su prikupljane i igračke za Eko-knjižnicu igračaka. Prikupljen je veliki broj igračaka
koje će biti donirane Eko-knjižnici igračaka u Zagrebu koja će uskoro biti otvorena. Eko-knjižnicu
u Zagrebu pokreće udruga Zeleni dan
Sajam je organiziran u sklopu projekta “Eko-knjižnica igračaka” kojeg sufinaciraju Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost i NP Krka.

12. TRAVNJA 2016.

Ekolozi uređuju okoliš škole
Ekološka udruga Krka pokrenula je inicijativu uređenja okoliša OŠ dr. Franje Tuđmana u Kninu.
– Zahvaljujemo svim donatorima na sredstvima te sa zadovoljstvom javljamo da su postavljene
klupe, kućica za knjige i da su ukrašeni koševi za smeće,. Dakle, uređen je dio okoliša škole, ali
imamo još planova. Kupljen je i komposter da se djeci omogući odvajanje bio otpada, a učenici
su izradili spremnike za odvajanje otpada koji su postavljeni u predvorje škole pa se krenulo i
s boljim odvajanjem otpada – kazala nam je Inga Kukolj iz Ekološke udruge te uputila molbu
učenicima.
– Najbolje od svega je što su sama djeca prikupila dio sredstava za klupe, akcijom skupljanja i
prodaje plastičnih boca. Stoga Vas molimo da čuvate klupe i odvajate otpad te da slikovnice
i knjige donesete u kućicu ispred škole. Iste će poslužiti školskoj knjižnici ili knjižnici igračaka –
poručila je Inga Kukolj.

21. TRAVNJA 2016.

Djeca iz vrtića, Komunalno i Čistoća i zelenilo
obilježili Dan planete
U povodu obilježavanja Dana planete Zemlje djeca i zaposlenici Dječjeg vrtića Cvrčak u suradnji
s djelatnicima Komunalnog poduzeća te tvrtkom Čistoća i zelenilo uredili su danas okoliš vrtića.
Komunalno poduzeće pripremilo je teren za sadnju, a poduzeće Čistoća i zelenilo doniralo je
sadnice stabala, ukrasnog grmlja, ružmarina, lavande i drugog začinskog bilja i cvijeća te su
njihov ravnatelj i djelatnici zasadili sadnice zajedno s malim pomagačima.

20. SRPNJA 2016.
Nakon glasovanja
projekt kninskih ekologa
pobijedio na natječaju
INA-e
Poučno-edukativna staza Krka projekt je
Ekološke udruge Krka iz Knina koji je pobijedio
na natječaju INA-e, odnosno u glasanju na INAinoj Facebook aplikaciji.

Preko tisuću ljudi angažiralo se glasanjem za
kninski projekt
Evo i rezultata glasanja koje je zaključeno danas u 14 sati:
Knin 1032;
Dugopolje 982;
Gornja Stubica 763;
Pakrac 344.

Sat i pol prije kraja glasovanja Dugopolje bilo u
“nedostižnom” vodstvu
Samo sat i pol prije kraja glasovanja Dugopolje je imalo 63 glasa prednosti, a preokret se dogodio
20-ak minuta prije kraja glasanja pa je pobjeda time slađa.
Kninjani su, nakon dobivanja aktivne zone u akciji Coca Cole prošloga mjeseca, još jednom
pokazali zajedništvo i glasanjem se izborili za svoj grad. Treba zahvaliti i glasovima pristiglima iz
susjednih gradova u županiji te svima onima koji vole i čuvaju rijeku Krku.

O projektu kninskih ekologa
Evo i par riječi o projektu.
Projektom bi se uredila obala rijeke Krke koja se sada koristi za šetnju i vožnju biciklom, no nije

u potpunosti uređena. Prikupljena sredstva koristila bi se za postavljanje edukativnih ploča,
stolova, klupa, stalaka za bicikle, koševa za otpad te kanti za odvojeno prikupljanje otpada.
Predviđeno je i održavanje radionice za djecu o zaštiti okoliša, rijeci Krki i zaštićenim biljnim i
životinjskim vrstama koje obitavaju uz rijeku Krku te odvajanju i recikliranju otpada.

O natječaju INA-e
Nakon detaljnog vrednovanja projekata pristiglih na ovogodišnji natječaj Zeleni pojas, stručna
komisija sastavljena od predstavnika relevantnih fakulteta, neovisnih stručnjaka za održivi
razvoj te predstavnika Ininog Sektora održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša te
Sektora korporativnih komunikacija odabrala je 17 pobjedničkih ideja koje će biti provedene u
nadolazećem razdoblju uz financijsku podršku Ine u ukupnom iznosu od 340.000 kuna te pomoć
Ininog Kluba volontera.
Na ovogodišnji natječaj pristigle su rekordne 222 prijave, a pobjednički projekti odabrani su
temeljem jasno definiranih kriterija od kojih su najvažniji bili pripremljenost i kvaliteta projekta,
stupanj povoljnog utjecaja na okoliš, jasno definirana područja kojima bi se dala podrška, kao i
mogućnost realizacije projekta putem zajedničkih akcija u suradnji s Ininim klubom volontera.
Komisija je odabrala 17 projekata, dok je dodatni projekt po prvi put odabran glasanjem među
četiri ponuđena na Ininoj Facebook stranici.

13. RUJNA 2016.
Priznanje Ministarstva okoliša Ekološkoj udruzi
Krka za Eko knjižnicu igračaka
Ministarstvo zaštite okoliša i
prirode donijelo je odluku o dodjeli
priznanja Ekološkoj udruzi Krka
iz Knina za projekt Eko knjižnice
igračaka.
Priznanje je dodijeljeno u
kategoriji doprinosa udruga na
promicanju i unapređenju zaštite
okoliša i održivog razvoja – za
uspješnu realizaciju, inovativnost
i održivost projekata udruga
civilnog društva kojima se promiče
i unapređuje zaštita okoliša i
energetska učinkovitosti.

9.

Kultura

20. RUJNA 2016.
Najviše prijava na Zeleni telefon odnosi se na
vojne vježbe na Dinari
U listopadu započinju upisi djece i mladih u folklornu
sekciju KUD-a Kralja Zvonimira.
U mlađu grupu mogu se upisati djeca od 7 do 9
godina, a u stariju mladi od 14 do 16 godina.
Upisi će se obavljati od 4. do 30. listopada, utorkom
i četvrtkom od 18:30 do 19:30 u prostorijama KUD-a
na Sinobadima u Krbavskoj bb.
Folklorna sekcija također traži mlade koji sviraju
klavir ili harmoniku kako bi bili korepetitori u sekciji.
– Svi koji volite druženje kroz igru, pjesmu i ples,
dođite i budite čuvari naše tradicije kojom se trebamo ponositi. Kroz takva kvalitetna druženja se
istovremeno zabavljamo i učimo o našem tradicijskom bogatstvu. Tijekom turneja ne samo da
osjetimo čari pozornice već i stječemo nove prijatelje i tako bogatimo svoja iskustva kvalitetnim
i lijepim doživljajima – stoji u pozivu voditeljice sekcije Jagode Štivinović.

31. SIJEČNJA 2016.

Održana 11. Noć muzeja
U Kninskom muzeju na tvrđavi održana je 11. po redu Noć muzeja. Posjetitelje je dočekao i
pozdravio ravnatelj muzeja Zvonimir Jelić, o izložbama su govorile kustosice Zoja Radić i Ivana
Mikulić Sarić, a otvorio ih je gradonačelnik Grada Knina Nikola Blažević.
U crkvi sv. Barbare otvorena je izložba pod nazivom “Tradicijsko lončarstvo ručnog kola u
Erveniku” autorice Zoje Radić. Na izložbi su predstavljene keramičke posude, lončarsko kolo,
alati i pomagala, kao i način rada i proces proizvodnje u selu Ervenik koje je bilo jedan od centara
proizvodnje na dinarskom području.
U Galeriji Kninskog muzeja otvorena je izložba slika “Priča o kavi” akademskog grafičara Tihomira
Bazine. Autor se predstavio sa 42 rada malog formata u kojima kroz različite anegdote preispituje
fenomen ispijanja kave na ovim prostorima.
Ostatak večeri posjetitelji su razgledali stalne muzejske postave uz stručno vodstvo kustosica
Mande Zelić i Katarine Gugo.

8. VELJAČE 2016.

Maškare
Ulicama Knina 8. veljače 20167. godine prošetala je vesela i maštovita karnevalska povorka.
Prema Krnji, glavnom krivcu za sve gradske nevolje, nisu ipak bili milostivi. Završio je spaljen u
Krki.
Maškare su pozdravili i predstavnici gradske vlasti predvođeni gradonačelnikom Nikolom
Blaževićem.
Maškare su održane i u Golubiću, a svoju zabavu imao je i Dom za starije i nemoćne osobe u
Kninu.

5. OŽUJKA 2016.

Fotografija dana National Geographica
vlasništvo Kninjanke Sare Filipe Delić!
Svjetsko online izdanje National Geographica za fotografiju dana izabralo je danas fotografiju
Kninjanke Sare Filipe Delić!
Sara je uslikala jezero Morskie Oko koje se nalazi visoko u planinskom lancu Tatre u Poljskoj, a
sliku koju je čuveni svjetski magazin proglasio najboljom možete vidjeti u prilogu ove vijesti.
Sara ima 18 godina i učenica je Jezične gimnazije u Kninu. Prošle godine je pobijedila na petim
po redu Foto danima mladih, a današnji nevjerojatni uspjeh će joj sigurno otvoriti mnoga vrata
u svijetu fotografije.

10. OŽUJKA 2016.

Otvorena izložba fotografija Žene ženama
U Galeriji Kninskog muzeja na tvrđavi otvorena je izložba fotografija članica Fotokluba Šibenik
pod nazivom: Žene ženama.
Posjetitelje je pozdravio ravnatelj muzeja Zvonimir Jelić, o radu fotokluba Šibenik govorio njihov
ravnatelj Zdenko Zjačić, a izložbu je otvorila članica Upravnog vijeća muzeja Ivanka Brekalo.

25. OŽUJKA 2016.

U Kninskom muzeju otvorena izložba
“Zaplovimo Krkom”
U Kninskom muzeju na tvrđavi sinoć je otvorena izložba fotografija šibenskog Foto kluba pod
nazivom “Zaplovimo Krkom”. Izložba je nastala kao plod suradnje šibenskih fotografa i NP Krka,
koji na ovaj način obilježava Svjetski dan voda.
Na sinoćnjoj izložbi je prikazano 28 fotografija Krke, na kojima prevladavaju prekrasni jesenji
pejzaži jedne od najljepših naših rijeka. Izožba je nastala u suradnji s NP Krka, kaže nam predsjednik
šibenskog Foto kluba Zdenko Zjačić, a slikana je jednoga jesenjeg dana na srednjem i gornjem
toku rijeke. Sve su to impresivne fotografije, koje i na jedinstveni umjetnički način potvrđuju
posebnost ljepote Krke, ali i izuzetnu vještinu i kreativnostsamih umjetnika, kaže Zjačić.
Ponajbolje fotografije su rad šibenskog majstora Željka Krnčevića, koji se preko četrdeset godina
bavi fotografijom, a Krka mu je vječna inspiracija.
U ime ravantelja NP Krka na izložbi je govorio njegov zamjenik Marin Malenica.
Izložbu Zaplovimo Krkom otvorio je zamjenik kninskog gradonačelnika Slaven Ivić, a može se
pogledati u galeriji Kninskog muzeja do 12. travnja.

5. TRAVNJA 2016.

Ministarstvo kulture odobrilo kninskoj knjižnici
400 tisuća kuna za opremanje novog prostora;
Kninskom muzeju 45 tisuća za nabavu opreme
Ministarstvo kulture odobrilo je Narodnoj knjižnici Knin 400 tisuća kuna za opremanje novog
prostora knjižnice koji će se nalaziti u kompleksu objekta studentskog doma.
Knjižnica će sredstva dobiti u okviru “Rasporeda sredstava za programe investicijske potpore za
2016. godinu” objavljenoga na internet stranici Ministarstva kulture.
U okviru istoga rasporeda Kninskom muzeju odobreno je 45 tisuća kuna i to za nabavu opreme.

22. TRAVNJA 2016.

Djeca iz Svetog Barolomeja u knjižnici
Djeca iz Udruge osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej posjetili su Narodnu knjižnicu Knin.
Kako se danas obilježava Dan planete zemlje, a sutra je Svjetski dan knjige, tako su glavne teme
u druženju s djecom bile knjige i ljepota prirodnog okoliša.
Djeca su tako slušala priču o životu jednog stabla nakon čega su iskazala svoju kreativnost pa su
nastala razna šarolika stabla sa svakovrsnim plodovima.

18. 05. 2016.

Djeca iz Čarobnog svijeta u knjižnici: “Sretno
stablo na sretnoj planeti”
Noć knjige u Narodnoj knjižnici Knin obilježena je i posjetom djece iz Udruge “Čarobni svijet” koji
su nakon žive rasprave o pročitanoj priči izradili slikovnicu “Sretno stablo, na sretnoj planeti”.

24. TRAVNJA 2016.

Noć knjige: Jurica Gizdić predstavio svoje knjige
o Hajduku
Jurica Gizdić, povjesničar sporta i sportski publicist održao je u povodu Noći knjige druženje s
Kninjanima pod nazivom „Hajdučka večer“.
Ispred organizatora, Narodne knjižnice Knin, Gizdića je predstavila ravnateljica Kornelija Belak,
a ljubiteljima nogometa i Hajduka obratio se i kninski dogradonačelnik Slaven Ivić koji je kao
navijač Hajduka pozdravio Torcidu, ali je i u duhu tolerancije pozvao kninsku knjižnicu da dogodine
organizira Plavu noć.
Gizdić je pričao o svojih 16 knjiga tematskih vezanih za Hajduk, no posebno se osvrnuo na dvije.
Govoreći o knjizi „Čuvari Hajdukove mreže“ istaknuo je golmana Radomira Vukčevića, Kninjanina
koji je ponikao u NK Dinari. Zahvalio se Kninu i Dinari što su Hajduku dali tako velikog golmana i
izuzetnog čovjeka.
Spomenuvši svoju najznačajniju knjigu „100 godina Hajduka“ otkrio je kako nije mogao ni sanjati
da će mu pripasti takva čast.
Primjerak monografije „100 godina Hajduka“ Gizdić je darovao Narodnoj knjižnici Knin.

25. TRAVNJA 2016.

U knjižnici započela prodaja knjiga iz otpisa
U povodu Svjetskog dana knjige Narodna knjižnica Knin krenula je s prodajom knjiga iz otpisa.
Prodavala je oko 900 knjiga, a cijena po jednoj knjizi bila je 5 kuna.
Riječ je o dobrim knjigama različitima po sadržaju (beletristika, struka, znanost) koje knjižnica
otpisuje samo iz razloga jer ima više primjeraka istih naslova u svom knjižničnom fondu.

4. SVIBNJA 2016.
Predstavljena monografija Pet hrvatskih
kraljevskih gradova
Na kninskoj tvrđavi predstavljena je
monografija Pet hrvatskih kraljevskih
gradova.
Na 170 stranica monografije prezentirana
je povijest Nina, Tomislavgrada, Biograda
na moru, Solina i Knina, a zbog izuzetne
važnosti ovih gradova, ovo djelo zapravo
predstavlja povijest Hrvatske.
Dio o Kninu uredio je Ante Nadomir Tadić
Šutra koji je i predstavio osnovne podatke o
knjizi.
Monografija nam može biti na ponos, kazao
je kninski gradonačelnik Nikola Blažević.
– Ova monografija služi svima nama na ponos
i čast i mi ćemo je poklanjati kao vrijedan
poklon našim najvažnijim gostima, ali i
upoznati mlade naraštaje s ovim vrijednim
djelom – istaknuo je gradonačelnik Knina.
Uz gradonačelnika Knina Nikolu Blaževića,
nazočnima su se obratili i gradonačelnik
Solina Blaženko Boban, načelnik Općine
Tomislavgrad Ivan Vukadin te gradonačelnik
Biograda na moru Ivan Knez .
Na predstavljanju je bila i saborska zastupnica
Josipa Rimac koja je bila gradonačelnica
Knina kada je projekt monografije pokrenut.
Obećala je da će se knjiga uskoro predstaviti
u Hrvatskom Saboru.
– Već sutra ćemo dogovoriti s predsjednikom
Sabora slobodni termin za predstavljanje
monografije. Također, imamo u planu da u
drugom izdanju knjige imamo i preostala dva

hrvatska kraljevska grada, Šibenik i Jajce
– najavila je saborska zastupnica Rimac.
Monografiji je inače prethodila Povelja
o prijateljstvu i suradnji pet hrvatskih
kraljevskih gradova koja će se nastaviti
i na drugim projektima. Na današnjem
predstavljanju doznali smo kako
prijateljstvo i bratstvo ovih gradova
nije samo formalno i protokolarno.
Naime, gradonačelnici pet gradova kao
i donedavna kninska gradonačelnica
Josipa Rimac otkrili su prisutnima kako
se međusobno oslovljavaju sa “brate” i
“sestro”.
Prije samoga predstavljanja knjige, kratko
predavanje o hrvatskoj povijesti održao
je uvodničar monografije, mladi kninski
profesor Goran Mrnjavac.
Goste su zabavljali Kraljevski tamburaši.

18. SVIBNJA 2016.
DFA Zvončići dobili u Šibeniku pohvale i
preporuku za nastup na Dječjim Vinkovačkim
jesenima
Dječji folklorni ansambl Zvončići KUD-a
Kralja Zvonimira dobili su zeleno svjetlo
za nastup na Dječjim Vinkovačkim
jesenima nakon odličnog nastupa na
Županijskoj smotri folklora Šibenskokninske županije.
Zvončići koji su na smotri bili najmlađa
folklorna skupina predstavili su se
tradicionalnim običajima Knina i
kninskog kraja, a stručno povjerenstvo
u kojem je bio i cijenjeni folklorist i
predsjednik organizacijskog odbora
Vinkovačkih jeseni Danijel Šota, bilo je puno pohvala za naše folkloraše.
Podsjetimo da su početkom ovoga mjeseca Zvončići osvojili i drugo mjesto s Vedranom Vegarom
na Tonkafestu u Ogulinu.
– Mladost je to koju trebamo čuvati kao što oni čuvaju tradiciju. Sekcija je to koja radi, pjeva i
pleše i u kojoj se druži – kazala nam je Jagoda Štivinović, voditeljica DFA Zvončići.

5. LIPNJA 2016.

Zvonimirovi dani: Dajmo ruku entuzijastima da
manifestacija prijeđe lokalne okvire
Završili su osmi Zvonimirovi dani. Posjetom i atmosferom možda i najbolji do sada, mada su
organizatore mučile mnoge muke, od nedolaska nekih viteških skupina do lošega vremena.
Svaku manifestaciju čine entuzijasti koji su je pokrenuli. Obično kad ti entuzijasti dignu ruke od
daljnje organizacije, nestane i manifestacija. Svatko se nekad umori pa čak i neumorna Nada
Hržić koja je s Mateom Lozančić i suradnicima i ove godine napravila odličnu stvar.
Stoga bi svi skupa trebali dati im ruke. Kako bi ova divna manifestacija opstala, ali i kako bi
postala još bolja. Kako bi postala festival od nacionalnog značenja.
Proširenje organizacijskog tima, cjelogodišnje lobiranje za financijska sredstva, reklama na
nacionalnoj razini, produljenje Zvonimirovih dana, proširenje sadržaja koncertima popularnih
izvođača i bendova i popularnim kazališnim predstavama te partyjima elektoničke glazbe,
rješavanje kampa za posjetitelje, prodaja pića i hrane na samom festivalu, naplaćivanje ulaznica.
Sve su to ideje da Zvonimirovi dani prijeđu lokalne okvire i da postanu istinski turistički brend
Knina. Kojega grad s najljepšom i najvećom srednjovjekovnom tvrđavom u ovom dijelu Europe i
zaslužuje.
No, za takvo što Nadi, Matei i društvu treba dati ruke i angažirati tim koji će na pripremi raditi
godinu dana.

7. LIPNJA 2016.
U knjižnici otvorena izložba Sare Filipe Delić
U Narodnoj knjižnici Knin sinoć
je pred brojnim posjetiteljima i u
veseloj atmosferi otvorena izložba
fotografija mlade i uspješne kninske
fotografkinje Sare Filipe Delić pod
nazivom “Knin u fokusu”.
Sara je u svojim slikama pronašla
suptilne ljepote Knina tamo gdje
ih obični fotograf ne bi tražio
– u rubnim predjelima grada,
izbjegavajući opća mjesta poput
tvrđave, Krke i Dinare.
Premda rođena u Splitu, autorica
izložbe rado se naziva Kninjankom
jer je upravo u Kninu provela čitavo
svoje djetinjstvo i mladost. Ova
maturantica jezične gimnazije
dokaz je kako se i u malom gradu
skromnih mogućnosti može razvijati
svoj talent koji će biti prepoznat
izvan granica grada, ali i Hrvatske.
Podsjetimo kako je njenu fotografiju
uslikanu prilikom posjete Poljskoj,
renomirani
časopis
National
Geographic izabrao za fotografiju
dana, a potom i za fotografiju
mjeseca u ožujku ove godine. Nije
to Sarino jedino priznanje. Naime,
na Foto danima mladih na kojima
je konkuriralo 50 kandidata iz
Slovenije, Bosne i Hercegovine,
Hrvatske i Srbije, upravo je naša
mlada Kninjanka odnijela pobjedu.

8. LIPNJA 2016.

Gradonačelnik u knjižnici dodijelio nagradu za
najbolju fotografiju Knina Filipu Aniću Božiću
Gradonačelnik Nikola Blažević danas je u Narodnoj knjižnici dodijelio nagradu za najbolju
fotografiju Knina Filipu Aniću Božiću.
Filip je pobijedio na natječaju za najbolju fotografiju grada koji je Narodna knjižnica Knin raspisala
u povodu Dana grada.
Uručujući nagradu, prigodnu monografiju, gradonačelnik je izrazio nadu da će se ovaj natječaj
održavati i narednih godina i postati tradicionalan.
Nagrađeni Filip Anić Božić otkrio je da je fotografiju uslikao vozeći se na splavi rijekom Krkom.

SRPNJA 2016.

Tisuću ljudi uživalo na tvrđavi – najljepšem
koncertnom prostoru u Hrvatskoj
Najljepša i najveća tvrđava u Hrvatskoj (a ne bismo i puno pogriješili da kažemo i u Europi)
posebno je čarobna kad je puna ljudi i kad se nešto na njoj događa. I posebno je lijepa kada se
na njoj održavaju koncerti.
Nema glazbenika koji je svirao na kninskoj tvrđavi, od domaćih zvijezda do izvođača iz Italije i
Francuske, a koji nije rekao da mu je to najljepše mjesto na kojem je u životu održao koncert.
Zato večerašnji koncert Crvene jabuke i gostiju, osim što je oduševio publiku i osim što je dokazao
kninsko zajedništvo u jednoj divnoj humanitarnoj akciji, nosi jednu širu i dugoročniju poruku. A to
je da tvrđava mora biti živa, da se njene ljepote moraju valorizirati i da mora biti nositelj kninskog
turizma.
Najveća ljetna atrakcija zadnjih godina u Hrvatskoj što se tiče koncertnog prostora je šibenska
tvrđava sv. Mihovila koja je naspram kninskoj tvrđavi u najmanju ruku smiješna. Neka se Šibenčani
ne naljute jer ova usporedba ima za cilj samo pokrenuti energiju u Kninu da ovakvi koncertni
događaji poput večerašnjeg ne budu samo sporadična pojava, nego konstanta i pravilo.
Koje će Knin ucrtati na koncertnu kartu i donijeti mu i živost i novac.

1.SRPNJA 2016.

Kreativno druženje djece u povodu 100.
obljetnice rođenja Hrvoja Požara
Narodna knjižnica Knin u suradnji s Kulturno umjetničkim društvom Kralj Zvonimir, Udrugom
za djecu i mlade Čarobni svijet i Turističkom zajednicom grada Knina organizirala je danas
kreativno- edukativnu radionicu u susret stogodišnjici rođenja akademika Hrvoja Požara.
Veselo i kreativno druženje održano je ispred Narodne knjižnice Knin, podno Požarevih skala, a
djeca su oslikavala šatorska platna motivima kninske narodne nošnje te su saznala ponešto o
životu i djelu akademika Hrvoja Požara.

22. SRPNJA 2016.

Otvorena izložba slika Želimira Fišića
U galeriji Kninskog muzeja otvorena je izložba slika akademskog grafičara Želimira Fišića.
Želimir Fišić diplomirao je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu u klasi prof.
Igora Dragičevića 2002. godine. Imao je 15 samostalnih i više skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.
Radi na mjestu profesora stručnih predmeta u Školi primjenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku.
U Galeriji je izložio radove nastale u razdoblju od 2003. do 2016. godine. Radi se o dva ciklusa
radova: «Rust never sleeps» i «Prolaznici».
Posjetiteljima izložbe se uvodnim riječima obratila Katarina Gugo, viša kustosica, o izložbi je
govorila Ivana Mikulić Sarić, kustosica galerijskog odjela, a izložbu je otvorila Ivanka Brekalo
članica upravnog vijeća Kninskog muzeja.

30. SRPNJA 2016.

Održan Festival duhovne glazbe Salve Regina
Sinoć je ispred Crkve GVHKZ održan Festival kršćanske duhovne glazbe “Salve Regina” uz nastup
vrsnih izvođača i glazbenih skupina iz Knina i cijele Hrvatske.
Festival je otvorio dogradonačelnik Slaven Ivić istaknuvši želju da se ova manifestacija nastavi
i u budućnosti.
Na poticaj aktivistice Nade Hržić i VID Davida, festival su organizirali Samostan i Župa sv. Ante
Knin. Pokrovitelj festivala je Grad Knin.

5. KOLOVOZA 2016.
Održana jubilarna 10.
Smotra folklora
Na glavnom gradskom trgu 4. I 5. kolovoza
održana je jubilarna deseta Smotra folklora uz
nastup 15 društava iz Hrvatske i BiH.
Smotru su u povodu Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih
branitelja i 21. obljetnice VRO Oluja organizirali
HKD Napredak Knin, Zajednica Hrvata BiH –
Podružnica Knin i Grad Knin, a manifestacija
se održala pod pokroviteljstvom Predsjednice
RH Kolinde Grabar-Kitarović.

-

20. KOLOVOZA 2016.

Održan jedanaesti FRK
U veseloj atmosferi održan je najležerniji festival na svijetu – Festival ruralne kulture FRK koji je
ove godine doživio svoje 11. izdanje.
Gosti su uživali u sajmu seoskih proizvoda, brojnim radionicama i rekreativnim događanjima,
koncertima benda iz Tisnog “Teški osjećaji” i kninske skupine “Golden Royal Band” te nastupom
kninskog DJ-a Marka Sinobada.

27. KOLOVOZA 2016.

Sara Filipa Delić pobijedila na 6. Foto danima
mladih u kategoriji reklamne fotografije
Kninjanka Sara Filipa Delić pobijedila je na 6. Foto danima mladih završenima danas u Karlovcu
u kategoriji reklamne fotografije.
Preostale tri nagrade osvojila je zagrebačka foto umjetnica Hanah Šoprek.
Sara čestitamo!
Mlada kninska fotografkinja, odnedavno i brucošica Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu
već od ranije ima pobjedu na Foto danima mladih, a njenu fotografiju National Geographic
proglasio je fotografijom mjeseca.
Prvu samostalnu izložbu svojih radova održala je ove godine u Narodnoj knjižnici Knin.

20. RUJNA 2016.

Zapažen nastup KUD-a Kralja Zvonimira na 51.
Dječjim Vinkovačkim jesenima
Folkloraši KUD-a Kralja Zvonimir uspješno su nastupali na 51. Dječjim Vinkovačkim jesenima.
Mnogobrojnoj publici predstavili su tradicijske vrijednosti svog kraja. U svečanom mimohodu
predstavljeni su kao vrijedni čuvari kulturne baštine Dinarske zone kojoj pripada Kninski kraj.
Čula se pjesma “Kninska tvrđo kršna kamenita u tebi su dica plemenita” koju su djeca pjevala
Vinkovačkim ulicama.
Djeca su i pohvaljena, ne samo za nastup, već i za predstavljanje tijekom svečanog mimohoda,
a osobito kolovođa koji zabacuje dvije djevojčice.
Mlađa skupina posebnu pohvalu ima od organizatora Festivala Dječjeg folklora Hrvatske od
kojih možemo očekivati poziv.

22. RUJNA 2016.

Otvorena izložba Jasmine Runje
U utorak je u Galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba crteža akademske slikarice Jasmine
Runje.
Autorica se predstavila sa 16 crteža iz ciklusa pod nazivom: «Putovanje kroz sjećanja» nastalih
u razdoblju od 2006. do 2016. godine.
Posjetiteljima se uvodnim rječima obratila Ivana Mikulić Sarić, kustosica galerijskog odjela, a o
izložbi su govorili Marin Ivanović, povjesničar umjetnosti i autorica Jasmina Runje.
Izložbu je ispred grada Knina otvorio pročelnik Nenad Damjanović.

27. RUJNA 2016.

Nastavljeni radovi na konzervaciji i sanaciji
Podgrađa tvrđave
Jučer su nastavljeni radovi na konzervaciji te građevinskoj i konstruktivnoj sanaciji na položaju
Podgrađa kninske tvrđave.
Ovo je druga godina zaredom da se odvijaju ovi radovi koje financira Ministarstvo kulture.
– Ovogodišnji radovi se provode na stambenom objektu građenom od kraja 13. i početka 14. do 17.
stoljeća. Tu je pronađeno mnoštvo nalaza koji se odnose na metal poput vojne opreme i oružja,
konjske opreme, funkcionalnih dijelova obuće, metalnih predmeta vezanih uz arhitekturu kao i
predmeta iz svakodnevne uporabe. Pronađeni su i toaletni pribor, kuhinjski pribor te kuhinjska
i stolna keramika, ali i predmeti kojima nije moguće utvrditi funciju – izvijestila je za Huknet
voditeljica radova, viša kustosica Kninskog muzeja Katarina Gugo.
Osim nje, na radovima konzervacije još sudjeluju arheolog Miloš Biserko, zidar Stjepan Elkaz i
pomoćni radnik Milan Kekić.

10. LISTOPADA 2016.
U knjižnici održano Natjecanje u čitanju naglas
U Narodnoj knjižnici Knin danas je održano
Natjecanje u čitanju naglas za učenike od 3. do 8.
razreda osnovne škole, a nastupilo je dvanaestoro
učenika iz dvije kninske osnovne škole.
U starijoj kategoriji u kojoj su se natjecali učenici
od 6. do. 8. razreda prvo mjesto osvojio je učenik
8. razreda Antonio Perić kojemu je mentorica bila
Marija Crnogorac. Druga je bila Ana Kovačević, a
treći Ante Raić Perutina.
U mlađoj kategoriji u kojoj su bili đaci od 3. do 5.
razreda prvo mjesto osvojila je Nika Marić kojoj je
mentorica bila Branka Parać. Druga je bila Laura
Kabić, a treća Lana Katić.
Najboljima koji su se ovom pobjedom plasirali na
županijsko natjecanje priznanja je uručio kninski
dogradonačelnik Slaven Ivić.
U žiriju koji je odlučio o pobjednicima bili su
umirovljena profesorica hrvatskog jezika Marija
Prnjak, profesorica hrvatskog jezika Ana Ćato
te radijski voditelj i profesor hrvatskog jezika dr.
Dragan Gligora.
Natjecanje u čitanju naglas organizirali su Komisija
za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskoga
knjižničnog društva i Narodna knjižnica i čitaonica
„Vlado Gotovac“ iz Siska gdje će se 17. I 18. studenoga
ove godine održati i nacionalno natjecanje.
Natjecanje u čitanju naglas organizira se s ciljem
poticanja i popularizacije knjige, čitanja i čitanja
naglas, razvijanja ljubavi prema knjizi i čitanja
kao kvalitetnog načina provođenja slobodnog
vremena, unaprjeđenja čitalačkih sposobnosti
učenika, naglašavanja čitanja kao temelja
cjeloživotnog obrazovanja, poticanja usmenog
izražavanja te razvijanja motivacijskih sposobnosti.

13. LISTOPADA 2016.

Završeni radovi konzervacije u podrgrađu
tvrđave
Jučer su završeni ovogodišnji radovi konzervacije i građevinske sanacije na području vojnog
stambenog objekta u podrgrađu kninske tvrđave koji su započeli 26. rujna.
Radovi na ovom objektu koji potječe od kraja 13. do 17. stoljeća trebali bi se nastaviti iduće godine,
kazala nam je voditeljica istraživanja, viša kustosica u Kninskom muzeju, mr. sc. Katarina Gugo.
– Radovi koji bi se trebali nastaviti iduće godine nastavak su očuvanja kulturne baštine srednjega
i novoga vijeka na užem području grada Knina. Provedbom zaštite u cijelosti ostvarila bi se i
dugogodišnja ideja o arheološkom parku u koji bi uz Kninsku tvrđavu i Stube Hrvoja Požara ušao
i ovaj vojni stambeni objekt – kazala je Gugo.

16. LISTOPADA 2016.

Započeli pripremni radovi konzervacije na villi
rustici u Orliću
Kninski muzej je započeo ovogodišnje pripremne radove konzervacije na rimskoj villi rustici iz
Orlića koja potječe od 2. do 4. stoljeća.
– Radovi su započeli otkopavanjem zida u jednoj od prostorija vile. Ujedno se pristupilo i otvaranju
jednog kvadranta mozaika, kako bi se utvrdilo u kakvom je zapravo stanju. Ovaj mozaik kao i
preostala dva otkrivena su u arheološkim istraživanjima točno prije 33 godine – kazala nam je
vodiiteljica radova mr.sc. Katarina Gugo, viša kustosica u Kninskom muzeju.
Uz nju u radovima sudjeluju stručni suradnik Konzervatorskog odjela Šibenik dr.sc. Marko
Sinobad, arheolog Miloš Biserko, zidar Stjepan Elkaz i pomoćni radnik Milan Kekić.
Ovogodišnji radovi su kao i oni prethodnih godina financirani sredstvima Ministarstva kulture
koja su dodijeljena Općini Biskupija, a radove obavlja Kninski muzej.

18. LISTOPADA 2016.

Kninska knjižnica darovala naslove za malu
drvenu kućicu za knjige
Mala drvena kućica za knjige napravljena je u dvorištu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana nakon
inicijative kninskih ekologa a s ciljem razmjene knjiga među učenicima, ali i kako bi roditelji
mogli ostavljati rabljene knjige za školsku knjižnicu.
Danas je mala drvena kućica bogatija jer je nove knjige darovala Narodna knjižnica Knin, odnosno
njena ravnateljica Kornelija Belak.

18. LISTOPADA 2016.

Održana promocija nove knjige Fabijana Lovrića
“Sad je na redu čovjek”
Večeras je u Narodnoj knjižnici Knin održano predstavljanje nove knjige kninskog književnika
Fabijana Lovrića pod nazivom “Sad je na redu čovjek”.
Svoje stihove Lovrić je ovaj put posvetio biljnim endemima pa su svoje mjesto u njegovoj poeziji
našle zaštićene biljne vrste poput dinarske smiljke, orlice, hrvatske perunike i obične kockavice
o kojoj kaže:
“…čovjek je dotakne vrhom prsta, jer zaštićena je vrsta i kaže onako kao za sebe: U prolaznosti,
dio sam tebe.”
Kuriozitet ovoga književnog druženja je da je autor svim posjetiteljima poklonio knjigu.
Predstavljanje nove knjige kninskog književnika održano je u okviru manifestacije “Mjesec
hrvatske knjige”.

24. LISTOPADA 2016.
Mario Preden predstavio svoju prvu zbirku
poezije
Mario Preden večeras je bio rock zvijezda. A velika
dvorana kninskog veleučilišta bila je ispunjena kao
da su knjigu stihova predstavljali Gibonni ili Dylan,
a ne kninski autor kojemu je “Srce i razum” prva
objavljena zbirka poezije.
Ležerno i spontano je Mario pričao o svom životu,
o okolnostima u kojima je nastalo njegovo djelo te
o svojoj zbirci u kojoj glavnu ulogu zauzima njegova
muza, njegova neuzvraćena ljubav, fatalna djevojka
kojoj nije otkrio identitet.
Osvrt na knjigu dala je Kornelija Belak, ravnateljica
Narodne knjižnice Knin koja je bila organizator
književne večeri, a “Srce i razum” detaljno
je recenzirala profesorica hrvatskog jezika i
književnosti Dolores Zelić.
Sami autor otkrio je da su pjesme nastale s ciljem
da se uglazbe.
– Pisao sam s ciljem da se stihovi uglazbe. Želio
sam napisati tekst koji će govoriti istinu i koji će biti
provokativan – kazao je Preden.
Na večerašnjoj književnoj večeri uručene su i nagrade
mladim i odraslim najčitateljima kninske knjižnice.
U kategoriji odraslih, najčitateljica je Ivana Grgić, a
kod mladih, Lucija Perlaš Malenica.
Večerašnje književno druženje bilo je središnji
događaj Narodne knjižnice Knin u okviru
obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige.

27. LISTOPADA 2016.

Mladi Kninjani uče kako gledati filmove
Kako djeci približiti film, medijski ih opismeniti i potaći da kritički razmišljaju o onome što su
vidjeli cilj je projekta “Sedmi kontinent”, udruge “Djeca susreću umjetnost”. U sklopu programa
djeca kninskih osnovnih škola u Domu HV pogledala su tri filma nakon čega su održana kratka
predavanja.
Djeca su pogledala filmove koja su tematski i vizualno primjerena njihovoj dobi. Naglasak je
na poučnoj, pedagoškoj komponenti djela, kaže suorganizatorica projekta profesorica Marija
Dujmić.
Radi se o belgijskom, animirano dokumentarnom filmu Usvajanje odobreno, iranskom igranom
filmu Djeca raja i francuskom filmu Crveni balon. Za razliku od komercijalnih, uglavnom američkih
filmova, ovdje se, kaže Dujmić, djecu pokušava usmjeriti prema kritičkom promišljanju onoga što
gledaju.
Filmove su, zajedno sa svojim učiteljima, pogledala djeca kninskih osnovnih škola i dva odjeljenja
drniške osnovne škole.

2. STUDENOGA 2016.

Antonija Radić i Stipe Jarloni čitali
predškolcima u kninskoj knjižnici
Poznati i uspješni kninski sportaši Antonija Radić i Stipe Jarloni čitali su danas predškolcima iz
Dječjeg vrtića Cvrčak slikovnicu “Mara i sport” autora Aleixa Cabrere. Susret kninskih sportaša
i predškolaca u Narodnoj knjižnici Knin upriličen je u okviru akcije “Čitam 100 na sat” koja se
održava u sklopu ovogodišnje manifestacije Mjeseca hrvatske knjige. Cilj akcije je da osobe iz
javnog života čitaju knjige djeci te ih tako potaknu na kasnije samostalno i što češće druženje s
knjigom.
Kninjanka Antonija Radić vrhunska je sportašica i aktualna seniorska viceprvakinja Hrvatske u
skoku u dalj. Danas je članica Atletskog kluba ASK iz Splita gdje trenutačno živi i studira ekonomiju.
Stipe Jarloni također je vrhunski sportaš, osvajač brojnih državnih, europskih i svjetskih medalja,
a danas certficirani trener u vlastitom Taekwondo klubu Olympic iz Knina.
Nije to bila jedina dječja aktivnost danas u knjižnici. Naime Odgojna skupina Ribice Dječjeg vrtića
Cvrčak donijela je u knjižnicu svoje crteže na temu “vjetar”. Ova mala izložba može se pogledati
do kraja ovoga tjedna.

9. STUDENOGA 2016.

Završeni radovi konzervacije na villi rustici u
Orliću
Kninski muzej završio je ovogodišnje radove konzervacije na rimskoj villi rustici iz Orlića koja
potječe od 2. do 4. stoljeća.
Vodiiteljica radova bila je mr.sc. Katarina Gugo, viša kustosica u Kninskom muzeju.
Uz nju u radovima su sudjelovali stručni suradnik Konzervatorskog odjela Šibenik dr.sc. Marko
Sinobad, arheolog Miloš Biserko, zidar Stjepan Elkaz i pomoćni radnik Milan Kekić.
Ovogodišnji radovi su kao i oni prethodnih godina financirani sredstvima Ministarstva kulture
koja su dodijeljena Općini Biskupija, a radove obavlja Kninski muzej.

11. STUDENOGA 2016.

Velika borba riječima u Narodnoj knjižnici Knin
Velika borba u Narodnoj knjižnici Knin. Nije doduše bilo oštrih mačeva, ali jest kvalitetnih rečenica
i ubojitih argumenata i teza, uz pristranu publiku i nepristrane suce.
U kninskoj knjižnici održana je naime debata Debatnog kluba Osnovne škole Domovinske
zahvalnosti.
Prva javna debata ovog Debatnog kluba koji je jedan od rijetkih registriranih debatnih klubova
u Dalmaciji generalna je proba za osnovnoškolski turnir u debati u Zagrebu na kojem sudjeluju
već ove subote.
Treću godinu zaredom, prvu profesionalno, djeluje ovaj klub pod vodstvom vrijednih mentorica,
pedagoginje Ivane Vidović i knjižničarke u OŠ Domovinske zahvalnosti Marijane Blažević.
Teza kako “Maloljetnicima treba zabraniti profesionalno bavljenje sportom” podijelila je
sudionike na afirmacijsku (Anđela Bobanović, Barbara Gojević i Doris Lončarić) i negacijsku
skupinu (Barbara Vujević, Marta Baturina i Lorena Tomić), ali i publiku (učenici 6a razreda) i
suce.
Kako bi bilo neizvjesno do samog kraja pobrinula se najmlađa sutkinja Vanesa Dodik, koja je
nakon podijeljenih glasova odraslih članica sudačke trojke, profesorice hrvatskog jezika Anite
Škundrić i djelatnice knjižnice Ane Šimić Sunko, prevagnula te svojim glasom pobjedu ovaj put
donijela negacijskoj skupini.
Ovakvim debatama potiče se razvijanje komunikacijskih vještina, osobito vještine govorništva, a
nastava hrvatskog jezika čini se inovativnijom.
Debata u knjižnici održana je u povodu Dana hrvatskih knjižnica, a u okviru Mjeseca hrvatske
knjige.

17. PROSINCA 2016.

Otvorena izložba fotografija Sare Filipe Delić
U Galeriji Kninskog muzeja sinoć je otvorena izložba mlade kninske fotografkinje Sare Filipe
Delić. Na izložbi naziva 5×5 autorica je izložila 25 fotografija.
Naziv izložbe 5×5 odnosi se na 5 započetih ciklusa fotografija, gdje autorica izlaže po 5 fotografija
nastalih između ostalog na putovanjima u Poljskoj (Auschwitz, Zakopane), preko fotografija
snimljenih u Slavoniji i Petrovoj gori do onih uslikanih u Kninu i okolici.
Posjetiteljima izložbe se uvodnim rječima obratila kustosica Ivana Mikulić Sarić, o izloženim
fotografijama govorila je prof. Zdenka Bilušić (autorica teksta u katalogu), dok je izložbu otvorila
Ivanka Brekalo, članica upravnog vijeća Kninskog muzeja.

10.
Sport

15. VELJAČE 2016.

Čeko Srebrni na Juniorskom prvenstvu Hrvatske
s preskočenih 6,90; Katarina Komarica
brončana
Marko Čeko iz kninskog Atletskog kluba Sveti Ante osvojio je srebrnu medalju u skoku u dalj na
Juniorskom prvenstvu Hrvatske u atletici održanom u Rijeci preskočivši 6,90 metara. Njegova
klupska kolegica Katarina Komarica u ženskoj konkurenciji je osvojila broncu s preskočenih 5,50
metara.
Treba napomenuti da Marko Čeko ima samo 16 godina i da je nastupio u konkurenciji atletičara
do 19 godina, a njegovim rezultatom oduševljen je i trener Dražen Lasić.
– Marko je zablistao u punom sjaju i dokazao da se radi o velikom talentu koji bi mogao postati
atletičar svjetske kvalitete. Glavni Čekin cilj ove godine je odlazak na Europsko prvenstvo do
18 godina koje će se održati u srpnju u Gruziji, a za koje je potrebno ispuniti normu i skočiti 7,00
metara u dalj. Ne sumnjamo da će ovogodišnji plan biti elegantno ispunjen – kaže Lasić koji je
pohvalio i brončanu Katarinu Komaricu.
– Nakon sitnih ozljeda koje je Katarina imala početkom godine ovo je pokazatelj laganog povratka
i nade u ponovne dobre skokove ubuduće – kazao je trener kninskih atletičara i atletičarki.

22. VELJAČE 2014.

Srebro Zelića na 60 m na dvoranskom
Prvenstvu Hrvatske; bronca Antonije Radić u
skoku u dalj
Na Prvenstvu Hrvatske u dvorani za seniore i seniorke održanom jučer u Rijeci kninski atletičari
su ponovno zabilježili sjajne rezultate. Najbolji kninski atletičar Antonio Zelić osvojio je drugo
mjesto u utrci na 60 metara s rezultatom 6,96 sekundi zaostavši za pobjednikom samo 4 stotinke
sekunde. Kninjanka Antonija Radić, sada članica splitskog ASK-a osvojila je treće mjesto u skoku
u dalj s preskočenih 5,88 metara.
– Posebno raduje činjenica da Antonio preferira utrke na 200 metara, a sjajan rezultat na 60
metara samo otvara još veće mogućnosti u njegovoj disciplini. Antonija je vodila veliku borbu za
prvo mjesto no ovaj put nije išlo. Ove zime skočila je 6 metara u dalj i isto kao i Antonio može sa
zadovoljstvom čekati sezonu na otvorenom – kazao nam je kninski trener Dražen Lasić.
I ostali kninski atletičari i atletičarke ostvarili su zapažene razultate.
Katarina Komarica je zauzela 4. mjesto u skoku u dalj sa preskočenih 5,56 metara što je njen
najbolji ovogodišnji rezultat. Marko Čeko, 16-godišnja velika nada kninskog kluba, koji je nedavno
skočio sjajnih 6,90 metara ovaj puta je doskočio do 6,70 u dalju i zauzeo 6. mjesto.
– Nema dvojbe, Marko je premašio sva očekivanja planirana za ovogodišnja natjecanja u dvorani
i sad mirno čekamo proljeće i skokove preko 7 metara na otvorenom. Katarina se polagano
podiže u formi i očekujemo na proljeće skokove preko 5,80 metara – komentirao je Dražen Lasić
nastupe Marka Čeke i Katarine Komarice.

25. VELJAČE 2016.

Stela Pinjuh srebrna na Fujairah Openu u
Ujedinjenim Arapskim Emiratima
Stella Pinjuh, starija kadetkinja Taekwondo kluba DIV Knin osvojila je srebrnu medalju na turniru
Fujairah Open održanom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
– Uspjehom na ovom turniru otvorena je sezona lova na rezultat i iskustvo kako bi se uspjela
kvalificirati na Europsko kadetsko prvenstvo i Svjetsko juniorsko prvenstvo – kazao nam je
Stellin otac i trener Dragan Pinjuh.

28. VELJAČE 2016.

Zlata Ane Džanan i Stelle Pinjuh na Slovenia
Openu
Članice Taekwondo kluba DIV Knin. Ana Džanan u juniorskoj konkurenciji i Stella Pinjuh u
konkurenciji starijih kadetkinja osvojile su zlatne medalje na G1 taekwondo turniru Slovenia
Open održanom ovoga vikenda u Mariboru.
Ana Džanan je u prvom kolu pobijedila predstavnicu Rumunjske 14:2 (prekid), u drugom
kolu natjecateljicu iz Hrvatske 21:0 (prekid), u polufinalu predstavnicu Srbije 6:0 te u finalu
predstavnicu Grcke 12:0 (prekid).
Stella Pinjuh je u u prvom kolu pobijedila predstavnicu Srbije 9:1, u polufinalu natjecateljicu iz
Hrvatske 4:1, a u finalnoj borbi opet natjecateljicu iz Hrvatske, inače prvakinju Zagreba 8:6.

9. TRAVNJA 2016.
Matea Jelić pobijedila svjetsku broj 1 i uzela
zlato u Bonnu
Kninjanka Matea Jelić koja nastupa za splitski
Taekwondo klub Marjan osvojila je zlato na
President cupu u Bonnu.
Sa pet pobjeda stigla je do zlatnog odličja i
velikih 20 bodova na svjetskim rang listama
te direktnog plasmana na europsko seniorsko
prvenstvo.
No, više od pet pobjeda oduševljava činjenica
da je nanizala tri pobjede protiv tri ponajbolje
svjetske taekwondoašice u kategoriji do 67
kilograma među kojima je i svjetski broj 1 Haby
Niare.
Nakon pobjede protiv Ruskinje Poline Khan i
Njemice Tamare Gaković na red su došli pravi ispiti. U čevrtfinalu je slavila protiv Faride Azizove,
aktualne broncane sa svjetskog i europskog prvenstva, potom u polufinalu protiv Nur Tatar,
aktualne srebrne sa svjetskog prvenstva i olimpijskih igara te zlatne, srebrne i broncane sa zadnja
tri europska prvenstva dok je u finalu slavila protiv Haby Niare, svjetske i europske prvakinje,
vlasnice jos dva europska srebra.
Ono što zvuči još nevjerojatnije je činjenica da Matea Jelić nije primila niti jedan jedini bod u
punih pet borbi od koje su dvije otišle na zlatni bod.

11. TRAVNJA 2016.

Blanka Vlašić se uključila u akciju pomoći
kninskom klubu
Naša najbolja sportašica Blanka Vlašić je poklonila svoje potpisane sprinterice koje bi trebale
”ići” na aukciju na kojoj bi prikupljena sredstva išla u korist akcije ”ČAROBNI SVIJET ZA KNINSKU
KRALJICU SPORTOVA”. Blanka će tako pridonijeti uspjehu ove krasne priče kroz koju bi trebali
izgraditi dio atletske staze prijeko potrebne u Kninu.

11. TRAVNJA 2016.

U Kninu održano XIII. kolo Zimske lige Dalmacije
u biciklizmu
Po prekrasnom vremenu u Kninu je održano zadnje XIII. kolo rekreativne XC Zimske lige Dalmacije
2015/16.
Za organizaciju se pobrinuo BK Adrion Oros iz Knina, a nastupilo je ukupno 152 natjecatelja.
Stazu od 31.3km najbrže je svladao prošlogodišnji pobjednik, Ivica Mesarić (BBK Orlov krug) u
vremenu 1:15:39.
Na kraćoj stazi za žene, u dužini 28.2km najbrža je bila poljska triatlon reprezentativka Sabina
Rzepka (BK Primošten), drugo mjesto je zauzela Tanja Barišić (BBK Orlov krug), dok je trećo
mjesto osvojila Karmen Škiljić (BBK Pakoštane).
Josip Toljan (BBK Orlov krug), pobjednik je u kategoriji U20, drugu poziciju je zauzeo Mate Miletić
(BK Aks), a Benjamin Mahić (Trek Team Sarajevo) je završio na trećoj poziciji.
Zlatni u kategoriji 20-30 bio je Carlo Petković (BBK Orlov krug), Roko Pavlinušić (BK Vlaji Sinj)
je srebrni, dok je njegov klupski kolega Ivan Brčić unatoč tehničkim problemima uspio osvojiti
broncu.
Kategoriju 30-40 su pokorili članovi BBK Orlovog kruga, Ivica Mesarić, Tonko Juras i Dženis
Čanjevac.
Belgijanac Jorgen Huybrechts pobjednik je kategorije 40+, drugi je Dario Čondrić (BK Konavle),
dok je trećeplasirani Joško Fržop (BBK Orlov krug).

19. TRAVNJA 2016.
Održan 5. Tuning Meet
U Kninu je održan 5. Tuning meet u
organizaciji Matije Benjaka. Na petom
po redu susretu kojemu je odaziv
iz godine u godinu sve veći, bilo je
prijavljeno preko 200 automobila, a
natjecanja su se održala u 17 kategorija
za koje je najboljima dodijeljeno 26
pehara.

20. TRAVNJA 2016.

Svjetski poznati biciklisti projurili kroz Knin
Biciklistička utrka “Tour of Croatia” u kojoj nastupaju najviše rangirani svjetski timovi i biciklistički
asovi, prošla je 20. travnja 2016. godine kroz Knin.
Bicikliste koji su prohujali od kružnog toka u pravcu Splita pozravilo je, natiskano uz cestu,
dvjestotinjak Kninjana predvođenih gradonačelnikom Nikolom Blaževićem, njegovim
zamjenikom Slavenom Ivićem i dožupanom Tomislavom Vrdoljakom.
Biciklistička utrka „Tour of Croatia“ jedan je od najznačajnijih sportskih događaja ove godine u
Hrvatskoj, koji se održava od 19. do 24. travnja, pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH i
Vlade RH.

8. SVIBNJA 2016.

Kijevo Knin novi juniorski prvak Hrvatske u
futsalu
Kijevo Knin novi je juniorski prvak Hrvatske u futsalu.
U finalu su se susreli MNK Brod 035 i Kijevo Knin. Tijekom prvog dijela obje momčadi su imale
puno izglednih prilika, ali ih nisu uspijevale realizirati te kada se činilo kako će se na odmor otići
bez golova, samo 40 sekundi prije kraja Brod 035 dolazi u vodstvo, a pogodak je postigao Sedlo
na asistenciju Sekulića. S minimalnom prednošću Broda 035 odlazi se na odmor iako je Kijevo
samo tri sekunde prije kraja imalo priliku iz slobodnog udarca, ali suRadić i Crnjac bili neprecizni.
U drugom dijelu mogli smo vidjeti potpuni preokret igrača Kijeva koji je pokrenuo Džalto sa
svojim eurogolom. Naime izveo je Džalto slobodan udarac iz, možemo reći, skraćenog kornera,
te je ta lopta sve iznenadila i pokupila paučinu u mreži vratara Broda. Nakon toga činilo se kako
igrači Kijeva lakše dišu. Nedugo zatim i Crnjac je pogodio vratnicu, ali zatim na asistencijuDžalte
u 15. minuti zabija i za preokret te vodstvo od 1:2.
Za potvrdu pobjede i naslov prvaka pobrinuo se Djak-Božić koji u 16. minuti zabija za konačnih
1:3.

14. SVIBNJA 2016.

Stella Pinjuh i Mateo Pratljačić osigurali
Europsko kadetsko prvenstvo
Stella Pinjuh i Mateo Pratljačić iz Taekwondo kluba DIV Knin osigurali su nastup na Europskom
kadetskom prvenstvu osvojivši zlata na Susedgrad Sokol Pokalu.
Ela Jelić bila je blizu, ali je na žalost izgubila zlatni bod od prve favoritkinje. Antonio Davidović
izgubio je u prvom kolu od drugog nositelja, dok je kod mlađih kadetkinja dominaciju nastavila
Matea Jelić koja je opet osvojila zlatnu medalju.

18. SVIBNJA 2016

Antonio Zelić i Ana Džanan drugi sportaš
i sportašica županije; Nagrade i drugim
Kninjanima
U šibenskom kazalištu danas je održana svečanost proglašanja najboljih sportaša Šibensko–
kninske županije u 2015. godini, a brojna priznanja idu kninskim sportašima, sportašicama i
sportskim djelatnicima.
Antonio Zelić i Ana Džanan izabrani su za drugog sportaša, odnosno sportašicu županije, a
Dragan Pinjuh je drugi trener županije.
Priznanja za perspektivne sportaše i sportašice dobili su Daniela Jelić i Lana Anić-Kaliger iz AK
Sveti Ante, Stella Pinjuh, Matea Jelić, Ela Jelić, Josip Teskera, Mateo Pratljačić i Antonio Davidović
iz Taekwondo kluba DIV Knin, Milan Vukmirović, Denis Orlović i Laura Klepica iz Karate kluba
Tigar te Petar Tolić, Iva Gašpar i Mihael Eberhart iz karate kluba Knin.
Nagradu za sportaša s invaliditetom dobio je Dragan Matić iz Kluba sjedeće odbojke Knin 95, a
nagrade za zaslužne sportske djelatnike dobili su Jure Zečević te posthumno Zdravko Bužonja.

23. SVIBNJA 2016.

Katarina Komarica i Marko Čeko osvojili srebro i
broncu na Kupu Hrvatske
Katarina Komarica i Marko Čeko iz AK Sveti Ante osvojili su drugo, odnosno treće mjesto u skoku
u dalj na finalu atletskog Kupa Hrvatske za juniore i juniorke u Zagrebu.
Katarina Komarica je skokom od 5,74 m najavila da Knin može uskoro očekivati i drugu skakačicu
preko 6 metara.
Marko Čeko je skočio 6,89 m, no ostaje žal za zadnjom serijom gdje je s milimetarskim prijestupom
doskočio preko 7 metara pa još uvijek čekamo taj pravi skok.
Na natjecanju je izvan konkurencije nastupila i Kninjanka Antonija Radić koja je sa skokom od
6,04 m trenutno vodeća skakačica u dalj u Hrvatskoj.
U narednim danima imamo niz natjecanja gdje očekujemo daljnje dobre vijesti od naših
atletičara, a nestrpljivo očekujemo i povratak na stazu Antonija Zelića nakon sitne, ali neugodne
ozljede.

26. SVIBNJA 2016.

Gradonačelnik dočekao brončanu Mateu Jelić
Nakon što je Kninjanka Matea Jelić, nekad članica Taekwondo kluba DIV Knin, a danas Taekwondo
kluba Marjan iz Splita osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u švicarskom
Montreuxu u Kninu su je dočekali građani predvođeni gradonačelnikom Nikolom Blaževićem i
njegovim zamjenikom Slavenom Ivićem.

28. SVIBNJA 2016.

Stella Pinjuh i Mateo Pratljačić prvaci Hrvatske;
Ana Džanan i Josip Teskera viceprvaci
Taekwondo klub DIV Knin nosi kući pet medalja s Prvenstva Hrvatske za kadete i juniore održanog
danas u Zagrebu.
Stella Pinjuh državna je prvakinja, a Mateo Pratljačić državni prvak u kadetskoj konkurencijii, Ana
Džanan i Josip Teskera juniorski su državni viceprvaci, a Ela Jelić osvojila je broncu u kadetskoj
konkurenciji.
Ovim rezultatima Ana Džanan uspjela se kvalifcirati na Svjetsko juniorsko prvenstvo, a Stella
Pinjuh i Mateo Pratljačić na Europsko kadetsko prvenstvo.

28. SVIBNJA 2016.

450 planinara na vrhu Hrvatske
28. svibnja održan je tradicionalni uspon na Dinaru, najviši vrh Hrvatske.
Sudjelovalo je 450 planinara i sve je prošlo u najboljem redu.
Ispred Grada Knina i Turističke zajednice planinarima se obratio i pridružio pomoćnik ravnateljice
TZ Knin, Filip Anić Božić.

29. SVIBNJA 2016.

Izvanredan sportski uspjeh: 15-godišnji Marko
Čeko skočio 7 metara
Izvanredan sportski uspjeh postigao je jučer Marko Čeko iz kninskog Atletskog kluba Sveti Ante
skočivši 7,00 metara na atletskom mitingu u Slovenskoj Bistrici.
Skočio je jučer Čeko i 7,12 m, ali mu taj rezultat nije priznat zbog malo jačeg vjetra u leđa.
Skokom od 7,00 metara Čeko je ispunio normu za nastup na Europskom prvenstvu za mlađe
juniore.
– Ovo je rezultat za povijest. Presretni smo, Knin konačno ima prvog skakača u dalj s rezultatom
od preko 7 metara, a još mu nije ni 16 godina – kaže Markov trener Dražen Lasić.

01. 06. 2016.

Održan 15. Olimpijski festival dječjih vrtića
U Dvorani kninske srednje škole održan je 15. Olimpijski festival dječjih vrtića.
I ove godine manifestacija se odvijala pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora,
Šibensko-kninske županije i Grada Knina, a organizator manifestacije bio je Savez športova
grada Knina u suradnji s Dječjim vrtićem Cvrčak.
Olimpijski festival provodi se u duhu olimpizma i njegovih osnovnih ideja: razumijevanja,
prijateljstva, solidarnosti i fair playa s ciljem stavljanja sporta u službu skladnog razvoja djeteta,
odnosno čovjeka.
Natjecanje se održalo pod sloganom: „I ja ću biti olimpijac“, a sudjelovale su ekipe: Cvrčak,
Maslačak, Tratinčica i Visibaba u pratnji odgojiteljica koje su ujedno bile i voditeljice ekipa.
Prvo mjesto osvojila je ekipa Tratinčica, drugo Maslačak, a treće ekipa Cvrčak. Priznanje za fair
play dobila je ekipa Visibaba.

3. LIPNJA 2016.
Antonio Zelić i Ana Džanan najbolji sportaš i
sportašica Knina
Antonio Zelić iz AK Sveti Ante i Ana Džanan
iz TK DIV Knin dobili su jučer priznanja za
najboljeg sportaša, odnosno sportašicu u
2015. godini.
Za najboljeg trenera je po sedmi put u zadnjih
12 godina izabran trener TK DIV Knin Dragan
Pinjuh.
Najbolja ekipa je ŽRK Knin, a najbolja momčad
juniori MNK Kijevo.
Najbolja perspektivna momčad su kadeti NK
Dinara.
Nade kninskog sporta su Marko Čeko, Daniela
Jelić i Lana Anić-Kaliger iz AK Sveti Ante,
Stella Pinjuh, Matea Jelić, Ela Jelić, Josip
Teskera, Mateo Pratljačić i Antonio Davidović iz Taekwondo kluba DIV Knin, Milan Vukmirović,
Denis Orlović i Laura Klepica iz Karate kluba Tigar te Petar Tolić, Iva Gašpar i Mihael Eberhart iz
Karate kluba Knin..
Dragan Matić iz KSO Knin 95 je najbolji sportaš s invaliditetom.
Nagrada za poseban doprinos razvoju sporta u gradu posthumno su dodijeljene Zdravku Bužonji
i Krešimiru Hrgiću.

6. LIPNJA 2016.

Kadeti NK Dinara prvaci 3. HNL jug
Kadeti NK Dinara su postali prvaci 3 HNL jug mada su jučer u Benkovcu potpuno zasluženo
izgubili utakmicu od boljeg Velebita rezultatom 3:1.
Ipak, zbog boljeg međusobnog skora (2:0; 1:3) i bolje gol razlike, kadeti Dinare su gorčinu poraza
pretvorili u slatku pobjedu i po drugi puta u posljednje dvije godine uzeli naslov te se kvalificirali
u 2. HNL Jug.
Gol odluke je postigao Toni Blažević, lijepim i odmjerenim udarcem u “malu mrežicu”. Veliki posao
za NK Dinara je napravio NK Mihovil koji je odigrao remi s NK Dalmatinac (Crno) i na taj način ga
eliminirao iz utrke za naslov.
Bez obzira na slabu igru u zadnjem kolu,treba čestitati kadetima na osvojenom prvom mjestu.

6. LIPNJA 2016.
Šest medalja Atletskog kluba Sveti Ante na
Prvenstvu Dalmacije
Šest medalja osvojili su mlade atletičarke i
atletičari Atletskog kluba Sveti Ante Knin na
Prvenstvu Dalmacije za mlađe uzraste održanom
u Makarskoj.
Daniela Jelić bila je prva u skoku u dalj i u utrci na
60 metara, Ivan Ercegovac osvojio je prvo mjesto
u skoku u dalj i drugo mjesto u utrci na 60 metara,
Lana Anić-Kaliger osvojila je prvo mjesto u skoku
udalj, a Martina Jelić bila je treća u skoku u dalj.

20. LIPNJA 2016.

Katarina Komarica srebrna, a Marko Čeko
brončani na Juniorskom prvenstvu Hrvatske
Članica Atletskog kluba Sveti Ante iz Knina Katarina Komarica osvojila je srebro, a njen klupski
kolega Marko Čeko broncu u skoku u dalj na Juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Zagrebu
Katarina je preskočila 5, 84 metra što je njen najbolji skok i novi osobni rekord.
– Pristupom natjecanju i zrelošću u donošenju odluka tijekom serija otvorila je put ka uspješnoj
seniorskoj karijeri – komentirao je njen trener Dražen Lasić.
Marko Čeko je broncu osvojio s preskočenih 6, 94 metra.
– Marko stalno ima skokove na 7, 20 metara, ali normalno je za tu dob da realizacija ne bude
stopostotna pa se željeni skokovi očekuju uskoro. Prilog u tome je i činjenica da je istrčao osobni
rekord na 200 metara za pola sekunde, podižući razinu brzine prijeko potrebne za skok u dalj –
kazao je Dražen Lasić.
Antonio Zelić je nastupio u Splitu i istrčao 48, 60 sekundi na 400 metara pokazavši da je
potpuno spreman za predstojeće seniorsko prvenstvo Balkana koje će se održati slijedeći vikend
u Rumunjskoj

28. LIPNJA 2016.

Antonio Zelić osvojio srebro za štafetu 4×400 m
na Prvenstvu Balkana
Najbolji kninski atletičar i sportaš Antonio Zelić osvojio je srebrnu medalju na Prvenstvu Balkana
održanom u Rumunjskoj trčavši prvu dionicu za hrvatsku štafetu 4×400 metara. Hrvatska
štafeta je ostvarila rezultat 3:08,54 što je trenutno 9. rezultat u Europi.
Kninska Splićanka’ Antonija Radić je na istom natjecanju skokom od 6,17 m zauzela 5. mjesto u
skoku u dalj.

1. KOLOVOZA 2016.
PH u atletici za seniore: Antonija Radić 2.,
Antonio Zelić 3., Katarina Komarica 4., Marko
Čeko 6.
Kninjanka Antonija Radić, danas članica solitskoga
ASK-a osvojila je 2. mjesto u skoku u dalj na seniorskom
Prvenstvu Hrvatske u atletici preskočivši 5,94 metra.
Katarina Komarica iz kninskog Atletskog kluba Sv.
Ante zauzela je 4. mjesto s preskočenih 5,53 m.
Njen klupski kolega Antonio Zelić bio je treći u utrci na
200 metara s istrčanih 21,86 sekundi, samo 5 stotinki
slabije od prvoplasiranog. U utrci na 100 m Zelić je bio
peti s rezultatom 11,02.
Odličan sportski uspjeh zabilježio je 16-godišnji kninski
atletičar Marko Čeko koji je u konkurenciji seniora
osvojio 6. mjesto u skoku u dalj s preskočivši 7,09
metara.

4. RUJNA 2016.
Uručene nagrade najuspješnijim natjecateljima
ultra maratona TransDinara 2016
Gradonačelnik Nikola Blažević i njegov zamjenik
Slaven Ivić uručili su danas nagrade najuspješnijim
natjecateljima biciklističkog ultra maratona
TransDinara 2016.
TransDinara, trodnevna međunarodna brdskobiciklistička utrka je najzahtjevnija etapna MTB utrka
u Hrvatskoj.
Međunarodna brdsko-biciklistička trodnevna utrka
okupila je bicikliste profesionalce i rekreativce.
Organizator ove najzahtjevnije etapne MTB utrke u
Hrvatskoj je Brdsko-biciklistički klub ZEMLJA-ZRAK iz
Zagreba.
Natjecatelji su svakog dana morali savladati veliku
udaljenost i visinske razlike, uz iznimno težak teren
i surovu klimu koja vlada planinama Dinarom i
Kamešnicom. Zauzvrat, te planine pružile su im
izniman doživljaj prirode i odmak od civilizacije, čemu
svaki brdski biciklist teži.
Cilj maratona bila je Kninska tvrđava, na kojoj su se
natjecatelji nakon utrke opustili uz predivan pogled, ručak i svečanu ceremoniju dodjele nagrada.
TransDinara MTB maraton 2014.g. usvojen je kao pilot-projekt strateškog nacionalnog Tour de
CroActive programa Hrvatske gorske službe spašavanja (sustavni razvoj aktivnog turizma u
službi održivog i uravnoteženog razvoja Republike Hrvatske).
Osim gradonačelnika i njegovog zamjenika ispred Grada Knina natjecatelje je dočekao i
predsjednik Gradskog vijeća, Marinko Tokmakčija.
Organizatori završnice u Kninu bili su Grad Knin i kninska Turistička zajednica koji su uputili
zahvalu kninskom DVD-u i restoranu na tvrđavi za pomoć u organizaciji.
Dodajmo da su natjecatelje pozdravili i kralj Zvonimir i kraljica Jelena, a pjesmom su ih dočekale
i članice pjevačke skupine Kninske golubice.

16. RUJNA 2016.

Kninjanka Veselka Vukojević Pevec osvojila
zlatnu paraolimpijsku medalju za Sloveniju
Kninjanka Veselka Pevec, rođena Vukojević osvojila je zlatnu medalju u streljaštvu za Sloveniju
na Paraolimpijskim igrama u Riju.
Ova slovenska sportašica, rođena u Kninu 1965. godine u invalidskim kolicima je od 1983. godine
kada ju je sa šest metaka na kninskom željezničkom kolodvoru upucao bolesno ljubomorni
dečko kojega je prethodno ostavila.
Ovu nevjerojatnu životnu priču donijele su Sportske novosti.
Paraolimpijske igre prilika su da javnost vidi i upozna neke nove sportske junake, koje baš nema
svakodnevno prilike pratiti putem medija. To nisu sportaši profesionalci, koji žive od sporta, to su
mahom ljudi koji žive za sport, koji je mnogima on jedni izlaz u životu.
Iza mnogih paraolimpijaca stoje tragične, životne priče, počesto i neispričane, jer ti sportaši nisu,
rekosmo, često u medijima, a i oni se koji puta sami srame javnog istupa.
No, zato ćemo se potruditi da nevjerojatna priča 51-godišnje hrabre slovenske streljačice Veselke

Pevec, tetraplegičarke, koja je osvojila zlatnu medalju u Riju, ne ostane neispričana. Pogotovo
što je Veselka rođena u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu.
Veselka zapravo nije nepoznata u streljačkim vodama, prije dvije godine je postala svjetska
prvakinja, a iste godine i sportašica godine u Deželi.
U invalidskim je kolicima od 31. kolovoza 1983. godine, dana koji i te kako pamti. Bila je tek nešto
više od mjesec dana punoljetna kada joj je metak promijenio život. Jedan pucanj koji je odnio sa
sobom sve snove o životu te mlade djevojke. Prvo jedan pucanj, potom još pet…
U Veselku je pucao njezin dotadašnji dečko, bolesno ljubomorni i pomahnitali suspendirani
milicajac. Na željezničkoj stanici u Kninu, onoj istoj koja je tih godina bila među najprometnijima
u državi. Nerado se sjeća tog razdoblja svog života:
– Bili smo skupa godinu i pol, i dugo nisam ništa sumnjala dok jednom nisam shvatila da mi
laže i da ne ide na posao. Bio je već tada suspendiran, zbog krađe, bio je kleptoman. Nisam mu
mogla više mogla vjerovati, i odlučila sam ga ostaviti. Htjela sam to napraviti na normalan način,
razgovarali smo, sve sam mu objasnila, ali on je inzistirao da ostanemo skupa. Zato sam odlučila
napustiti Knin, pa sam se prebacila u beogradsku gimnaziju jer sam tamo imala rodbinu. Htjela
sa otići što dalje od njega, postalo je nesnosno. Nisam mu to rekla…

Kukavički čin
Saznao je, naravno, iako je kleptoman, ipak je milicajac. Kako je bio suspendiran, oružje mu je
oduzeto, no, on je provalio u policijski ormarić, ukrao pištolj, i nasred željezničke postaje pucao
Veselki kukavički u leđa.
– Pogodio me u kičmu, pala sam, a on se udaljio. No, kada je vidio da sam još živa, vratio se i s
metra i pol udaljenosti još pet puta pucao u mene.
Tu je krenula njezina borba za život, koja i dan danas traje.
– Bila sam osam mjeseci u bolnici na intenzivnoj njezi, borila se doslovno svaki dan za život.
Izgubila sam puno krvi jer su mi bila propucana crijeva. Nakon operacije crijeva pila sam samo
fiziološku otopinu da ne dođe do infekcije. Iz bolnice sam izašla u kolicima, kao tetraplegičarka
jer je kičma trajno nastradala.

U kolicima je stigla i do Slovenije.
– Na nagovor nekih ljudi poslala sam molbu za posao u Zavodu Prizma Ponikve, socijalnoj
ustanovi koja se bavi osobama s tjelesnim i psihičkim poteškoćama. Primili su me i tu sam ostala
punih 15 godina.

Život doslovno piše romane…
– Tu sam upoznala i supruga, udala se i rodila se naša Saša, koja sada ima 19 godina i koja ide

na studij fizioterapije. S mužem sam se u međuvremenu rastala nakon 13 godina braka. Očito mi
nije suđena sreća u ljubavi…

Rastava bez metka
Srećom, ova je rastava prošla bez metka. Pucnjava je započela nešto kasnije.
– U braku ste uvijek posvećeni obitelji i nemate vremena za bilo što drugo. Zato sam se nakon
rastave odlučila posvetiti nekom sportu, da malo putujem i vidim svijeta. Izbor je pao, nekako
logično, na streljaštvo. Bila sam uporna i brzo su došli i rezultati.
Zanimljivo, u sportu u kojem je potrebno oko sokolovo Veselka, kao i naš Josip Glasnović, ima
problema s vidom.
– Od početka godine se mučim s tim, vidim kroz maglu, koji puta još slabije. U svibnju sam u
Njemačkoj dobila leću i sada bolje vidim, iako to još nije ono pravo. Ali ja sam jako uporna, i znam
da se sve u životu može riješiti.

17. RUJNA 2016.

Ana Džanan srebrna na Polish Openu 2016 u
Varšavi
Članica Taekwondo kluba DIV Knin i najbolja sportašica grada Knina Ana Džanan danas je u
sastavu juniorske Hrvatske taekwondo reprezentacije osvojila srebrnu medalju na turniru Polish
Open 2016 održanom u Varšavi.
Riječ je o testnom turniru za Svjetsko juniorsko prvenstvo u Kanadi.
Ana Džanan je prvo kolo kao nositelj bila je slobodna, drugo kolo pobijedila je reprezentativku
Latvije 6:1, treće kolo u borbi za medalju savladala je predstavnicu Poljske 6:4, a u polufinalu je
slavila protiv reprezentativke Njemačke 10:6.
Finale je bilo prebrzo tako da se Ana nije oporavila te je izgubila rezultatom 0:3.
Ovo je bio odličan test pred svjetsko juniorsko prvenstvo koje se održava u Kanadi.

18. RUJNA 2016.

Boris Šiljeg prvak Hrvatske u ribolovu
Kninjanin Boris Šiljeg član ŠRD Krka osvojio je naslov prvaka Hrvatske u disciplini Ribolov
predatora s obale!
Nakon osam odigranih kola skupio je 32 plasmana te tako s velikih sedam bodova prednosti nad
drugoplasiranim suvereno osvojio naslov prvaka!
Boris je osigurao i mjesto u reprezentaciji Hrvatske koja će sljedeće godine nastupiti na Svjetskom
prvenstvu u Italiji.
Športsko ribolovno društvo “Krka” iz Knina kao jedno od trofejnijih društava u gradu donijelo je
drugi naslov prvaka Hrvatske u režiji Borisa Šiljega.
Drugi predstavnik u ovoj disciplini Anto Mrkonja osvojio je 8. mjesto sa 55 plasmana!

22. LISTOPADA 2016.

Ana Džanan prvakinja Hrvatske
Ana Džanan iz Taekwondo kluba DIV Knin nova je prvakinja Hrvatske u taekwondou u kategoriji
mlađih seniorki do 57 kilograma.
Naslov je osvojila na Prvenstvu održanom u Zagrebu pobijedivši u finalu Leu Leljak, članicu kluba
Omega iz Bjelovara 11:3.
Čestitamo Ani i njenom treneru Draganu Pinjuhu!
Na Prvenstvu je sudjelovao i Antonio Šamija koji je na žalost izgubio u borbi za medalju u
kategoriji do 74 kg.

29. LISTOPADA 2016.

Croathletics Gala 2016: Dražen Lasić dobio
nagradu za entuzijasta godine
Trener Atletskog kluba Sveti Ante iz Knina Dražen Lasić dobio je od Hrvatskog atletskog saveza
priznanje za “entuzijasta godine” na svečanom proglašenju najboljih atletičara godine, priredbi
“Kraš Croathletics Gala 2016″ koja je održana sinoć u Zagrebu.
– Naravno da je to nagrada za sve nas. To je nagrada za akciju ”Čarobni svijet za kninsku kraljicu
sportova” za koju sada zna cijela atletska Hrvatska, kao za najljepšu atletsku priču takvoga tipa
u 2016. godini – kaže Lasić koji iz Zagreba u Knin sa sobom nosi i poklone.
– Dva poklon paketa Kraša idu djeci Čarobnog svijeta. Jedan naš i jedan od najbolje juniorke u
2016. godini, Dore Filipović kojoj i ovim putem zahvaljujem. To su vaši paketi djeco, vi ste puno
toga pripremali, radili, crtali, prodavali i potpuno zaslužili ovaj mali dar – poručio je kninski i
hrvatski atletski entuzijast.

13. STUDENOGA 2016.

Srebra Teskere i Pratljačića na super jakom G1
turniru Zagreb Croatia Open
Josip Teskera i Mateo Pratljačić iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojili su večeras srebrne medalje
na super jakom G1 međunarodnom turniru Zagreb Croatia Open koji je ovoga vikenda u Areni
Zagreb doživio svoje 22. izdanje.
Josip Teskera osvojio je srebro u juniorskoj konkurenciji u kategoriji do 45 kilograma. U borbi za
zlatnu medalju izgubio je od Britanca Masona Yarrowa.
Mateo Pratljačić osvojio je srebro u kadetskoj konkurenciji u kategoriji do 33 kilograma. On je u
finalnoj borbi poražen od Mađara Bendeguza Molnara.
Na turniru je iz TK DIV Knin nastupila i Stella Pinjuh. Ona je u konkurenciji kadetkinja do 41
kilograma izgubila u prvom kolu od njemačke predstavnice Anastasie Rovithis zlatnim bodom.
Na istom je turniru jučer Kninjanka Matea Jelić koja sada nastupa za Taekwondo klub Marjan iz
Splita osvojila srebro u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 67 kilograma. Nekadašnja članica
TK DIV Knin tijesno je izgubila u finalu od Kineskinje Yun Fei Guo 5:4.

4. PROSINCA 2016.

KSO Knin 95 osvojio 4. mjesto u Kupu Hrvatske
Klub sjedeće odbojke Knin 95 osvojio je četvrto mjesto na desetom izdanju Kupa Hrvatske koji je
održan ovoga vikenda u Vukovaru, a u kojem se natjecalo 13 timova.
Danas je Knin 95 u polufinalu izgubio od Osijeka u vrlo izjednačenoj utakmuci rezultatom 2:1, a u
borbi za treće mjesto Kninjani su poraženi od Agrama 2:0.

