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1. Rad Gradske uprave

20. SIJEČNJA 2020.
Reakcija gradonačelnika i predsjednice
Gradskog vijeća na izjavu Zorana Milanovića

Kninski gradonačelnik Marko Jelić i predsjednica Gradskog vijeća Vedrana Požar reagirali su
priopćenjem na intervju nastupajućeg Predsjednika RH Zorana Milanovića u dijelu u kojem u
negativnom kontekstu spominje Knin i njegove građane. Priopćenje prenosimo u cijelosti:
“Prije svega, koristimo ovu priliku da čestitamo nastupajućem Predsjedniku Republike Hrvatske,
g. Zoranu Milanoviću, na izboru za predstavnika svih građana naše države!
U namjeri zaštite dostojanstva i ugleda Grada Knina, naših sugrađana, slavne nam i bremenite
povijesti, dužni smo s dubokim negodovanjem i razočaranjem reagirati na njegovu izjavu u prvom
poslijeizbornom intervjuu za medijsku kuću NOVA TV. Omalovažavajući više tisućljetnu ulogu
našeg grada i današnje njegove žitelje izjavljujući da je Knin grad bez novca, ljudi, ideja, znanja,
te snage i težine i da se radi o malom kolodvorskom sjecištu, navodimo sljedeće:
U razdoblju od 2011. do 2015. g. smanjeno je financiranje i potpora Gradu Kninu i brojnim
ustanovama koje djeluju na našem području, čime su grad i njegovi građani ostavljeni bez
značajnih financijskih sredstava. Tijekom tog razdoblja, na području našeg grada smanjio se broj
stanovnika za 2297, prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku. Upravo zato
imamo manjak ljudi, jer u tom razdoblju nije ulagano u naš i brojne druge male gradove i općine
u Dalmatinskoj zagori, Lici, ali i u drugim depriviranim područjima RH.
Trenutačno je Knin financijski potpuno stabilan, bez dugova i sa značajnom proračunskom
zalihom. U provedbi je 9 projekata financiranih EU sredstvima iz Intervencijskog plana, a čija
je ukupna vrijednost, zajedno sa još 11 EU projekata koji se trenutno pripremaju, veća od 22 mil

EUR. U razdoblju od 2011. – 2015. g. nije započet niti jedan značajniji projekt, štoviše, tadašnja
Vlada RH je zaustavila 8 godina pripreman, ključni lokalni razvojni projekt Inovacijskog središta
kninskog Veleučilišta, projekt koji bi, da nije zaustavljen, osigurao opstanak ljudi te ekonomsku
revitalizaciju čitave Dalmacije, susjedne Like i zapadne Hercegovine. Knin je izvorište brojnih
ideja koje su pretvorene u konkretne projekte i koje su prepoznate i preuzete od drugih kako u
javnoj upravi, u socijalnim aktivnostima, sportu, obrazovanju i gospodarstvu.
Ljudi iz Knina i svih malih mjesta oko nas su uspješni, pametni i pošteni. Mi Kninjani smo ponosni
na najmlađeg akademika HAZU-a, na predstavnicu Hrvatske na Olimpijskim igrama, na brigu
o osobama s posebnim potrebama, na jednu od najvećih tvornica vijčanih proizvoda u Europi i
na naše mnoge uspješne znanstvenike, stručnjake, gospodarstvenike, sportaše, kulturnjake. To
su ljudi iz Knina i njegove okolice, iz Dalmatinske zagore. Knin je 1300 g. jedan od najznačajnijih
gradova, ako ne i, ukupno gledajući, najvažniji grad u povijesti Hrvatske i hrvatskog naroda te
njegovog kulturnog identiteta. Već jako dugo ga nazivaju „vrata Dalmacije i ključ Hrvatske“ i
jedno je od najvažnijih prometnih sjecišta, ne samo željezničkih već i cestovnih pravaca u RH. I
tako već par tisuća godina, od tuda nam važnost i težina, a snaga nam izvire iz naših ljudi.
2068 osoba je dalo svoj glas u Kninu za nastupajućeg predsjednika, i očekuju da ih se poštuje, ne
samo oni već i oni koji su glasovali za nekog drugoga. Predsjednik je dužan štititi svakoga od nas,
i boriti se protiv omalovažavanja na temelju porijekla ili pripadnosti određenom geografskom
području.
Mi svoj grad volimo te smo odlučili živjeti u njemu, graditi ga i stvarati uvjete da naša djeca
ostanu i nastave naš posao. Predsjednik RH nam treba i mora pomoći, to očekujemo od njega.
Pa ako gosp. Milanović i dalje smatra da je Knin ono što je naveo u svom intervjuu, očekujemo
od njega da, sukladno svojim Ustavnim ovlastima, kao Predsjednik cijele Republike Hrvatske,
doprinese njegovom razvoju, a ne da omalovažava i minorizira njegov značaj. Pozivamo ga da,
sukladno ovlastima Predsjednika po čl. 102. Ustava RH, predloži Vladi RH sazivanje tematske
sjednice kojoj će tema biti daljnja revitalizacija Grada Knina, a slijedom čl. 49 istog, u kojem
stoji: „Država (Predsjednik RH i Vlade RH također) potiče gospodarski napredak i socijalno
blagostanje građana i brine se za gospodarski razvoj svih svojih krajeva.“
Stoga ga pozivamo da nas prvom prigodom posjeti i da se osobno uvjeri da je Knin puno više od
malog kolodvorskog sjecišta u nama voljenoj i jedinoj Dalmatinskoj zagori.”
Foto: Screenshot NovaTV

27. SIJEČNJA 2020.
Gradsko vijeće: Usvojen prvi rebalans
proračuna; Zlatko Ćesić novi ravnatelj Kninskog
muzeja

Gradsko vijeće usvojilo je danas prvi rebalans proračuna za 2020. godinu. Proračun je povećan za
212 tisuća kuna, a riječ je o sredstvima potrebnima za provedbu dva projekta Pučkog otvorenog
učilišta. Sredstva se odnose na rashode za nabavu postrojenja i opreme (172.500 kuna) i nabavu
građevinskih objekata (40 tisuća kuna).
Zlatko Ćesić novi ravnatelj Kninskog muzeja; Marko Jelić: Revizija rada muzeja pokazat
će zanimljive stvari
Gradsko vijeće usvojilo je danas i prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Kninskog muzeja
Zvonimira Jelića zbog odlaska u mirovinu kao i prijedlog o imenovanju novog ravnatelja, dr. sc.
Zlatka Ćesića, doktora znanosti iz područja prava i bivšeg prodekana kninskog Veleučilišta Marka
Marulića.
Vijećnik HDZ-a Robert Marić pohvalio je rad dosadašnjeg ravnatelja Zvonimira Jelića, a njegov
stranački kolega Nenad Tisaj predložio je da se točka dnevnog reda o izboru novog ravnatelja
povuče jer novi statut Kninskog muzeja “nije prošao” na Gradskom vijeću.
Natječaj je raspisan temeljem Zakona o muzejima, a ne statuta, odgovorila je pročelnica Sanda
Petrović Brnić.
– Napravljena je revizija rada Kninskog muzeja i bit će zanimljivih stvari o radu dosadašnjeg
ravnatelja. Ravnatelj je odgovoran zbog neusklađivanja statuta sa zakonom na vrijeme. A ovo

vijeće nije usvojilo prijedlog novog statuta iz nerazumnih razloga, zbog politikanstva – kazao je
gradonačelnik Marko Jelić.
Usvojene izmjene prostornog plana koji predviđa dizalo za tvrđavu, zip line, mostove
na Sastavcima…
Kninski parlament usvojio je i Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.
Treba istaknuti izmjene vezane za izgradnju dvaju pješačko biciklističkih mostova preko Butižnice
i Krke na Sastavcima te mostova preko Butižnice u Raškovićima i Strmici. Prostorni plan predviđa
i koso dizalo kojim će se povezati stara gradska jezgra i tvrđava kao i zip line s tvrđave preko Krke.
Izmijenjeni prostorni plan uključuje i izradu novog pročišćivača u Novom naselju u Golubiću.
– Zanima me što je obaveza Grada po pitanju poslovne zone u Oćestovu. Što se tiče vjetroelektrana
na Ljupču, ne znam je li mudro ići s tolikim brojem vjetroelektrana oko Knina jer neka saznanja
govore da nisu baš bezopasne – postavio je pitanja vijećnik HDZ-a Marinko Tokmakčija,
predloživši da Grad javno objavi koje su privatne čestice postale građevinsko zemljište.
– Obaveza grada je dovesti infrastrukturu u poslovnu zonu u Oćestovo, a već imamo
zainteresiranog poduzetnika koji će ući u zonu. Što se tiče vjetroelektrana na Ljupču one imaju
građevinske dozvole koje su izdane prije našeg stupanja na vlast. Riječ je o obnovljivom izvoru
energije, ali ima i on svoje mane. Također, problem vjetroelektrana je što one ne zapošljavaju ni
jednu osobu – odgovorio je gradonačelnik Jelić.
Zatražena tematska sjednica na temu veleučilišta
U vijećničkim pitanjima Marinko Tokmakčija prenio je zabrinutost stanovnika Trpimirove ulice u
vezi opasne vožnje pojedinih vozača.
– Može li se ugraditi kamera u ulici? – uputio je pitanje i dobio afirmativan odgovor gradonačelnika.
Naredno pitanje odnosilo se na probleme u Veleučilištu Marka Marulića.
– Prošle godine smo predložili tematske sjednice o bolnici i veleučilištu. O bolnici je održana
prilično sramotna sjednica, a o veleučilištu nije ni održana. A veleučilište je od nadležne agencije
dobilo polucrveni karton, odnosno zabranu upisa studenata na godinu dana. Postoje kuloarske
priče da vi gradonačelniče radite na tome da se ugasi veleučilište – referirao je Tokmakčija traživši
od gradonačelnika da se izjasni.
– Uvijek kad je netko nesposoban, traži krivce. Agencija za znanost i obrazovanje je neovisna
i nitko ne može utjecati na nju. Dok sam vodio Veleučilište ono je imalo najviše domaće i
međunarodne ocjene. Gdje god se politika miješala kao u Kninu, veleučilište nije dobro prošlo na
ocjenjivanju. Ljudi koji nisu kapacitirani za svoje funkcije, trebali bi sebi postaviti pitanje tko ih je
tu postavio. Dok god se budu postavljali podobni, a ne sposobni, imat ćemo ovakvu situaciju –
odgovorio je gradonačelnik Jelić.
Tokmakčija je upitao gradonačelnika zašto napušta veleučilište i prelazi na plaću u Grad.
– Napuštate li brod koji tone – upitao je.
– Ne napuštam veleučilište, predajem studentima, pišem znanstvene radove, ali nemam
vremena sjediti na besmislenim sastancima raznih povjerenstava – odgovorio je.
Vijećnik Tokmakčija zatražio je na kraju održavanje tematske sjednice o veleučilištu.
Vijećnica MOST-a Marija Ćurić pitala je koliko je osoba uključeno u rad za opće dobro bez naknade.

Odgovor će dobiti pismenim putemi .
Vijećnica Ćurić zanimala se i za otkup državnog poljoprivrednog zemljišta. Dobila je odgovor od
pročelnika Ivice Brčine da program za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem još nije usvojen.
Vijećnica HDZ-a Maja Deronja upozorila je na problem kontejnera kod pješačkog prijelaza u
Šuškovoj ulici što ugrožava sigurnost građana, a pogotovo djece.
I. Š.

27. VELJAČE 2020.
I na Gradskom vijeću o koronavirusu

Kninsko Gradsko vijeće danas je održalo relativno kratku sjednicu na kojoj je usvojilo nekoliko
“protokolarnih” prijedloga odluka, planova i pravilnika.
Usvojeni su tako Pravilnik o radu Narodne knjižnice Knin i izmjene i dopune Statuta Grada,
stavljen je izvan snage Detaljni plan uređenja Novog centra te je usvojena Godišnja analiza
stanja u 2019. kao i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada za ovu godinu.
U vijećničkim pitanjima, Marinko Tokmakčija iz HDZ-a je pitao je li Grad spreman za koronavirus.
Načelnik Stožera civilne zaštite Marijo Ćaćić odgovorio je kako će se na službenoj internet stranici
Grada objavljivati sve novosti po tom pitanju. Dodao je kako je kninska bolnica dobro opremljena
kao i da ima rezervni prostor za karantenu. Pozvao je također građane da ne šire paniku jer za to
nema potrebe.
Izvijestio je i da je Grad dao izraditi letke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o koronavirusu te
ih je podijelio djeci u školama.
Davor Ilić, vijećnik Nezavisne liste Marka Jelića pohvalio je Grad zbog rješavanja problema rasvjete
u Novom naselju u Golubiću te je pitao kada će se taj problem riješiti u “starom” dijelu Golubića.
Gradonačelnik Jelić mu je odgovorio da će i taj dio Golubića uskoro dobiti led rasvjetu. Dodao
je kako je u Kninu s novim led ravjetnim tijelima “riješeno” oko 70 posto javne rasvjete te da će

cijeli posao uskoro biti priveden kraju, a to će Kninu na godišnjoj razini samo u električnoj energiji
donijeti uštedu u visini od oko 700 tisuća kuna.
I. Š.

19. SVIBNJA 2020.
Gradsko vijeće: Grad u plusu 10,7 milijuna kuna;
Usvojen prvi rebalans

Grad Knin prošle godine ostvario 8,3 milijuna kuna viška prihoda; Ukupni plus je 10,7
milijuna
Kninsko Gradsko vijeće usvojilo je izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu.
– Proračun je izvršen u gotovo stopostotnom iznosu. U prošloj godini Grad je ostvario 8,3 milijuna
kuna viška prihoda. S viškom iz proteklih godina dolazi se do iznosa od 10,7 milijuna kuna viška
– izvijestila je dogradonačelnica Kristina Perić.
Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Marinko Tokmakčija izrazio je nezadovoljstvo što se taj višak
nije potrošio na investicije.
– Je li problem u tome da Gradska uprava ne zna potrošiti novac. Nama trebaju investicije za sve
građane ovoga grada – kazao je Tokmakčija.
– Provodimo Intervencijski plan koji zahtjeva puno investiranja, a uvijek se može dogoditi da
se neka sredstva budu morala vratiti. Moramo paziti da nam se ne dogodi da ostanemo bez
sredstava pa da ne možemo provesti Intervencijski plan. Također, treba voditi računa i na
situacije i krize kakva je ova uzrokovana koronavirusom – odgovorila je dogradonačelnica Perić.
Gradsko vijeće usvojilo prvi rebalans

Kninski parlament usvojio je danas i prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna po kojem su prihodi
za 3,8 milijuna kuna manji od planiranih i iznose 81 milijun kuna. Na rashodovnoj strani proračun
je povećan za 5,1 milijun.
Prihodi su smanjeni zbog trenutne krize uzrokovane epidemijom koronavirusa, a povećanje
rashoda uglavnom se odnosi na kapitalne investicije, pojasnila je dogradonačelnica Perić.
Usvojeno polugodišnje izvješće gradonačelnika
Vijeće je usvojilo polugodišnje izvješće gradonačelnika za drugu polovicu 2019. godine.
Gradonačelnik Marko Jelić je istaknuo je kako je ukupna vrijednost projekata provođenih u tom
razdoblju iznosila 14,8 milijuna kuna.
Izvještavajući o protekloj godini najavio je i buduće projekte poput preseljenja dijela Muzeja
hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita u Knin, točnije u kuću Lovrić u starom dijelu grada
koja će biti obnovljena.
Jelić je najavio i skori početak realizacije projekta Informacijsko inovacijskog inkubatora.
Po pet tisuća kuna pomoći ugostiteljskim objektima i ostalim ugroženim poslovnim
subjektima
Vijeće je usvojilo i Odluku o jednokratnoj financijskoj pomoći poslovnim subjektima namijenjenoj
ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa.
Jednokratnu pomoć od tri do pet tisuća kuna moći će dobiti ugostiteljski objekti, uslužne
djelatnosti i ostali pogođeni poslovni subjekti.
Oni poslovni subjekti koji su radili ograničeno i nisu otpuštali radnike dobit će pet tisuća kuna. Isti
iznos dobit će i oni koji su bili zatvoreni zbog koronavirusa.
Za ovu stavku je iz proračuna osigurano pola milijuna kuna.
Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih COVID-om 19
Vijeće je usvojilo i prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih COVID-om 19.
Tom odlukom poslovni subjekti kojima je poslovanje bilo ograničeno ili ugroženo bit će oslobođeni
plaćanja komunalne naknade za ožujak, travanj i svibanj. Poslovni subjekti koji se nalaze u
gradskim poslovnim prostorima oslobađaju se plaćanja zakupnine za travanj, svibanj i lipanj, a
oni koji koriste javne površine za terase neće plaćati naknadu od 1. travnja do kraja ove godine.
Od 1. lipnja do kraja ove godine ovom odlukom poduzetnici se oslobađaju i plaćanja poreza
na potrošnju. Također, za obveze nastale u ovoj godini Grad neće provoditi postupke prisilne
naplate do kraja ove godine.
Usvojeni programi potpore gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu vrijedne 1,7 milijun
kuna
Kninski parlament usvojio je danas i programe potpore gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu.
Potpore gospodarstvu iznosit će milijun kuna, poljoprivredi pola milijuna, a turizmu 200 tisuća.
Kninsko Komunalno poduzeće preuzima ono u Biskupiji
Gradsko vijeće dalo je suglasnost Komunalnom poduzeću u Kninu da preuzme Komunalno
poduzeće u Biskupiji.
Na ovaj način profitirat će kninsko selo Ljubač. Naime, Ljubač će biti priključen na vodovod koji
se gradi u Vrbniku, a koji pripada Općini Biskupija, pojasnio je dogradonačelnik Marijo Ćaćić.

Opet nije prošao Statut Kninskog muzeja
Vijeće po drugi put nije usvojilo prijedlog Statuta Kninskog muzeja. Protiv je bio HDZ, a vijećnici
NL Marka Jelića nisu imali dovoljno ruku da ga usvoje.
Gradonačelnik Jelić je postupak kninskog HDZ-a ocijenio politikantskim istaknuvši da će statut
vrijediti i ako se ne usvoji i to kroz postojeći zakon.
Odluka o dodjeli priznanja
Gradsko vijeće je usvojilo odluku o dodjeli priznanja za 2020. godinu. Nagradu Grada za životno
djelo dobit će dr. sc. Bogdan Cvjetković.
Nagrade Grada dobit će državni tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić te predsjednik i tajnik
HOO-a Zlatko Mateša i Josip Čop.
Plaketu Grada dobit će ravnatelj Doma zdravlja Petar Čagalj, a GRB Grada HGSS.
Vijećnička pitanja
Vijećnik HDZ-a Nenad Tisaj pitao je jesu li radovi na tvrđavi vezani za Intervencijski plan i jesu li
nabavljene potrebne dozvole te tko je radio elaborat.
Dogradonačelnik Marijo Ćaćić je odgovorio da se ni jedan kamen na tvrđavi ne može pomaknuti
bez dozvole. Dodao je da je sve dio Intervencijskog plana te da je elaborat radio Hrvatski
restauratorski zavod.
Vijećnik HDZ-a Robert Marić je pitao zašto je uložena žalba na uporabnu dozvolu pročišćivača.
Dogradonačelnik Ćaćić je odgovorio da je Grad morao ukazati na probleme tonjenja te da
opravdano sumnja na ispravnost pročišćivača.
Vijećnik HDZ-a Josip Bebek se zanimao mogu li se u Trpimirovoj ulici maknuti ležeći policajci s
obzirom da postoji nadzorna kamera.
Gradonačelnik Jelić mu je odgovorio da može, ali da se većina žitelja ulice treba složiti te potpisati
peticiju.
Bebek je prenio i pitanje jednog otpuštenog djelatnika Gradske uprave – hoće li i dalje
gradonačelnik davati otkaze samo domaćim ljudima?
Jelić je rekao da ne zna što bi uopće odgovorio na to pitanje. Dodao je da se radna mjesta ukidaju
samo zato jer za ista nije bilo potrebe te da u ovlasti gradonačelnika nije otpuštanje.
Vijećnica Maja Deronja iz HDZ-a pitala je dokle se došlo s provedbom Intervencijskog plana.
Dogradonačelnik Ćaćić joj je odgovorio da sve napreduje po planu.
– Trenutno se provodi projekt izgradnje mosta preko Orašnice i šetnice do Krčića i sve bi trebalo
biti gotovo do kraja ljeta. Drugi projekt je 3I inkubator i u postupku je natječaj za izvođače radova.
Što se poduzetničkog centra u Kninjanki tiče, dozvole se očekuju uskoro i od iduće godine se kreće
s provedbom. Taj projekt je težak 27 milijuna kuna. Uskoro kreću i radovi na tvrđavi te uređenje
Cesarićeve obale i Marunuše. Tu su i mostovi preko Krke i Butižnice na Sastavcima i taj će projekt
ubrzo ići – odgovorio je Ćaćić.
Vijećnik HDZ-a Goran Mrnjavac je pitao ima li cenzure u gradskim poduzećima i postoje li cenzori
koji prate tko što piše na društvenim mrežama te je citirao Ustav.
Gradonačelnik Jelić mu je citirao odluku Vrhovnog suda o pisanju na društvenim mrežama kao
povredi Ugovora o radu.

Mrnjavac je zatražio i informacije o natječaju za ravnatelja Narodne knjižnice Knin.
– Natječaj je zatvoren. Imenovao sam Povjerenstvo koje će pregledati dokumentaciju. Kad se
utvrdi da je dokumentacija ispravna, ja ću kao ovlaštena osoba donijeti odluku na temelju plana
rada i razgovora. Prijavila su se dva kandidata, a njihova imena ne bih navodio – odgovorio je
Marko Jelić.
I. Š.

9. LIPNJA 2020.
Gradu “prošao” projekt uređenja Marunuše
vrijedan 6,7 milijuna kuna

Grad Knin je dobio Odluku o financiranju još jednog projekta iz Intervencijskog plana Grada Knina.
Projekt „Uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnja javne rasvjete duž staze uz
Krku“ sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a njegova ukupna vrijednost 6,7
milijuna kuna od čega Europska unija sufinancira 85 posto tog iznosa, izvijestio je Grad Knin.
Cilj projekta je poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života građana i povećana
atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike. Projektom se potiče razvoj sportsko-rekreacijskih
sadržaja na rijeci Krki, u zoni koja se direktno naslanja na staru gradsku jezgru i tvrđavu te spaja
s područjem Nacionalnog parka Krka. Namjera je svih zahvata na rijeci Krki da se od ovog dijela
napravi zona rekreacije i opuštanja koja će biti okupljalište građana i turista te pružati sve
mogućnosti za aktivan odmor.
Kroz ovaj projekt dodatno će se obogatiti postojeći teren Marunuše novim sadržajima: uredit će
se pješačke površine (staze, travnjaci) za rekreaciju i boravak u prirodi, izgradit će se pozornica
s gledalištem za odvijanje kulturno-zabavnih događaja, renovirat će se postojeći ruševni objekt
za dodatne sadržaje (ugostiteljski objekt, suvenirnica), postojeće vježbalište će se proširiti i
upotpuniti sadržajima za osobe s invaliditetom te će se zelene površine oplemeniti drvećem i
grmljem. Ova faza uređenja Marunuše obuhvatit će razvoj infrastrukture i sadržaja za aktivni
boravak u prirodi većeg broja korisnika na kojem će se moći organizirati veća događanja, kako
sportsko rekreacijskog obilježja, tako i društvenog karaktera. Uz javnu rasvjetu cjelokupne zone
Marunuše, izgradit će se i javna rasvjeta duž staze uz Krku prema „Sastavcima“ u dužini od oko

1 km.
Projekt se provodi u partnerstvu s Javnom ustanovom Lokalnom razvojnom agencijom Matica u
razdoblju od 1. ožujka 2020. do 31. listopada 2021. godine, izvijestili su iz Grada.
I. Š.

12. LIPNJA 2020.
Održana svečana sjednica Gradskog vijeća i
dodijeljene stipendije učenicima, studentima i
sportašima

Na kninskoj tvrđavi danas je održana svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu Dana grada i
blagdana sv. Ante, zaštitnika Knina.
Kninski gradonačelnik Marko Jelić tom je prigodom održao prezentaciju završenih i započetih
projekata gradske uprave. Uz to je otkrio da se u Kninu uskoro otvara sveučilišni specijalistički
studij Upravljanje gradom. Bit će to odjel istoimenog studija koji se nalazi u sastavu Sveučilišta
u Zagrebu. Natječaj bi trebao biti raspisan već ovoga ljeta.
Gradonačelnik se osvrnuo i na aktualnu situaciju u društvu istaknuvši da je svaki član društva
dužan ukazati na nečije moralne propuste, a u suprotnom i sam snosi krivicu.
Okupljenim vijećnicima i osobama iz kninskog javnog života obratili su se i predsjednica Gradskog
vijeća Vedrana Požar te šibensko-kninski župan Goran Pauk.
Na današnjoj sjednici dodijeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama.
Nagradu Grada za životno djelo dobio je profesor emeritus dr. sc. Bogdan Cvjetković,
umirovljeni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za zapažene rezultate u
znanstvenom, nastavnom i stručnom radu te promicanju lika i djela dr. Lovre Montija.
Nagradu Grada Knina dobili su Zlatko Mateša, Josip Čop i Ivan Vukić.

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Matreša nagradu je dobio za izniman doprinos
unapređenju razvoja kninskog sporta i za zapažena ostvarenja u razvoju olimpijskog pokreta.
Gavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Čop nagradu je zaslužio za izniman doprinos
unapređenju razvoja kninskog sporta i za zapažena ostvarenja u razvoju olimpijskog pokreta.
Državnom tajniku u Ministarstvu hrvatskih branitelja, Ivanu Vukiću nagrada je dodijeljena za
dugogodišnji predani rad i suradnju s braniteljskim udrugama s područja Grada Knina u rješavanju
problema hrvatskih branitelja.
Plaketu Grada Knina dobio je ravnatelj Doma zdravlja Knin Petar Čagalj za doprinos liječničkoj
struci, odgovoran i savjestan odnos prema pacijentima te dugogodišnji predan rad u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti.
Grb Grada Knina uručen je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za 70-godišnji nesebičan rad i
doprinos društvenoj zajednici kroz pruženu pomoć, iskazanu humanost i hrabrost.
Uvertira u sjednicu Gradskog vijeća dogodila se također na tvrđavi gdje su kninskim studentima,
učenicima i sportašima dodijeljene stipendije.
Sredstva za stipendije osigurana su u gradskom proračunu, a dodijeljeno je ukupno 27 stipendija
i to deset učeničkih, deset studentskih i sedam sportskih. Ugovore je potpisao gradonačelnik
Marko Jelić koji je stipendistima poručio da su ponos grada.
I. Š.

10. SRPNJA 2020.
Riješena imovinsko pravna pitanja za pristupnu
cestu do budućeg restorana na Krčiću

Riješena su imovinsko pravna pitanja za pristupnu cestu do budućeg restorana na Krčiću,
izvijestio je kninski dogradonačelnik Marijo Ćaćić.
“Nakon duge borbe s birokracijom i ponekim usijanim glavama, gotov je još jedan, ujedno i ključni
korak u pripremi projekta Centra za posjetitelje Krčić u sklopu kojeg će biti uređen i restoran.
Definirana je nova čestica kao nerazvrstana cesta, javno dobro u neotuđivom vlasništvu Grada
Knina. Postojanje pristupnog puta je jedan od ključnih preduvjeta za dobivanje potrebnih
dozvola za provedbu ovog projekta. Priprema preostale projektne dokumentacije i ishodovanje
svih dozvola je pri kraju.”, izvijestio je Ćaćić na svom fb profilu.
I. Š.

2. RUJNA 2020.
Potpisani ugovori s 20 mladih obitelji: Pola
milijuna kuna za adaptaciju stanova
Gradonačelnik
Marko Jelić potpisao je danas ugovore s 20 mladih obitelji o dodjeli sredstava za sufinanciranje
adaptacije stanova.
Ugovori su vrijedni pola milijuna kuna i financirat će ih Grad iz svog proračuna.
– Nadam se da će ova mjera pridonijeti povećanju broja novorođenčadi u Kninu – poručio je
gradonačelnik Jelić istaknuvši da je mjeru pomoći mladim obiteljima osmislila dogradonačelnica
Kristina Perić koja i osigurala novac iz proračuna.
I. Š.

22. RUJNA 2020.
Zbog COVID krize u prvom polugodištu 2020.
manjak od 654.000 kn; Grad u plusu 10 milijuna

654 tisuće kuna manjka u prvih pola godine; Grad i dalje u plusu i to 10 milijuna kuna
Uslijed krize uzrokovane koronavirusom Grad Knin je od države iz takozvanog fiskalnog izravnanja
u prvih pola godine dobio tri milijuna kuna manje nego u istom razdoblju lani. Iz tog razloga Grad
je prvo polugodište 2020. godine završio s manjkom prihoda od 654 tisuće kuna, stoji u izvještaju
o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci ove godine kojega je danas usvojilo Gradsko vijeće.
S obzirom da je Grad prošlu godinu završio u plusu 10,7 milijuna kuna, a kada odbijemo ovaj
manjak od 654 tisuće kuna, dobivamo računicu da je Grad i dalje u plusu i to 10 milijuna kuna.
Usvojeno izvješće gradonačelnika i četvrti rebalans proračuna
Usvojeno je i izvješće gradonačelnika za prvu polovicu ove godine. Iz izvješća izdvajamo kako je
trenutno u provedbi osam projekata iz Intervencijskog plana vrijednih 34 milijuna kuna.
Gradonačelnik Marko Jelić je također izvijestio da se priprema dokumentacija za 80 milijuna
kuna vrijedan projekt revitalizacije infrastrukture i društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri i
da je danas po tom pitanju održan troipolsatni sastanak.
Gradsko vijeće usvojilo je danas i četvrti rebalans proračuna koji je prihodovno i rashodovno
manji za 113 tisuća kuna.
Usvojen koeficijent za buduće novo radno mjesto – pomoćnika pročelnika Upravnog
odjela
Odlukom koju je danas usvojilo Gradsko vijeće usvojen je koeficijent (2,85) za buduće novo radno
mjesto u gradskoj upravi za koje postoji potreba, a to je pomoćnik pročelnika upravnog odjela.
Za ovo radno mjesto neće se zapošljavati novi ljudi nego će se rasporediti postojeći, pojašnjeno
je.

Grad Knin ima tri upravna odjela i to Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša te
Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije,
javnu nabavu i naplatu potraživanja.
Gradsko vijeće usvojilo je izvješće o radu Komunalnog poduzeća kao i prijedlog odluke da nove
članice Nadzornog odbora Čistoće i zelenila budu Anda Raspudić i Romana Stanić Jelić.
Izmjene Generalnog urbanističkog plana grada Knina
Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Knina.
Najveće izmjene u planu koje se tiču Grada odnose se na Preparandiju u kojoj se sada mogu graditi
novi objekti, zatim na zgradu ŠUP-a koja dobiva stambenu namjenu, na zgradu stare bolnice u
kojoj će se moći odvijati društvene aktivnosti te na gradnju novog autobusnog kolodvora na
križanju Ulice IV. GBR i Ulice seljačke bune.
Što se tiče građana promjene se uglavnom odnose na prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednih u
građevinske, odnosno stambene.
Za one građane koji generalno nisu upoznati s GUP-om, evo nekih zanimljivijih dijelova.
Kako je prostor uz lijevu obalu Krke močvarno zemljište podložno poplavama i potpuno
neuređeno, planom se daje mogućnost uređenja lijeve obale Krke i privođenja namjeni kao
prostora za širenje rekreativnih sadržaja.
U svrhu tehničkog održavanja uz rijeku Krku treba osigurati induacijski pojas minimalne širine
od 10 metara od ruba korita. U tom pojasu zabranjena je gradnja i svake druge radnje kojima se
onemogućuje izgradnja i održavanje vodnih građevina. Svaki vlasnik objekta ili čestice smještene
uz korito dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju korita.
Uređenje lijeve obale Krke prestavlja mogućnost za značajniju prostornu intervenciju u daljnjem
razvoju grada, stoji u planu.
U GUP-u je planirano i povezivanje kninske tvrđave i povijesne jezgre Knina izgradnjom
kosog dizala te izgradnja zip-line-a s tvrđave preko Krke.
U GUP-u je definirano kako je urbana cjelina naselja Knin, uključujući brdo Spas, zaštićena u
sljedećim granicama: sa sjevera putom iznad Radljevca i Butižnice, a s istoka Ujevićevom,
Domagojevom i Jeleninom ulicom i preko Zvonimirove ulice do nogometnog igrališta, zatim s
južne strane rijekom Krkom do Atlagića mosta, a sa zapadne od mosta uz obalu Krke do puta
Radljevca (iznad stare klaonice).
U GUP-u je i predviđeno da su za izradu kompleksnog programa revitalizacije tvrđave nužni
prethodni istražni radovi kojima treba obuhvatiti i nekropolu i arheološku zonu na sjevernom
dijelu brda Spas.
I. Š.

24. 10. 2020.
Gradsko vijeće usvojilo izmjene odluke o
raspolaganju nekretninama u Preparandiji

Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku
raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Preparandije, izvijestio je HRT Radio
Knin.
Odluku je Gradsko vijeće donijelo 2012. godine, godinu kasnije imala je izmjene i dopune, ali imala
je nelogničnosti koje su dovele do sudskih postupaka.
– Ovim izmjenama želi se omogućiti da potencijalni investitor može realizirati svoju investiciju,
jer sadašnjih šest mjeseci da bi napravio projekt, ishodio dozvole, obnovio objekt, započeo s
obavljanjem djelatnosti i zaposlio radnike, jednostavno je neracionalan – izvijestio je pročelnik
Ivica Brčina.
Ukoliko bi kupac postupio suprotno ugovoru, odnosno, bez opravdanih okolnosti otpustio
radnike, raskinuo bi se Ugovor, dodao je Brčina.
Izvor: HRT Radio Knin

17. 12. 2020.
Usvojen proračun za 2021.

Gradsko vijeće usvojilo je danas prijedlog proračuna za 2021. godinu u iznosu od 144 milijuna
kuna kao i peti rebalans ovogodišnjeg proračuna napravljen zbog smanjenih prihoda grada
uslijed korona krize, izvijestio je HRT Radio Knin.
Vijećnici su prihvatili Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje
poslovnih subjekata kojima je rad ograničen protuepidemijskim mjerama. Bit će oslobođeni
plaćanja komunalne naknade dok su mjere na snazi. Oni koji su u poslovnim prostorima u
vlasništvu Grada Knina, oslobađaju se plaćanja zakupnine. Obveznici plaćanja poreza na
potrošnju, oslobađaju se obveze u prvoj polovici iduće godine.
Osim ovih, Gradsko vijeće Knina usvojilo je i niz Izmjena Programa javnih potreba, od udruga do
socijalnih davanja, usvojen je i Statut Kninskog muzeja, kao i Odluka o komunalnom redu kojom
se zabranjuje konzumiranje alkohola na javnim površinama.
Na osnovi suglasnosti koju su dali vijećnici, Grad će sklopiti Sporazum o međusobnim pravima i
obvezama za izgradnju višestambene zgrade na mjestu bivšeg ŠUP-a.
Izvor: HRT Radio Knin

2. Društvo

1. SIJEČNJA 2020.
Vrhunskim koncertom Diktatora Kninjani ušli u
2020. godinu!

Piše: TZ grada Knina
Vrhunskim koncertom Diktatora Kninjani i njihovi gosti sinoć su dočekali 2020. godinu. Diktatori
su se pobrinuli za vrhunski štimung pa plesa i pjesme nije manjkalo. I najmlađi su dočekali Novu
godinu uz zabavnu predstavu DJed Mraz i zanimljive radionice.
Diktatori, popularni splitski bend rasplesali su publiku vrhunskim obradama domaćih i stranih
pop, rock i zabavnih hitova. Odličnim repertoarom i pozitivnom energijom Diktatori su na najbolji
mogući način uveli Kninjane u 2020. godinu.
Iza ponoći izvučeni su i dobitnici humanitarne novogodišnje tombole i bogatih nagrada koje
uključuju mobitel, masaže, ručak, friziranje, pilates članarine, besplatne kave, pića, pivo do raznih
poklon bonova u mesnicama, trgovinama … Čitav prihod tombole ide za pomoć u rehabilitaciji
Kninjanina Ante Duila.
Najmlađi su Novu godinu dočekali nešto ranije, u 17 sati, a uživali su u interaktivnoj glazbenoplesnoj predstavi ‘DJ- Djed Mraz’ kazališta La La Land, nakon čega su se družili s Djedom Mrazom
i sudjelovali na zabavnoj radionici izrade gigantskih balona od sapunice i face paintinga.
Advent u Kninu došao je tako svom kraju uz najbolju atmosferu, a cijeli prosinac Kninjani i
njihovi gosti uživali su u vrhunskim koncertima, klizalištu, Božićnom sajmu i brojnim zabavnim
programima. Advent u Kninu ove je godine nadmašio sva očekivanja, čemu svjedoče nasmiješena
lica brojnih posjetitelja.
Foto: CHIPO

1. SIJEČNJA 2020.
Kninjanin Luka prva beba u županiji

Prva beba u našoj županiji u 2020. godini rođena je u kninskom rodilištu u 1 sat i 20 minuta,
izvijestio je HRT Radio Knin.
Prvi Kninjanin u novoj godini je maleni Luka, četvrto dijete u obitelji Jurić Šimunović.
Luku i njegovu mamu Jelenu te još dvije bebe (rođene posljednja dva dana 2019.) i njihove majke,
obišli su i darivali gradonačelnik Marko Jelić i njegovi zamjenici Kristina Perić i Marijo Ćaćić. Potom
su posjetili Dom za starije i nemoćne osobe.
Foto: HRT Radio Knin

2. SIJEČNJA 2020.
Advent u Kninu nadmašio sva očekivanja:
Tisuće posjetitelja uživalo u nikad bogatijem
programu!

Piše: TZ grada Knina
Cijeli prosinac Kninjani i njihovi gosti uživali su u nikad bogatijem programu Adventa
u Kninu. Uz najbolju atmosferu, vrhunske koncerte, klizalište, Božićni sajam i brojne
zabavne programe, Advent u Kninu ove je godine nadmašio sva očekivanja, čemu
svjedoče nasmiješena lica brojnih posjetitelja.
Teško je sažeti sva događanja u kojima su posjetitelji Adventa u Kninu uživali od 1. do 31. prosinca,
ali pokušat ćemo. Sve je započelo spektakularnim koncertom jednog od najpopularnijih bendova
– Vatre, a već na otvorenju Adventa u Kninu bilo je jasno da je pred nama mjesec za pamćenje.
Nakon Vatre, uslijedili su vrhunski koncerti Nene Belana&Fiumensa, Hit benda, Dalmatina i
Pravila igre dok su za doček Nove godine publiku rasplesali Diktatori. Publika je pjevala i plesala
s jednakim oduševljenjem, a definitivno su to bili koncerti za pamćenje.
Na bogatom programu Adventa u Kninu uživali smo i u Velikoj božićnoj predstavi, predstavi
za djecu ‘Dan u laboratoriju sv. Nikole’ i predstavi ‘DJed Mraz’ u sklopu dječjeg dočeka Nove

godine, dok su u sklopu Božićnog K(n)ina u Domu HV održane su projekcije četiri vrhunska filma
Grinch, Ovog Božića, Kralj lavova i Umri muški. Djeca su uživala i u vožnji Božićnim vlakićem, a
uveseljavala su ih i druženja s Djedom Mrazom i vilenjacima.
Kninjani i njihovi gosti tijekom prosinca uživali su u besplatnom klizalištu na kojem je gostovao i
zagrebački KK Leda koji je izveo Ples na ledu. Bilo je tu i Disco klizanja, a svake nedjelje održavala
se i Mala škola klizanja za djecu koja su učila raditi pokrete na ledu poput pravih majstora.
Svake subote u parku kod kružnog toka, ili na novoj tržnici kad je padala kiša, održavao se Božićni
sajam uz mnoštvo izlagača, a u ponudi su bili domaći proizvodi i zanimljive rukotvorine. Svoje su
proizvode izložili OPG Markoš – Pađenski sir i basa, OPG Marin Franjić, OPG Pezer, OPG Brankica
Borović, PZ Vrbničko selo, Kućna radinost Šibenik, Kućna radinost Branka, Udruga Carza, Laser
& print studio “Control C”, OPG Petar Radić, KUD Kralj Zvonimir, Udruga Porta, Udruga Naše
ognjište i Likovna udruga Knin.
Adventske kućice Rudolf, Škafić, Restoran Tvrđava, Mozart i Boombar bile su zadužene za bogatu
gastro ponudu na igralištu kod OŠ dr. Franje Tuđmana. Bilo je tu i posebnih gastro poslastica,
poput bakalara na Badnjak u restoranu Kralj Zvonimir i gulaša od divljači kojeg je na Božićnom
sajmu dijelio Lovački savez Šibensko-kninske županije u suradnji s Lovačkim društvom Knin.
Održan je i malonogometni humanitarni turnir ‘4 kafića’ u organizaciji MNK Knin, kao i
humanitarna novogodišnja tombola u sklopu programa Adventa u Kninu, a sav prihod išao je
za pomoć Kninjaninu Anti Duilu. Puno pažnje privukao je i Javni poziv za najbolje uređenu kuću
i okućnicu, balkon i izlog, a pobjednici u svakoj kategoriji osvojili su vrijedne novčane nagrade.
I ove godine nastavila se suradnja s HŽ Putničkim prijevozom koji je svim posjetiteljima Adventa
u Kninu u periodu od 29. studenoga do 31. prosinca nudio popust od 40 posto.
– Zahvaljujemo svim našim posjetiteljima koji su uživali i uveseljavali nas divnim komentarima
i razdraganim licima. Željeli smo da Knin živi pravu božićnu bajku i da nas vodi zajedništvo,
blagdanski duh i veselje. Nema veće nagrade nego vidjeti da smo to i postigli. Hvala svima koji
su sudjelovali i pomogli u organizaciji adventskih događanja. Vidimo se i sljedeće godine, i to još
bolji – poručuju organizatori Adventa u Kninu, Grad Knin i Turistička zajednica grada Knina.

20. SIJEČNJA 2020.
Knjižnica objavila Godišnjak grada Knina za
2019. godinu na 514 stranica

Narodna knjižnica Knin objavila je danas novi broj serijske publikacije Godišnjak grada Knina.
Riječ je o godišnjaku za 2019. godinu, a možete ga preuzeti u PDF formatu na Hrvatskom arhivu
weba.
Na 514 stranica godišnjak donosi pregled 2019. godine kroz 11 poglavlja: Rad gradske uprave,
Društvo, Politika, Infrastruktura, Gospodarstvo i turizam, Zdravstvo i socijalna skrb, Djeca i mladi,
Obrazovanje, Okoliš, Kultura i Sport.
Glavni urednik je Ivica Šimić, a grafički Mićo Samardžija.
Godišnjak grada Knina u nakladi Narodne knjižnice Knin je serijska publikacija koja izlazi
jednom godišnje kao mrežno izdanje na internet stranici Narodne knjižnice Knin i uvrštena je u
međunarodni upisnik serijskih publikacija.
Knjižnica je do sada objavila godišnjake za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. i 2019. godinu, a svi se
mogu preuzeti na stranici knjižnice i na Hrvatskom arhivu weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice
u Zagrebu.
Jedini gradovi u Hrvatskoj koji imaju svoj godišnjak su Knin i Koprivnica.
I. Š.

22. SIJEČNJA 2020.
Gori Badanj

Na planini Badanj poviše Knina izbio je požar, najvjerojatnije uslijed bojevih gađanja koja se
provode u blizini, izvijestili su nas iz kninske Javne vatrogasne postaje.
Na terenu su timovi kninskog JVP-a i DVD-a, a uskoro će im se pridružiti i jedan kanader, izvijestio
nas je zapovjednik JVP Knin, Miran Marelja.
I. Š.
Foto: Vanja Dizdar

23. SIJEČNJA 2020.
Barbara Alilović nova predsjednica kninske
podružnice Zajednice Hrvata BiH Šibenskokninske županije

Barbara Alilović izabrana je za predsjednicu kninske podružnice Zajednice Hrvata BiH Šibenskokninske županije na redovnoj izbornoj skupštini te udruge održanoj sinoć u Kninu.
Za tajnika Zajednice izabran je Donald Dumančić, a za ostale članove Glavnog odbora Marinko
Tokmakčija, Cvija Krasić, Katarina Keser, Davor Šimičević i Slaven Janković.
Nadzorni odbor sada čine Slavica Matić, Katarina Teklić i Zoran Čavara.
„Novim mandatnim razdobljem nastavlja se djelovanje udruge i u ovome dijelu naše županije,
gradu Kninu u kojem živi značajan broj Hrvata doseljenih iz Bosne i Hercegovine, kao i njihovih
potomaka.
Povezivanje članova, kako na županijskoj, tako i na lokalnoj razini u smislu kulture, umjetnosti,
ekonomskih i socijalnih djelatnosti jedni su od osnovnih ciljeva Zajednice, stoga će upravo na
spomenutom biti glavna pozornost novoga vodstva. Naši članovi mogu očekivati u skoro vrijeme
poziv na unaprjeđenje upravo tih ciljeva, te zajedničko kreiranje budućih aktivnosti.
Zahvaljujemo ovim putem vodstvu Zajednice i članovima na ukazanome povjerenju kao i

dosadašnjem vodstvu, kojem je na čelu bio Slaven Ivić, na uspješnom vođenju naše podružnice.“,
poručili su iz udruge.
Na izbornoj skupštini bili su prisutni predsjednica ZHBIH Šibensko-kninske županije Lucija Toprek,
tajnik Igor Lozančić i bivši predsjednik, a sada član Glavnog odbora Zajednice, Goran Babić.
I. Š.

30. SIJEČNJA 2020.
Izraelski veleposlanik posjetio Knin: Jedna od
tema – investiranje izraelskih tvrtki

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Ilan Mor posjetio je danas Knin gdje mu je domaćin bio
gradonačelnik Marko jelić sa suradnicima.
– Upoznali smo se s povijesti Knina te pričali o odnosima s prijateljskom državom Izrael.
Razgovarali smo o brojnim povijesnim i kulturnim temama, a ono o čemu ćemo razgovarati u
nastavku posjeta je moguća suradnja određenih izraelskih tvrtki s tvrtkama iz Knina. Izrael je
jedna od tehnološki najrazvijenijih zemalja na svijetu i od njih imamo puno toga za naučiti, a mi
volimo učiti. Važno je da potencijalni ulagači iz Izraela upoznaju Knin i ovo područje, a otvoreni
smo i za izraelske turiste – izvijestio je na konferenciji za novinare kninski gradonačelnik Marko
Jelić
– Drago mi je što sam prvi put u Kninu. Razgovor s gradonačelnikom bio je vrlo koristan, a pričali
smo o povijesti Knina i Izraela kao i o zajedničkoj povijesti. Pozvao sam gradonačelnika da
posjeti Izrael kako bi sagledao mogućnosti za poslovnu suradnju Knina s izraelskim tvrtkama.
Danas ćemo obići tvrtke u Kninu i također ih pozvati u Izrael gdje će imati priliku predstaviti svoje
poslovanje te se upoznati s uspjehom Izraela na polju visokih tehnologija i inovacija. Smatram
da je ovaj poset početak jedne bliske suradnje i prijateljstva – kazao je u izjavi za medije izraelski
veleposlanik Ilan Mor koji će danas održati i predavanje studentima kninskog veleučilišta.
I. Š.

4. VELJAČE 2020.
Nacional: Na Pravnom fakultetu nemaju
diplomski rad šibensko-kninskog dožupana
Nikole Blaževića

Tjednik Nacional u svom novom broju koji će na kioscima biti dostupan sutra piše da na Pravnom
fakultetu u Splitu ne mogu naći diplomski rad šibensko-kninskog dožupana i predsjednika
kninskog HDZ-a, Nikole Blaževića.
Nacional piše da je, osim nepostojanja diplomskog rada na fakultetu, sporno i nepoštivanje
procedure i roka za obranu diplomskog rada.
Mjesec dana nakon što je Grad Knin zatražio potvrdu da je Blažević završio diplomski studij
prava, stigao je odgovor fakulteta u kojem stoji da je Blažević položio sve propisane ispite do
30. rujna 2014. i obranio diplomski rad tjedan dana kasnije, 7. listopada, no i da je krajnji rok za
obranu ipak bio 30. rujna.
Iz fakulteta su dodali da je uobičajena praksa da se studentima koji polože sve ispite tekuće
akademske godine priznaje pravo na obranu diplomskog rada na početku nove akademske
godine.
Grad Knin je nakon toga upozorio Pravni fakultet da se “uobičajena praksa” ne spominje u pravnom
sustavu RH. Iz Pravnog fakulteta su odgovorili da je diploma Nikole Blaževića vjerodostojna, ali
nisu dostavili njegov diplomski rad.

Blažević je za Nacional izjavio kako pretpostavlja da se radi o osobnom ili politički motiviranom
napadu na njega te je tom tjedniku dostavio fotografiju indeksa i naslovne stranice svog
diplomskog rada koju fakultet ne posjeduje.
Cijeli članak pročitajte u tiskanom izdanju novog broja Nacionala koji će sutra biti na kioscima.
Tekst možete pročitati i u priloženim print screen fotografijama članka objavljenog u digitalnom
izdanju Nacionala.
Izvor: Nacional
Foto 1: Nikola Blažević, arhiva Hukneta
Foto 2 i 3: print screen članka digitalnog izdanja Nacionala

6. VELJAČE 2020.
Bura u Kninu lomi stabla i stupove od struje

Jaka bura koja danas u Kninu puše uz orkanske udare polomila je stup od struje i nekoliko stabala
u gradu.
Donosimo fotografije koje smo dobili iz Masleničke i Ujevićeve ulice gdje su polomljena stabla te
iz Ulice VII. Gardijske brigade u kojoj je polomljen stup od struje.
I. Š.

6. VELJAČE 2020.

Danas do 15 sati ukupno 13 potresa na području
Knina

Danas je na kninskom području do 15 sati zabilježeno ukupno 13 potresa, podaci su Seizmološke
službe.
Navodimo ih redom:
– u 05:10 sati – magnitude 4.2 prema Richteru. intenzitet u epcicentru V – VI stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 07:16 sati – magnitude 2.8 prema Richteru, intenzitet u epcicentru III – IV stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 07:26 sati – magnitude 2.8 prema Richteru, intenzitet u epcicentru III – IV stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 07:48 sati – magnitude 2.9 prema Richteru, intenzitet u epcicentru III – IV stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 08:16 sati – magnitude 2.9 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III – IV stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 12:14 sati – magnitude 2.4 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;

– u 12:59 sati – magnitude 3.1 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 13:17 sati – magnitude 2.1 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III stupnja Mercalli-CancaniSiebergove (MCS) ljestvice;
– u 13:22 sati – magnitude 3.0 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 13:30 sati – magnitude 2.3 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 13:51 sati – magnitude 2.2 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 14:10 sati – magnitude 2.3 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
– u 14:38 sati – magnitude 2.2 prema Richteru. intenzitet u epcicentru III stupnja MercalliCancani-Siebergove (MCS) ljestvice;
Svi današnji potresi su imali epicentar oko 23 kilometra sjeverozapadno od Knina.
I. Š.

6. VELJAČE 2020.
Projekti vrijedni 4,7 milijuna kuna: Dodijeljeni
ugovori dvjema kninskim udrugama, jednom
klubu i knjižnici

Ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Ante Lončar dodijelili su danas u Belom Manastiru 13 novih ugovora vrijednih više od 16,6 milijuna
kuna u okviru provedbe programa „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje
zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.
Među onima koji su dobili ugovore su i četiri subjekta iz Knina i to dvije udruge, jedan sportski
klub i knjižnica, a u Knin će se na ovaj način sliti 4,7 milijuna kuna.
Evo koji kninski projekti su prošli:
„Ekološko-informativni centar“ – Ekološka udruga „Krka“ Knin, projekt vrijedan 1.499.885,40
HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%;
„Veteranski centar Knin“ – Udruga hrvatskih ratnih veterana “Kninska bojna” Šibensko-kninske
županije, projekt vrijedan 1.232.500,00 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%;
„Skok u budućnost“ – Atletski klub „Sveti Ante“ Knin, projekt vrijedan 1.399.964,00 HRK uz
stopu vlastitog sufinanciranja od 0%;
„Razvoj digitalne, informatičke i medijske pismenosti u Kninu“ – Narodna knjižnica Knin, projekt
vrijedan 636.895,00 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%;
I. Š.

7. VELJAČE 2020.

Maškare preuzele vlast: Novoizabrani
gradonačelnik obećao čokoladnu kišu i bazen

Piše: TZ grada Knina
Danas u 11 sati u Gradskoj vijećnici održana je svečana primopredaja vlasti i gradskih ključeva
maškarama. Primopredaji su prisustvovali zamjenici gradonačelnika Marijo Ćaćić i Željko
Džepina, Karnevalska udruga Knin, vrtićani DV-a Cvrčak, učenici OŠ Domovinske zahvalnosti i
OŠ dr. Franje Tuđmana, ali i zaposlenici Gradske uprave.
Kako i priliči svečanoj manifestaciji, prvašići OŠ Domovinske zahvalnosti izveli su dvije prigodne
recitacije, a potom se publici obratio novoizabrani gradonačelnik Grada Knina. Nakon službene
govorancije, najmlađi građani pitali su razna pitanja i tražila pojašnjenja od novog gradonačelnika.
Tako je novi gradonačelnik, među ostalim velikim obećanjima, svim sugrađanima obećao
čokoladnu kišu, bazen za velike i male i kante za reciklažu plastike i papira.
Nakon službenog govora novog gradonačelnika, prisutnima se, u ime Grada Knina, obratio

zamjenik gradonačelnika Marijo Ćaćić s nekoliko toplih riječi, nakon čega je ključeve i vlast sa
zadovoljstvom predao Karnevalskoj udruzi Knin i prisutnim maškarama.
Novi gradski zaposlenici, vijećnici i gradonačelnik i zamjenici nastavili su slaviti preuzimanje
vlasti uz veselu glazbu, slatkiše i fritule. Nakon preuzimanja vlasti, slijedi nam Velika karnevalska
povorka koja će se održati u petak, 21. veljače od 12 do 14 sati, a dan nakon, u subotu 22. veljače,
u Domu HV-a i restoranu Kralj Zvonimir u 20 sati započet će Tradicionalni maskenbal uz Disco
Magic Band i mnoštvo iznenađenja.

15. VELJAČE 2020.
Valentinovo na Krčiću

U želji da se proslave sve vrste ljubavi, romantične, prijateljske, rodbinske, ali i ljubav prema
predivnom Krčiću, održano je danas ”Valentinovo na Krčiću’.
Tijekom dana fotografi su uz Krčić besplatno fotografirali zaljubljene parove koji su htjeli uz taj
prelijepi slap ‘dokumentirati’ svoju ljubav, a u drugom dijelu eventa, svi okupljeni imali su priliku
uživati u predivnom vatrometu, lampionima dobrih želja i ekološki proizvedenom pjenušcu i
vinima Burnum, Poljoprivredne zadruge Vrbničko selo.
Cijeli događaj ‘obojen’ je i humanitarnim karakterom tako da su se nizom humanitarnih akcija
prikupljala sredstva za mladu kninsku obitelj Ličanin – Šundić. Otac dvoje male djece, s trećim
na putu, Svetozar Ličanin, nakon komplikacija i oštećenja pluća, završio je u induciranoj komi 18.
siječnja 2020. i otad mu je stanje mu kritično.
Valentinovo na Krčiću organizirali su, spomenimo, Grad Knin, Turistička zajednica grada Knina i
Foto klub Knin, a uz fotografiranje, uz slap se danas dobro jelo i pilo.
Tekst: ŠibenikIN
Foto: Mićo Samardžija

21. VELJAČE 2020.
Šušur, ljepota i veselje u maškaranom Kninu

Teško je riječima opisati šušur, ljepotu i veselje koji su danas vladali maškaranim Kninom.
Sve su maske bile sjajne no red je da spomenemo i nagrađene. Prvo mjesto osvojili su likovi iz
bajki (knjige), drugi su bili vitezovi, a treći borići.
A da sve bude kako spada, spaljen je i krnjo – korona virus – kriv za sve naše nedaće.
I. Š.

11. OŽUJKA 2020.
U Kninu nema korone! Ne nasjedajte
dezinformacijama!

U gradu se pojavila informacija da se u kninskoj bolnici nalazi osoba oboljela od koronavrusa.
Riječ je o dezinformaciji, potvrdili su nam iz bolnice.
U kninskoj bolnici se naime nalazi osoba koja je inzistirala na pregledu i za koju je infektolog
utvrdio da nema koronavirus.
Nakon što je prethodno provela propisane mjere predostrožnosti, bolnica sada normalno
nastavlja s radom.
“Slijedom informacija koje su se pojavile u javnosti, obavještavamo vas da je širom epidemiloškom
anamnezom te uvidom u kliničku sliku kod pacijenta isključena moguća zaraza koronavirusom
te bolnica nesmetano nastavlja sa radom.”, javili su iz bolnice priopćenjem kojega potpisuje
zamjenik ravnateljice Mario Smoje.
I. Š.

11. OŽUJKA 2020.
Od danas u županiji zabranjena sva javna
okupljanja; Organizatori kulturnih i sportskih
događanja će morati tražiti dopuštenje Stožera
i Zavoda za javno zdravstvo

Sva javna okupljanja u Šibensko-kninskoj županiji od danas su zabranjena, a svi organizatori
koji smatraju da mogu zadovoljiti visoke higijenske standarde moraju prijaviti događaj, dobiti
potvrdu nadležnih službi, priopćeno je danas u uredu župana na konferenciji županisjkog Stožera
za civilmnu zaštitu, piše Šibenik IN.
Župan Goran Pauk na početku presice kazao je kako su danas pozvali novinare zbog jučerašnjeg
priopćenja koje je ostavilo niz otvorenih pitanja pa su se danas sastali kako bi razjasnili granične
informacije i dali informacije javnosti putem medija.
– Prije svega, preporučujemo svim organizatorima bilo kakvih javnih, sportskih, kulturnih ili
drugih okupljanja da ih odgode na neodređeno vrijeme. Naša logika je da ih bude što manje i to
će biti manji rizik od potencijalnog inficiranja. Druga važna stvar je da je centralni Stožer izdao
preporuku da se odgode svi skupovi na kojima sudjeluje više od tisuću ljudi, a županijski Stožer
tu preporuku prevodi u zabranu – kazao je uvodno župan Pauk.
Procjena je da je takve skupove vrlo teško kontrolirati u smislu otkud dolaze osobe, gdje su se

kretale i s kim su imale kontakt. Oni koji smatraju da mogu održati javno okupljanje bilo kakve
kategorije, dužni su osigurati najviše higijenske standarde.
– Oni uključuju plakat za javne prostore koji mora biti postavljen na vidljivom mjestu, plakat
o pravilnom pranju ruku, osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvom i dati jasnu uputu
sudionicima da se suzdrže od rukovanja i bližih socijalnih kontakata kao što su grljenje ili
ljubljenje, a generalna uputa građanima s respiratornim bolestima ili tjelesnom temperaturom
većom od 37.5 stupnjeva da ne dolaze na manifestacije – pojašnjava Pauk.
Za događaje koje organizatori procjene da se mogu održati, Zavod za javno zdravstvo će temeljem
uvida stručne osobe i epidemiologa izdati potvrdu, a Stožer će temeljem takve potvrde dati ili
odbiti dati suglasnost za održavanje.
– Organizatore se upućuje dati prijave za događaje u roku od najmanje pet dana uoči održavanja,
a za one koji se rokovi približili, savjetujemo da to naprave odmah na mail stozer.civilne.zastite@
skz.hr – pojasnio je župan Pauk.
Epidemiologinja Ankica Parat Baljkas naglasila je kako je uz osnovne kriterije koji bi organizatori
javnih okupljanja trebali zadovoljiti, struka sebi daje za pravo na licu mjesta odlučiti dodatne
kriterije.
– Gledamo koliko je bliski kontakt u tom prostoru između sudionika. Ako su to starije osobe, za
njih prebolijevanje COVID-a 19 može biti jako rizično i smrtonosno. Dolaze li stranci iz zemalja
koje su zahvaćene. Sve su to neki od kriterija na osnovu kojih donosimo odluku -kazala je Parat
Baljkas dodavši kako, iako nema prenošenja u našoj županiji, iako događaj zadovoljava navedene
uvjete ipak je preporuka da se odgodi za bolje vrijeme.
Šibensko-kninski dožupan i načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Nikola
Blažević kazao je kako od prvog dana otkako se stožer počeo nalaziti nastoje građanima
‘ulijevati’ povjerenje da institucije rade svoj posao, a na pitanje zašto se jučer nakon
nepotpunog i nejasnog priopćenja nije javljao medijima na telefon iako je to njegova
obaveza, nije imao odgovor. Odgovorio je župan, vidno iznerviran našim pitanjem.
– Nemamo glasnogovornika, nismo imali takve prakse, imamo županijsku službu. Možete se
obratiti meni ili Senki, bilo kome od ovih ljudi koji tu sjede. Imamo drugih ljudi u stožeru.
Samo zovite, znate puno telefona i netko će se javiti – kaže župan koji očito smatra da nemaju
problem u komunikaciji, a činjenica da nakon nejasnog priopćenja nitko nije bio dostupan za
pojašnjenje, govori sama za sebe.
Blažević je nakon što je župan odgovorio na njemu upućenu kritiku pročitao informaciju s papira.
– Mislim da smo razvojem situacije koja se mijenja iz sata u sat došli u situaciju da trebamo praviti
test razmjernosti između potrebe da se održavaju normalni tijekovi života i sigurnosti građana.
Upravo zbog njihove sigurnosti i zaštite zdravlja donijeli smo preporuku koja ima jedini i isključivi
cilj kako bi prekinuo lanac infekcije – kaže dožupan nazvavši nove smjernice preporukom dok ih
župan naziva zabranom.
Na konferenciji je još jednom naglašeno da, ako se sumnja na zarazu koronavirusom, ispravno
je obratiti se telefonskim putem na broj 112, izabranom liječniku ili OHPB-u, epidemiologu u
pripravnosti, ali svakako se ne smije ići u zdravstvenu ustanovu.

– Isto kao kod gripe i drugih kapljičnih infekcija. Ako se sumnja, epidemiolog razlučuje postoji
li epidemiološki kriterij, a klinički kriterij razlučuje infektolog pa se odlučuje postoji li sumnja na
zarazu ili ne. Pacijentu će biti organiziran prijevoz kako bi se na odjelu u izolaciji uzeli uzorci i
analizirali u Zagrebu u klinici Fran Mihaljević – pojasnila je epidemiologinja Parat Baljkas.
Nadalje, samoizolacija se ne nadzire, iako su predviđene kazne za one koji je se ne drže pa se
apelira na savjest građana i njihovu odgovornost. Ako netko ima saznanje da netko tko bi trebao
biti izolaciji ima društvene aktivnosti bilo koje vrste, savjetuje se prijaviti službama. Šibenski
Stožer trenutno radi na objektu za karantenu, ali ne otkrivaju gdje će biti.
Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ Dijana Dulibić istaknula je kako u županiji imamo
ljude s rješenjem granične inspekcije kojima je točno određen rok u kojemu moraju ostati u
samoizolaciji, obavezan je kontakt s epidemiologom jednom, dnevno, a ako prekrše svoju
obavezu, bit će kažnjeni.
– Trenutno imamo dvadesetak ljudi koji nisu obuhvaćeni službenim mjerama inspekcije, ali
možda su došli iz Italije dan prije službenog uvođenja mjera. Oni se sami javljaju i to funkcionira.
Odluka ide na vlastitu savjest, a većinom je riječ o prijevoznicima – naglašava Dulibić.
Građani su zabrinuti s obzirom na činjenicu da su zabranjena kulturna, sportska i slična događanja,
ali škola se redovito održava. Župan Pauk kaže da to nije čudno.
– Škole ne diramo, kao ni institucije koje se bave svojom redovnom djelatnošću, a to su fakulteti,
škole, vrtići, skupštine, vijeća… mi spadamo u nerizičnu kategoriju. Ipak, štitimo se od drugih
vanjskih utjecaja. Mislim da je to jasno po jučerašnjem priopćenju – kaže župan Pauk, a na našu
kritiku kako priopćenje nije bilo jasno napisano, odgovara da se to moglo iščitati.
U ovoj situaciji koja sve više eskalira iz dana u dan, javnost ne bi trebala iščitavati što piše ‘između
redaka’ priopćenja, ona bi trebala biti jasna i apsolutno nedvosmislena kako bi se izbjegli slučajevi
kao s jučerašnjim koncertom u Azimutu. To je bilo još jedno pitanje koje je župana iznerviralo.
– Organizator tog koncerta je jako neodgovoran. Na sve što je izašlo, zamislio bih se kao
organizator treba li održati takvu manifestaciju i još se hvale kako nema straha od koronavirusa.
Imamo ljude koji su iz Italije, bez obzira na njihov put. Sigurnosti radi, mislim da je trebalo stati
na loptu i to je jedan od razloga zašto smo danas dali jasnije upute nego dosad.
Župan se očitovao o priopćenju šibenskog SDP-a iz kojega tvrde da u školama nema
sapuna.
– Pa neka nabave sapun, neka učine dobro djelo. Ravnatelji bi to trebali paziti, stožer ne prikuplja
takve informacije pa vas molim da budete umjereni – ispalio je župan.
Izvor: Šibenik IN

12. OŽUJKA 2020.
Zasjedao gradski Stožer za civilnu zaštitu;
Donosimo odluke i preporuke Stožera

Danas je zasjedao Stožer za civilnu zaštitu Grada Knina te donio nekoliko odluka i preporuka.
Načelnik Stožera, kninski dogradonačelnik Marijo Ćaćić je istaknuo kako je gradski Stožer morao
donijeti svoje odluke jer nemaju komunikaciju sa županijskim Stožerom.
– Apeliramo na županijski Stožer da nas informira o svojim odlukama. Županijski Stožer ne
komunicira s gradskim, a njihove odluke nisu nam prenesene nego smo ih doznali sa šibenskih
portala. Uz to, njihove odluke i preporuke nisu bile jasne i artikulirane, pa smo morali donijeti
svoje.
Prva odluka koju smo donijeli je ona o potpunoj zabrani javnih okupljanja. Odluka se ne odnosi na
rad ugostiteljskih objekata. Ukoliko Nacionalni Stožer donese odluke o još rigoroznijim mjerama,
mi ćemo se povoditi za istima – istaknuo je Ćaćić.
Još je jedna odluka dogovorena na sjednici gradskog Stožera. Na prijedlog kninske bolnice i
Hitne pomoći kninski gradonačelnik Marko Jelić donio je odluku o nabavi uređaja za aerosolnu
dezinfekciju prostora. Uređaj vrijedan 70 tisuća kuna bit će doniran kninskoj bolnici. Ovaj uređaj,

istaknuto je, puno brže dezinficira prostore od uobičajene, standardne metode dezinfekcije.
Gradski stožer je, također na zamolbu bolnice i Hitne, preporučio građanima da ne dolaze u
čekaonice zdravstvenih ustanova ukoliko sumnjaju da su zaraženi koronavirusom. U tom slučaju
se trebaju telefonski javiti svom liječniku opće medicine ili dežurnom epidemiologu u županiji
(0914341201) ili Hitnoj medicinskoj služni (194).
Stožer je također preporučio građanima da ne stvaraju paniku kao i da ne kupuju velike zalihe
hrane.
Na sastanku Stožera doznali smo da bi respiratorni odjel kninske bolnice trebao biti otvoren za
tri tjedna. Također, spomenuta je ideja da se na ulaz bolnice stavi parlafon kako bi se svakoga sa
respiratornim problemima moglo identificirati prije ulaska.
Na sjednicu Stožera pozvani su i lokalni mediji, Huknet, Feral News i HRT Radio Knin.
– Lokalni mediji su ključni za prijenos informacija građanima Knina i zato smo ih pozvali. Dodatni
razlog je taj što ih županijski Stožer nije izvijestio o svojoj sjednici i donesenim odlukama –
pojasnio je načelnik gradskog Stožera za civilnu zaštitu Marijo Ćaćić.
I. Š.

13. TRAVNJA 2020.
Pod nadzorom požar na Dinari

Danas u 17:35 sati stavljen je pod nadzor požar na planini Dinari, na području Šibensko-kninske
županije, izvijestio nas je zapovjednik JVP Knin, Miran Marelja.
– Požar je na područje RH došao iz susjedne BIH, a aktivna fronta prije stavljanja pod nadzor
iznosila je oko 16 km – kazao je Marelja.
I. Š.

22. TRAVNJA 2020.
Komunalno DIV-u isključilo vodu; Iz DIV-a
prijete preseljenjem tvornice u drugi grad

Nekoliko radnika DIV-a obratilo se danas redakciji ŠibenikIN-a nakon što pet dana rade bez vode
u tvornici koja zapošljava oko 450 radnika.
– U firmi radimo sa zaštitnim maskama i pod dozom opreza, ali već pet dana bez vode! Dakle,
bez higijenskih uvjeta, koji su nam u ovim trenucima najpotrebniji. Iz kojih razloga nemamo vode,
to mi radnici ne znamo, ali kruže priče da je DIV dužan Komunalnom poduzeću Knin za vodu.
Smatramo da nije u redu da se u ovim trenutcima zatvara voda jednoj firmi, koja zapošljava 450
radnika, a koji rade bez vode i higijenskih uvjeta te nemaju gdje oprati ruke– ispričali su radnici
koji su zamolili da ostanu anonimni.
Da je voda u tvornici isključena zbog neplaćenih računa potvrdio je za ŠibenikIN Damir Velić,
direktor Komunalnog poduzeća Knin.
– Vodu smo isključili jer i nakon nekoliko upozorenja računi nisu plaćeni. Ne mogu otkriti o koliko
računa i o kojem iznosu je riječ, ali činjenica je da smo DIV nekoliko puta upozorili, no oni su se
na sva ta upozorenja oglušili te mi nismo imali izbora. I naši radnici rade, održavaju vodovod i
moraju primati plaću. Nema razloga da DIV bude povlašten u odnosu na druge tvrtke. Vrlo je
jednostavno, voda je isključena jer računi nisu plaćeni – kazao je Velić.
Sa situacijom je upoznat gradonačelnik Knina Marko Jelić koji ističe da se neće petljati jer smatra
da isključenje vode u tvornici nije političko pitanje.
– Upoznat sam sa situacijom, ali to je problem između DIV-a kao potrošača i Komunalnog

poduzeća kao isporučitelja usluge, ja ne želim ulaziti u tu priču jer to nije političko pitanje.
Direktora Komunalnog poduzeća Damira Velića uputio sam da sve rješava s direktorom DIV-a –
kazao je gradonačelnik Jelić.
Kako doznaje ŠibenikIN, radnicima u tvornici trenutno vodu svakodnevno dopremaju kninski
vatrogasci.
Naknadno su reagirali i iz DIV-a. Tvrde, piše ŠibenikIN, da voda u tvornici nije isključena i da nisu
platiti samo jedan račun.
– Pa tko bi to normalan napravio? Zar uistinu mislite da bi se netko usudio u gradu u kojem se na
sve moguće načine borimo spasiti 500 radnih mjesta što je 5 posto od ukupnog broja stanovnika
Knina zatvoriti nam vodu – kaže za ŠibenikIN Josip Jurišić, voditelj odnosa s javnošću DIV Grupe.
Kaže, vodu u tvornici mogao bi isključiti samo netko tko se udružio koronavirusom da bi uništio
radna mjesta.
– Nama je u Kninu zbog svih poteškoća uzrokovanih COVID 19 drastično smanjena proizvodnja,
spali smo na 16 posto proizvodnje iz razdoblja prije pandemije. U suradnji s Vladom radimo sve
kako bi svima zaposlenicima isplatili njihove plaće, što smo i uspjeli – ističe Jurišić.
Iako su iz Komunalnog poduzeća Knin kazali kako nije plaćeno više računa, iz DIV-a tvrde da nije
plaćen samo jedan.
– Mi smo dužni komunalnom poduzeću jedan račun koji je dospio 15. ožujka, ali borimo se
sačuvati svako radno mjesto, a sve obaveze prema gradu i komunalnim poduzećima podmirit
ćemo kada uspijemo ponovno dići proizvodnju – kažu iz DIV Grupe.
Ističu da su na snazi odluke i preporuke Vlade o obustavi ovrha i prisilnih naplata te da ne vjeruju
da bi ih netko u Kninu kršio i to baš prema subjektu koji zapošljava najviše njegovih stanovnika.
– Ako bi nam netko u ovakvoj situaciji uistinu zatvorio vodu, to bi značilo da nas smatra
nepoželjnim i da želi da svi naši radnici ostanu bez posla. U tom bi slučaju bili uistinu spremni
preseliti našu tvornicu u neku drugu općinu ili grad, tamo gdje bi s naših najmanje 500 radnih
mjesta bili dobrodošli. Jedini je uvjet blizina autoceste i željezničke pruge – zaključuje voditelj
odnosa s javnošću DIV Grupe.
Izvor: ŠibenikIN
Foto: Arhiva Hukneta

23. TRAVNJA 2020.
Zagrepčani donirali kninskoj udruzi Berta tonu
hrane za pse

Djelatnici Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Azila Dumovec prikupili su i donijeli
u Knin tonu hrane za pse te je donirali udruzi Berta koja skrbi za 75 napuštenih pasa, izvijestili su
nas iz kninske udruge.
U akciji je sudjelovao i Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba u sklopu
kojega djeluje Sklonište u Dumovcu.
– Od srca se zahvaljujemo Azilu Dumovec i ravnatelju Zoološkog vrta – poručili su iz udruge
Berta.
I. Š.
Foto: Sklonište za nezbrinute životinje Zagreb

22. SVIBNJA 2020.
Ministar Ćorić u Kninu: Izglasavanje Zakona o
Parku prirode Dinara u ranu jesen

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izrazio je nadu da će Zakon o proglašavanju
Parka prirode Dinara u Hrvatskom saboru biti izglasan u ranu jesen.
Kazao je to danas u Kninu na javnom izlaganju u okviru javnog uvida u spomenuti nacrt prijedloga
zakona.
– Tim proglašenjem idemo u korak s trendovima u Europi i svijetu u zaštiti prirode te očuvanju
okoliša i bioraznolikosti. Park prirode Dinara bit će 12. Park prirode u Hrvatskoj i zajedno s osam
Nacionalnih parkova, predstavljat će dvadeseto zaštićeno područje u zemlji. Područje Dinare
ima preko tisuću biljnih vrsta i 30 životinjskih i trebalo je davno biti zaštićeno. Nadamo se
izglasavanju ovoga zakona u ranu jesen ove godine – rekao je ministar.
Domaćin današnjeg susreta koji se dogodio u dvorani Studentskog doma, kninski gradonačelnik
Marko Jelić istaknuo je da će ovaj čin puno značiti Kninjanima.
– Došao je i taj trenutak. Sretni smo, Kninjani su iznimno zadovoljni. Nadam se da ćemo na
sljedećem zasjedanju Sabora dobiti zakon. Krka i Cetina izviru podno Dinare i bez njih ne bi bilo
života na ovom području i zato je ovaj zakon važan – podvukao je gradonačelnik.
Šibensko-kninski župan Goran Pauk je kazao da je ovo najljepša čestitka na današnji Dan
zaštite prirode, a splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je naglasio da će biti potreban i
međudržavni sporazum s BiH kako bi se i ta država uključila u zaštitu Dinare.

– Veselim se prvom idućem zasjedanju Sabora – kazao je Boban.
Pomoćnik ministra za zaštitu prirode, Igor Kreitmeyer predstavio je postupak proglašenja Dinare
Parkom prirode.
– Javni uvid traje do 6. lipnja i zainteresirana javnost se do tada može obratiti. Po završetku
javnog uvida, slijedi savjetovanje i pripremanje zakona za usvajanje. Godinu dana od stupanja
na snagu zakona, osnovat će se Javna ustanova Park prirode Dinara – referirao je pomoćnik
ministra.
Najsadržajnije izlaganje imao je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Aljoša Duplić koji je
predstavio stručnu podlogu zakona.
– Dinara se u doba starih Ilira doživljavala kao sveto brdo. Dobila je ime po ilirskom plemenu
Dinari. Ona je i simbol hrvatskog naroda jer je na ovom području nastala hrvatska država –
ustvrdio je Duplić i otkrio zanimljive biološke karakteristike naše planine.
– Od ukupno pet tisuća biljnih vrsta koliko ih ima u Hrvatskoj, na Dinari ih je čak 1164, dakle više od
20 posto, od kojih su njih 69 endemi kojih nema nigdje drugdje u svijetu. Tu je i 30 vrsta životinja
i 191 vrsta ptica. Na Dinari je 27 staništa od kojih dominira travnato. Valja izdvojiti Bukovu šumu
koja ima karakteristike prašume. U prošlosti je cijelo ovo područje bilo pokriveno šumom, no
djelovanjem ljudi, ona je dosta prorijeđena – otkrio je ravnatelj Zavoda za zaštitu prirode.
U raspravi se javio saborski zastupnik Miro Bulj pitajući zašto se sve ovo radi u predizborno vrijeme
i zanimajući se zašto Cetina nije ušla u sastav Parka.
– Mi u stručnom dijelu ne gledamo kad je koja Vlada na vlasti i kada je koji sastav Sabora. Što se
Cetine tiče, proširenje granica Parka će se razmotriti – odgovorio je pomoćnik ministra za zaštitu
prirode, Igor Kreitmeyer.
Javno izlaganje moderirala je Antonia Jazvić iz Knina.
Povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj te
zakonodavne inicijative za proglašenje Parka prirode Dinara sutra će se održati terenski obilazak
Dinare u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja.
U obilasku će sudjelovati ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić sa suradnicima,
župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko
Boban, gradonačelnik Grada Knina Marko Jelić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja
Josip Granić, alpinist i član HGSS-a Stipe Božić te predstavnici nevladinih organizacija i medija.
Tekst i foto: Ivica Šimić

23. SVIBNJA 2020.
Grupno penjanje na budući Park prirode –
Dinaru

Danas je u okviru javnog uvida u Zakon o proglašavanju Parka prirode Dinara HGSS organizirao
terenski obilazak Dinare.
Na Dinaru su se tako popeli ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, kninski i splitski
gradonačelnici Marko Jelić i Andro Krstulović Opara, načelnica Općine Kijevo Lidija Slavić,
predstavnici medija i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prirode, domaći i strani eko
volonteri te, naravno, članovi HGSS-a predvođeni legendarnim Stipom Božićem.
Veselo je danas bilo na Dinari i to s povodom. Ova čarobno lijepa planina će napokon biti zakonom
zaštićena.
Još samo da se riješi pristup Parku prirode za vrijeme bojevih gađanja na Crvenoj zemlji, ali i da
u njegove granice uđu područja Dinare koja bi to morala – i imat ćemo zaokruženu priču koja će
zaštititi najvišu hrvatsku planinu, ali i donijeti mogućnosti razvoja turizma i prosperiteta ovoga
kraja.
Tekst i foto: Ivica Šimić

28. SVIBNJA 2020.
Knin: Pronađen ulomak keramike koji je možda
iz neolita te ulomci iz drugih razdoblja

U starom dijelu Knina, u “Strani”, pronađen je ulomak keramike koji je možda čak iz neolita.
– Mogao bi biti iz neolita, iz bakrenog doba ili iz ranog brončanog doba – kazao nam je arheolog
Vedran Koprivnjak iz Arheološke zadruge ARHEO KO-OP koji je pronašao ulomak.
Ova zadruga iz Zadra provodi istraživanja na mjestu gdje bi se trebale provesti vodovodne
instalacije. Riječ je o lokalitetu u Kumičićevoj ulici u “Strani”. Zanimljivost tog lokaliteta je da su
se zbog rušenja staroga potpornog zida pomiješali nalazi iz raznih vremenskih razdoblja.
Tako su osim spomenutog ulomka iz neolitika, arheolozi Vedran Koprivnjak koji je voditelj zadruge
i njegova zamjenica Martina Miletić pronašli i ulomke keramike iz ranog srednjeg vijeka (9-12.
stoljeće), kasnog srednjeg vijeka (16. stoljeće) te ulomke s početka 18., odnosno 19. stoljeća.
Inače, zadruga ARHEO KO-OP provodi u Kninu i takozvana prethodna istraživanja na području
stare tržnice. Za sada su pronašli nalaze iz kasnoga srednjeg vijeka, no još su u obradi.
Prethodno ili probno istraživanje provodi se na tri arheološke sonde na staroj tržnici te treba
utvrditi postoje li neki arheološki ostaci kako bi se u slučaju nekih budućih radova koje bi Grad
izvodio na prostoru tržnice, pazilo na lokalitete. Istraživanja financira Grad Knin.
I. Š.

13. LIPNJA 2020.
Knin danas slavi svoj dan – blagdan sv. Ante,
zaštitnika grada

Danas je Dan grada i blagdan sv. Ante, zaštitnika Knina.
Ovaj svetac ima posebno mjesto u životu stanovnika Knina i okolice i od davnih vremena ga
štuju, ne samo katolici nego i Kninjani drugih vjeroispovijesti što ovom blagdanu daje posebnost.
Obilježavanje Dana grada i blagdana sv. Ante započelo je jutros budnicom i polaganjem vijenaca
ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95, a nastavljeno je procesijom ulicama grada.
U Gospinoj crkvi služena je Sveta misa koju je predvodio biskup šibenski mons. Tomislav Rogić.
I. Š.

25. SRPNJA 2020.
Žalba 44 kninska poduzetnika na odluku
gradskog Stožera civilne zaštite

Ukupno 44 kninska poduzetnika uputili su žalbu gradskom Stožeru civilne zaštite na odluku
o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i zabrani održavanja koncerata. Žalbu prenosimo u
cijelosti:
“Ovim putem, u ime svih ugostitelja i obrtnika u gradu Kninu, izražavamo svoje veliko
nezadovoljstvo na donesenu odluku ispred Stožera civilne zaštite grada Knina.
Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju koja je u Kninu čak i mnogo bolja nego u nekim drugim
gradovima, a u istima nije došlo do ograničavanja rada, zabrana okupljanja i sl. kako je to donio
naš gradski stožer, smatramo da je odluka koja je jučer donesena iznimno nekorektna najviše
prema ugostiteljima koji posluju u našem gradu.
Zbog pandemije korona virusa, ugostiteljski obrti kao i mnogi drugi bili su mjesecima zatvoreni,
a nakon ponovnog otvaranja trpe znatnu štetu što se tiče smanjenja obima posla. Svjesni smo
i činjenice da je veliki broj ljudi ostao bez posla, ali većina obrtnika je nastojala zadržati svoje
radnike. Uložen je velik trud i novčana sredstva kako bismo opstali. Ne pronalazeći nikakav
opravdan razlog za donošenje ove odluke, ovim putem vas molimo da nam istu obrazložite i

potkrijepite konkretnim i pravovaljanim razlozima.
Grad Knin nema niti veliki broj oboljelih već par pojedinačnih slučajeva koji se nalaze u
samoizolaciji kao i njihovi kontakti te se poštuju sve propisane mjere. Na razini Nacionalnog
civilnog stožera nije donesena niti jedna odluka kojom se smanjuje radno vrijeme ugostitelja niti
kojom se zabranjuje održavanje koncerata već su propisane mjere koje se moraju poduzeti i broj
osoba koje se mogu okupljati u otvorenim i zatvorenim prostorima.
Svi kninski ugostitelji ponašaju se odgovorno i pridržavaju propisanih mjera zaštite vodeći računa
o svojim gostima te ukoliko smo spremni to činiti i dalje ne razumijemo zašto nam gradski stožer
to ne dozvoljava?
U ovih par ljetnih mjeseci kad možemo koristiti svoje vanjske prostore za goste i u vrijeme Oluje
kada bismo mogli nešto odraditi i zaraditi zabranjuje nam se i ograničava nam se radno vrijeme.
Zbog ionako neizvjesne situacije na jesen i zimu kad su nam mogućnosti i bez korona virusa
smanjene i imamo manje posla, ovim putem apeliramo na gradski stožer da hitno preispita svoju
odluku te da je izmijeni sukladno mjerama koje su na snazi na razini cijele države jer svjedoci
smo organiziranja brojnih događanja kako u mjestima unutar naše županije tako i na razini cijele
države.
Molimo Vas da u obzir uzmete sve parametre uključujući i broj ljudi koji je zaposlen u ugostiteljskim
objektima i za koje je nužno osigurati plaću i omogućite nam da iscrpimo sve mogućnosti za
opstanak te nam budete potpora u istome, a ne kamen spoticanja.
U nadi da ćete preispitati razloge donesene odluke te istu izmijeniti i uvažiti naše primjedbe,
srdačno vas pozdravljamo”, stoji u dopisu kninskih poduzetnika.
I. Š.

5. KOLOVOZA 2020.
Proslavljen Dan pobjede

U Kninu je danas proslavljen Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
te 25. obljetnica VRO Oluja.
Što je tko od državnih dužnosnika rekao – nećemo pisati jer ste to već mogli čuti, vidjeti i pročitati
na svim nacionalnim medijima.
I. Š.

23. 10. 2020.
Legendarni brico Ante Belakušić odlazi u
mirovinu; Sutra mu je zadnji radni dan

Legendarni kninski brico Ante Belakušić odlazi u mirovinu. Šjor Ante će raditi još sutra, a onda u
75. godini života ide na zasluženi odmor.
U 55 godina radnog staža nikada nije bio na bolovanju niti na godišnjem što je kuriozitet, mogli
bi reći, i u svjetskim okvirima.
Njegova brijačnica je ponajviše sličila onoj u Velom mistu, a šjor Ante – popularnom Meštru iz
ove televizijske serije Miljenka Smoje i Joakima Marušića. Komentiranje politike, sporta, života i
ljudi u gradu bio je sastavni dio odlaska kod šjor Ante.
Bilo je tu i zbijanja šala na svačiji račun pa i na račun klijenata. Meni je tako jednom, dok me je
brijao – ostavio Hitlerove brčiće, uz objašnjenje da mi to ne smije brijati da mi ne prokrvari prišt
kojega sam doista imao na tom mjestu. Moja nagovaranja da mi to obrije bila su uzaludna, a
brijačnica je zvonila od smijeha šjor Ante i mog prijatelja Juga, koji je čekao red na brijanje. Na
kraju sam morao prihvatiti ovu kvalitetnu podvalu i otići kući s rukom preko Hitlerovog brka – da
me nitko ne vidi.
Šjor Ante, želim vam puno zdravlja i lijepih trenutaka u zasluženoj mirovini!
I. Š.

16. 11. 2020.
Kninjanin Ivan Mihaljević državni prvak iz
matematike

Naš sugrađanin, Ivan Mihaljević osvojio je prvo mjesto na državnom natjecanju iz matematike za
četvrte razrede srednjih škola, izvijestio je Feral News.
Natjecanje je prvotno otkazano zbog pandemije, ali ga je Agencija za odgoj i obrazovanje ipak
održala 26. listopada.
Učenici su se natjecali u 12 kategorija od kojih su četiri za osnovne škole od petog do osmog
razreda te osam za srednje škole, zasebno za svaki razred u varijantama A i B.
Ivan Mihaljević iz Srednje škole Lovre Montija u Kninu najbolji je napisao ispit među maturantima
koji su pisali B varijantu ostvarivši 48 od mogućih 50 bodova.
Ivan Mihaljević bio je iznimno vrijedan učenik opće gimnazije s uspjehom 5.0 i zapaženim
rezultatima na županijskim i državnim natjecanjima. Od ove jeseni Ivan je student prve godine
Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu gdje se izvrsno snašao. Uspjeh je svojevrsna
kruna dugogodišnjeg rada prof. Branke Vukmirice koja je otišla u mirovinu.
Izvor: Feral News

3. Politika

15. SIJEČNJA 2020.
Konačni podaci za Knin: Grabar Kitarović 59,72
%; Milanović 36,38 %; Nevažećih listića 3,87
%.

Državno izborno povjerenstvo objavilo je potpune podatke o predsjedničkim izborima održanim
u Kninu.
Glasanju je pristupilo 5.685 birača. Od toga glasovalo je njih 5.683. Broj nevažećih listića je 220
ili 3,87 posto.
Za Kolindu Grabar Kitarović glasalo je 3.395 birača ili 59,72 %, a za Zorana Milanovića 2.068
birača ili 36,38 posto.
Za usporedbu, u drugom krugu predsjedničkih izbora održanih 11. siječnja 2015. godine u Kninu je
pristupio 7.331 birač (1.646 više nego jučer).
Tada je Kolinda Grabar Kitarović dobila 62,44 %, a Ivo Josipović 37,56 %.
I. Š.

28. SIJEČNJA 2020.
U izboru novog ravnatelja muzeja Zlatka Ćesića
– presudan glas Mostovke Marije Ćurić

Zanimljiva situacija dogodila se na kninskoj političkoj sceni, točnije na jučerašnoj sjednici
Gradskog vijeća.
U izboru novog ravnatelja Kninskog muzeja Zlatka Ćesića – presudan je bio glas vijećnice MOST-a
Marije Ćurić. S obzirom da viećnica Ćurić redovito glasa protiv prijedloga vladajuće koalicije u
Kninu, ovo sinoć pedstavlja zanimljiv presedan.
Je li rječ o novom preslagivanju poitičkih snaga u Kninu ili tek izolirani incident – doznat ćemo u
narednim sjednicama vijeća.
Inače, izbor Zlatka Ćesića podržalo je 9 vijećnika (6 vijećnika Nezavisne liste Marka Jelića te
vijećnici SDP-a, SDSS-a i MOST-a). Iz redova vladajuće koalicije na sjednici nije bila Marina
Krvavica koja je u vijeće izabrana kao kandidatkinja Nezavisne liste Marka Jelića da bi kasnije
prešla u HDS, ali i nastavila davati potporu vladajućima.
U glasanju je bilo suzdržano svih sedam prisutnih vijećnika HDZ-a, dok jedan, Josip Bebek, nije
bio prisutan na sjednici. Obje struje kninskog HDZ-a u vijeću nastupile su dakle s istim stavom što
je isto novina na kninskoj političkoj sceni budući da je dio HDZ-ovih vijećnika do sada uglavnom
podržavao ključne prijedloge vladajućih. Hoće li ovakva politika postati kontinuitet i je li razlog
tog novog smjera relativna blizina lokalnih izbora (do kojih je preostalo još 15-ak mjeseci),
također ćemo vidjeti na idućim sjednicama vijeća.
I. Š.

4. LIPNJA 2020.
Josipa Rimac i Marinko Tokmakčija isključeni iz
HDZ-a

Bivša državna tajnica, kninska gradonačelnica i predsjednica kninskog HDZ-a Josipa Rimac i
predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u kninskom Gradskom vijeću Marinko Tokmakčija bezuvjetno
su isključeni iz HDZ-a, izvijestio je ŠibenikIN.
– Časni sud županijskog ogranka HDZ-a Šibensko-kninske županije donio je jednoglasnu odluku
da se bezuvjetno iz članstva isključe Josipa Rimac i Marinko Tokmakčija zbog poznatih razloga
koji su se dogodili prethodnih dana – objavio je predsjednik županijskog HDZ-a Nediljko Dujić na
današnjoj konferenciji za medije.
Prošloga tjedna sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda Oliver Mittermayer odredio je, na
prijedlog Uskoka, jednomjesečni pritvor Josipi Rimac kao prvoosumnjičenoj te Marinku Tokmakčiji
kao devetoosumnjičenom u aferi Vjetroelektrana.
Foto: Huknet/arhiva

23. LIPNJA 2020.
Gradsko vijeće: usvojen rebalans, odbijeno
imenovanje ravnatelja knjižnice

Rebalansom gradskog proračuna povećane su potpore gospodarstvu za 200.000 kn, na
1.200.000 kn, dok su potpore u poljoprivredi smanjene za 200.000 kn i iznose 300.000 kn.
Ukupna masa prihoda i rashoda nije se mijenjala.
Grad je za potpore u poljoprivredi u proračunu za 2020. predvidio 500.000 kn, a Ministarstvo
poljoprivrede odobrilo je isplatu potpora u maksimalnom iznosu od 300.000, pa je razlika
prebačena za potpore gospodarstvu gdje postoji potreba za povećanim sredstvima. Rebalans
proračuna vijećnici su prihvatili jednoglasno.
Većinom glasova usvojena su godišnja izvješća o radu i financijska izvješća gradskih ustanova Pučkog otvorenog učilišta, Narodne knjižnice, Dječjeg vrtića Cvrčak, Javne vatrogasne postrojbe
i Vijeća srpske nacionalne manjine, a nije prihvaćeno izvješće Lokalne razvojne agencije Matice.
Raspravu je otvorio prijedlog za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice Knin. Nakon provedenog
natječaja i dvije pristigle prijave, gradonačelnik Marko Jelić je na temelju mišljenja zaposlenika
za ravnatelja Knjižnice predložio Ivicu Šimića. Reagirao je predsjednik Kluba HDZ-a Nenad Tisaj
i pokrenuo raspravu, kako je kazao, ne o kandidatu nego o načinu imenovanja. Gradonačelnik se
pozvao na Zakon koji predviđa da kod ustanova s manje od 10 zaposlenih, gdje nema Upravnog
vijeća, odluku donosi gradonačelnik. Prijedlog imenovanja vijećnici nisu usvojili.
Tekst i foto: HRT Radio Knin

30. LIPNJA 2020.
Izbor v.d. ravnatelja knjižnice: HDZ po drugi
put u 7 dana srušio prijedlog gradonačelnika;
Možemo li se najesen nadati prijevremenim
izborima?

Nakon što su prije sedam dana vijećnici HDZ-a uz pomoć još dvije vijećnice (nezavisna Marina
Krvavica i Marija Ćurić iz Mosta) srušili prijedlog gradonačelnika Marka Jelića da Ivica Šimić bude
ravnatelj Narodne knjižnice Knin, danas se ponovila slična stvar.
Ovaj put je gradonačelnik Ivicu Šimića predložio za v.d. ravnatelja.
HDZ je (skupa s dvije spomenute vijećnice) prijedlog srušio – izlaskom iz vijećnice i rušenjem
kvoruma.
I ovaj put su HDZ-ovci istaknuli kako nemaju ništa osobno protiv Ivice Šimića nego protiv načina
izbora. Dodali su da će za v.d. ravnatelja prihvatiti bilo koga drugoga iz knjižnice, samo ne njega.
– Jasno je da se ovdje radi o osobnom animozitetu vašeg predsjednika prema Šimiću i da ste
zbog toga protiv – kazao je HDZ-ovim vijećnicima Marko Jelić.
Kako se bira ravnatelj? Što smeta HDZ-u?
Po zakonu, gradonačelnik predlaže vijeću za ravnatelja knjižnice jednog od kandidata koji se
prijavio na natječaj. HDZ-u je zasmetalo to da je gradonačelnik predložio Šimića na temelju
mišljenja zaposlenika knjižnice (koji su, kako je gradonačelnik danas otkrio, Šimića izabrali
tajnim glasanjem – jednoglasno).
Takav način da se traži mišljenje zaposlenika – HDZ-u je sporan.
Isto su naveli i na sjednici prije tjedan dana. Tada su naveli još jedan razlog – da kandidat Šimić

nema upravljačko iskustvo. Ovdje se mora navesti da nisu bili dobro informirani o natječaju.
Naime u tekstu natječaja se nije tražilo upravljačko iskustvo, nego upravljačke sposobnosti, a
čak i da se tražilo – Šimić ima višegodišnje upravljačko iskustvo, što je navedeno i u njegovom
životopisu.
Također, ni u tekstu natječaja, ni u Statutu knjižnice, ni u Zakonu o knjižnicama ne piše da
gradonačelnik ne smije tražiti mišljenje zaposlenika na osnovu kojega će donijeti odluku kojega
će kandidata predložiti vijeću.
– Vi ste u vašoj stranci naučili upravljati ljudima na način da veliki vođa odlučuje tko će nešto
biti – odgovorio je gradonačelnik HDZ-ovcima.
U svakom slučaju, jasno je da Marko Jelić i njegova Nezavisna lista više nemaju većinu u Gradskom
vijeću. Takve se pat situacije, a da bi Grad mogao normalno funkcionirati, obično rješavaju
prijevremenim lokalnim izborima kojima se definitivno na jesen možemo nadati.
I. Š.

3. SRPNJA 2020.
Izabrana v.d. ravnateljica knjižnice

Gradsko vijeće izabralo je danas v.d. ravnateljicu knjižnice.
U dogovoru s radnicima knjižnice, gradonačelnik Marko Jelić predložio je knjižničarku Ivanu
Bračanov i vijeće je prijedlog prihvatilo. Svi HDZ-ovci ovaj put su bili za iako se i ovaj put tražilo
mišljenje radnika – što im je prije samo nekoliko dana bio razlog da sruše prijedlog o imenovanju
Ivice Šimića.
– Sretan sam što je od strane HDZ-a bilo vjerodostojno da se neće prihvatiti mišljenje radnika –
komentirao je gradonačelnik Marko Jelić.
Podsjetimo, Gradsko vijeće u kojem Marko Jelić i njegova Nezavisna lista više nemaju većinu (pa
sve ovisi o volji HDZ-a) odbilo je 23. 6. prijedlog gradonačelnika (nakon provedenog natječaja),
a na temelju mišljenja zaposlenika, da ravnatelj bude Ivica Šimić. Sedam dana kasnije HDZ je
srušio i prijedlog gradonačelnika da Šimić bude v.d. ravnatelja.
Iz HDZ-a su kao razlog neprihvaćanja prijedloga tada naveli proces izbora u kojem se tražilo
mišljenje radnika.
Uz to, HDZ-ovci su tada poručili da će prihvatiti bilo kojega drugoga kandidata.
Kako bi knjižnica opstala, kako bi mogla normalno funkcionirati i kako bi radnici dobili plaće,
gradonačelnik je u dogovoru sa zaposlenicima odlučio predložiti knjižničarku Ivanu Bračanov.

Vijeće je to danas prihvatilo i ona će dužnost v.d. ravnatelja obnašati do idućeg natječaja za
ravnatelja, a najdulje – godinu dana.
– Neugodno mi je zbog Ivice Šimića koji je dobio nagradu Grada, kojega znaju svugdje u Hrvatskoj
gdje sam došao, a i danas su me pitali za njegovu knjigu – da smo ga ovako izblamirali. Cijelo
vrijeme je HDZ-u bio problem on kao kandidat. A problem s njim kao kandidatom imao je netko
iz HDZ-a koji ne sjedi u ovoj vijećnici – kazao je na kraju sjednice Marko Jelić.
I. Š.

6. SRPNJA 2020.
Knin: Najviše glasova HDZ-u

Na parlamentarnim izborima u Kninu najviše glasova dobio je HDZ, ukupno 2.059 ili 52,67 posto.
Drugi je Domovinski pokret s 563 glasa ili 14,40 posto, treća je Restart koalicija predvođena SDPom s 519 glasova ili 13,27 posto, a četvrti MOST s 392 glasa ili 10,02 posto.
Prva ispod praga je koalicija Možemo! sa 120 glasova ili 3,06 posto. Svi ostali su ispod 2 posto.
Ukupno je u Kninu danas na izbore izišlo 4.017 birača.
1.169 ljudi manje na biralištu nego na prošlim parlamentarnim izborima; HDZ dobio
809 glasova manje nego 2016.
U odnosu na prošle parlamentarne izbore, jučer je u Kninu izišlo 1.169 ljudi manje, a HDZ je dobio
809 glasova manje nego 2016. godine. U postocima, HDZ je jučer dobio 3,73 posto glasova manje
nego prije četiri godine (2016. je imao 56,4 posto, a jučer 52,67 posto ukupnih glasova).
U odnosu na drugi krug lokalnih izbora 2017. godine jučer je u Kninu na izbore izišlo 3.025 ljudi
manje.
I. Š.

13. SRPNJA 2020.
Kninjanka Anja Šimpraga ide u Hrvatski sabor

Predsjedništvo SDSS-a donijelo je danas odluku da Borisa Miloševića predloži za potpredsjednika
Vlade RH zaduženog za društvene djelatnosti i ljudska te manjinska prava dok će njegova
zamjenica u Hrvatskom saboru biti Kninjanka Anja Šimpraga, inače šibensko-kninska dožupanica,
izvijestio je portal Novosti.
Tako će Knin ipak imati zastupnika u hrvatskom parlamentu.
Anja Šimpraga (djevojačko Rašković) rođena je 23. srpnja 1987. godine u Kninu. Završila je
Agronomski fakultet u Zagrebu i stekla zvanje magistre agronomije.
Izvor: portalnovosti.com; sdss.hr
Foto: sibensko-kninska-zupanija.hr

16. SRPNJA 2020.
Gradsko vijeće nije usvojilo prijedlog da Sandra
Žulj Cigić bude ravnateljica Pučkog učilišta

Gradsko vijeće u kojem Nezavisna lista Marka Jelića više nema većinu nije usvojilo prijedlog da
Sandra Žulj Cigić bude ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Knin. Inače, Sandra Žulj Cigić se
jedina prijavila na natječaj za ravnatelja i ispunjava sve uvjete za obnašanje te dužnosti.
Vijećnici HDZ-a nisu obrazložili zašto nisu dignuli ruku za njen izbor.
Prije samo tri tjedna HDZ-ovci nisu podržali ni prijedlog izbora Ivice Šimića za ravnatelja Narodne
knjižnice Knin. Tada su svoj čin obrazložili protivljenjem načinu da radnici knjižnice biraju svog
ravnatelja.
Kninski HDZ je tako u samo tri tjedna srušio izbor ravnatelja u dvije gradske ustanove.
I. Š.

29. SRPNJA 2020.
Sandra Žulj Cigić izabrana za vd ravnateljicu
Pučkog učilišta

Gradsko vijeće izabralo je Sandru Žulj Cigić za vd ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Knin.
Potporu prijedlogu nisu dali vijećnici HDZ-a Nenad Tisaj, Robert Marić i Goran Mrnjavac, nezavisna
vijećnica Marina Krvavica i vijećnica Mosta Marija Ćurić. Ipak, dvoje vijećnika izabranih na listi
HDZ-a Josip Bebek i Marko Šešo glasali su za izbor Sandre Žulj Cigić pa je prijedlog prošao.
Vijećnice HDZ-a Maja Deronja i Nikolina Grizelj nisu bile prisutne na sjednici. Nije bio prisutan ni
Marinko Tokmakčija koji je u vijeće izabran na listi HDZ-a, ali je isključen iz te stranke.
Za prijedlog su bili vijećnici Nezavisne liste Marka Jelića (Vedrana Požar, Dragan Miličević, Marko
Sinobad, Davor Ilić, Marko Vujasinović i Marijan Blažević), vijećnik SDP-a Mirko Antunović i
vijećnik SDSS-a Veselin Đujić te spomenuti Josip Bebek i Marko Šešo.
I. Š.

19. LISTOPADA 2020.
Ognjen Vukmirović (SDSS) novi je šibenskokninski dožupan iz redova srpske nacionalne
manjine

Izvor: HINA
SDSS-ov Ognjen Vukmirović novi je zamjenik šibensko-kninskog župana iz reda srpske nacionalne
manjine, odlučeno je u nedjelju na prijevremenim izborima za tu dužnost.
Vukmirović je dobio gotovo 90 posto biračkih glasova (2084), njegov protukandidat, SDP-ov
Ilija Krneta 8, 7 posto (201), pokazuju rezultati sa svih 54 biračka mjesta.
Odaziv na izbore bio je relativno slab, svoje pravo iskoristilo je manje od četvrtine birača. Od
ukupno upisanih 9680 glasovalo je 2320 birača odnosno 23, 9 posto. Nevažećih listića bilo je 35
odnosno 1, 5 posto.
Nedjeljni izbori protekli su uredno, nikakve nepravilnosti nisu dojavljene, nije bilo ometanja reda,
rekla je Hini Nives Nikolac, predsjednica Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko-kninske
županije.
Zamjenik šibensko-kninskog župana prijevremeno se birao jer bivša zamjenica Anja Šimpraga
(SDSS) podnijela ostavku nakon što je postala saborska zastupnica.
Župan šibensko-kninski Goran Pauk ima troje zamjenika, svima, pa i Vukmiroviću, mandati traju
do svibnja iduće godine, kada se održavaju redovni lokalni izbori.
Foto: sdss.hr

4. Infrastruktura

1. TRAVNJA 2020.
Počinje projektiranje zahvata na kninskoj
tvrđavi

Grad Knin je potpisao ugovore za izradu projektno tehničke dokumentacije za novu multimedijsku
dvoranu, interpretacijski centar i vinoteku na tvrđavi kao i za zip line s tvrđave.
Donosimo cjelovito priopćenje Grada:
“Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, Grad Knin je potpisao
tri ugovora za pružanje usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za zahvate na kninskoj
tvrđavi.
Projektno-tehničku dokumentaciju za novu multimedijsku dvoranu, ljetnu pozornicu, vinoteku
i interpretacijski centar izrađivat će Zajednica ponuditelja koju čine Code Architect d.o.o. iz
Zagreba, Ekonomski fakultet u Rijeci i iAudit d.o.o. iz Rijeke u suradnji s podugovarateljima:
Radionica statike d.o.o. iz Zagreba, Gilan d.o.o. iz Splita, Geodetski fakultet iz Zagreba i HVAC –
energetika d.o.o. za instalacije iz Oroslavja.
Dokumentaciju za izgradnju zip-line sustava i osiguravanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom
izradit će Zajednica ponuditelja koju čine PRO STUDIO d.o.o. iz Viškova, Ekonomski fakultet u
Rijeci i iAudit d.o.o. iz Rijeke.
Potpisivanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za funkcionalnu i dekorativnu

rasvjetu i video nadzor tvrđave očekuje se početkom travnja, nakon što Državna komisija za
kontrolu postupaka javne nabave donese rješenje o žalbi jednog gospodarskog subjekta na
odluku o odabiru.
Projektiranje zahvata na kninskoj tvrđavi izuzetno je atraktivno i pobudilo je interes velikog broja
projektanata, što je rezultiralo dobivanjem rekordnog broja ponuda, njih 34, koje su uključivale
preko stotinu gospodarskih subjekata iz cijele Hrvatske, ali i BiH.
Veliki broj ponuda, odnosno visoka razina tržišnog natjecanja rezultirala je znatnim uštedama
u ukupnom iznosu potrebnom za projektiranje. Naime, procijenjena vrijednost nabave za izradu
projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove multimedijske dvorane, ljetne pozornice,
uređenje vinoteke, uređenje interpretacijskog centra, izgradnju zip-line sustava i osiguranje
pristupačnosti za osobe s invaliditetom je bila 1.026.000,00 kn bez PDV-a. Nakon provedenog
postupka javne nabave, vrijednost potpisanih ugovora za projektiranje navedenih zahvata iznosi
548.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 685.000,00 kn s PDV-om, što predstavlja uštedu od više
od pola milijuna kuna.
Projektno-tehnička dokumentacija bi trebala biti izrađena u roku od 5 mjeseci, odnosno do kraja
kolovoza 2020. godine.
Projektno-tehnička dokumentacija za zahvate na kninskoj tvrđavi izrađuje se u sklopu projekta
KK.08.2.1.03.0028 Priprema projektne dokumentacije za razvojni prioritet Razvoj turističke
ponude grada Knina. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.876.550,00 kn od čega Europska
unija sufinancira 2.444.961,25 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi od
travnja 2018.
Ovaj projekt je dio Intervencijskog plana Grada Knina čiji je cilj održiva fizička, socijalna i
gospodarska regeneracija područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti,
isključenosti i siromaštva.”
I. Š.

15. RUJNA 2020.
Potpisan ugovor za izgradnju mrtvačnice;
Vrijednost radova 2,4 milijuna kuna

Danas je u Gradskoj vijećnici potpisan ugovor s izvođačem radova Inovator d.o.o. iz Šibenika
za izgradnju nove mrtvačnice (odarnice) na gradskom groblju u Kninu. Ugovor su potpisali
gradonačelnik Marko Jelić i Luka Nikolac, član uprave društva, uz nazočnost zamjenika
gradonačelnika Marija Ćaćića i zamjenice Kristine Perić.
Mrtvačnica će se sastojati od kapelice (prostora za ispraćaj), pomoćnih prostorija i trijema,
ukupne površine 141 m2. Vrijednost projekta je 2,4 milijuna kuna i financirat će se iz vlastitih
sredstava Grada osiguranih u proračunu za 2020. godinu. Rok za dovršetak radova je šest mjeseci
od potpisivanja ugovora.
Izvor: knin.hr

16. LISTOPADA 2020.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za
zahvate u staroj gradskoj jezgri

Grad Knin je izradio projektno-tehničku dokumentaciju za obnovu i revitalizaciju stare gradske
tržnice, adaptaciju i uređenje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u staroj gradskoj jezgri,
kao i za uređenje Kvaternikove i Kumičićeve ulice i prolaza između Svačićeve i Jelačićeve ulice.
Izrada dokumentacije koštala je 476 tisuća kuna od čega se iz Europskog fonda za regionalni
razvoj sufinancira 85% tog iznosa.
U okviru ovog projekta po prvi put je izrađen konzervatorski elaborat cijele stare gradske jezgre.
On daje smjernice i preporuke za obnovu i revitalizaciju stare tržnice, kao i svakog pojedinačnog
objekta u staroj gradskoj jezgri. Svi zainteresirani građani koji posjeduju kuću u staroj gradskoj
jezgri i planiraju je obnoviti, ali i svi ostali koji žele saznati više o povijesti Knina i starog dijela
grada mogu proučiti Konzervatorski elaborat kojega možete preuzeti OVDJE.
Katalog građevina u staroj gradskoj jezgri možete preuzeti NA OVOM LINKU.
Po ishodovanju potrebnih dozvola i suglasnosti Grad Knin će prijaviti projekt „Obnova, uređenje
i valorizacija prostora stare tržnice, poslovnih i stambenih prostora i infrastrukture u staroj
gradskoj jezgri“ za sufinanciranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će biti
prijavljen do kraja 2020. godine.
I. Š.

5. Gospodarstvo i turizam

29. SIJEČNJA 2020.
Knin se predstavlja na sajmu Alpe-Adria u
Ljubljani

Kninska Turistička zajednica predstavlja naš grad i okolicu na Međunarodnom sajmu Alpe-Adria
u Ljubljani.
– Reakcije na naše ljepote su izvanredne! U tome nam pomažu naši novopečeni turistički vodiči,
educirani iz projekta Kulturna i prirodna baština, resurs za razvoj turizma – javila nam je Romana
Marković iz kninske Turističke zajednice.
Ovo je finalna faza projekta Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma koja se odnosi
isključivo na promociju. Projekt je financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj i
Grada Knina, a cilj mu je povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike poboljšanjem
i proširenjem turističke ponude. Turistički sajam Alpe-Adria u Ljubljani prvi je u nizu od četiri
sajma na kojima će se Knin i okolica predstavljati. Slijede sajmovi u Splitu, Zagrebu i Skradinu.
Osobe educirane u okviru projekta za turističke vodiče i pratitelje imat će priliku biti na svim ovim
sajmovima i prakticirati naučeno.
I. Š.

27. VELJAČE 2020.
Knin se predstavlja na sajmu GAST u Splitu

Kninska Turistička zajednica predstavlja naš grad i okolicu na poznatom gastronomskom sajmu
GAST, koji se održava do subote, 29. veljače u splitskoj Spalladium Areni. Ovaj sajam na štandu
TZG Knina predstavljaju se i dvoje lokalnih proizvođača, OPG Markoš sa svojim izvanrednim
sirevima i sirnim proizvodima i PZ Vrbničko selo sa vrhunskim vinima ekološke proizvodnje
Burnum iz kninskog kraja.
– Posjetitelji oduševljeni okusima i aromama naših proizvoda, a mi ne možemo biti ponosniji.
Čak je i pjenušac Burnum uključen u izbor za natjecanje WOW za najbolja pjenušava i rose vina
na sajmu. Također malo smo Splićane i ostale posjetitelje sajma podsjetili na sve prirodne
i kulturne ljepote Knina, na samo sat vremena od njih.” – javila nam je Romana Marković iz
kninske Turističke zajednice.
Osobe educirane u okviru projekta za turističke vodiče i pratitelje imat će priliku biti na svim ovim
sajmovima i prakticirati naučeno. U Splitu na štandu TZG Knina svoje znanje prakticira turistički
vodič Milenko Stanić i turističke pratiteljice Elektrina Skelin i Ksenija Sinobad.
Ovo je finalna faza projekta Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma koja se odnosi
isključivo na promociju. Projekt je financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj i

Grada Knina, a cilj mu je povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike poboljšanjem i
proširenjem turističke ponude. Turistički sajam Gast u Splitu drugi je u nizu, nakon ljubljanskog
Alpe-Adria, od četiri sajma na kojima će se Knin i okolica predstavljati. Slijede sajmovi u Zagrebu
i Skradinu.

7. KOLOVOZA 2020.
Započinju radovi na uređenju Informacijskoinovacijskog inkubatora; Potpisan ugovor s
izvođačem radova

Gradonačelnik Marko Jelić i direktor tvrtke Reliance Tomislav Albini potpisali su danas ugovor o
izvođenju radova na rekonstrukciji Informacijsko-inovacijskog inkubatora u Poduzetničkoj zoni
Preparandija. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je osam milijuna kuna, a ukupna vrijednost
projekta 12,2 milijuna kuna.
– Cilj je omogućiti mladima bavljenje visokom tehnologijom, a imamo brojne mlade ljude koji
se bave IT-om. Ovim projektom Knin će biti jedan od najnaprednijih gradova po pitanju IT
infrastrukture – istaknuo je gradonačelnik Jelić.
Tvrtka Reliance koja će izvoditi radove poznata je po izgradnji Skywalka na Biokovu, specijalizirana
je za rekonstrukciju starih objekata, a na ovom natječaju pobijedila je u konkurenciji 14 prijavitelja.

– Bit će nam izazov raditi na rekonstrukciji ovog objekta i vjerujem da ćemo sve završiti u
ugovorenom roku. S radovima započinjemo 17. kolovoza – izvijestio je direktor tvrtke Tomislav
Albini.
Detalje je predstavio i čovjek zadužen za projekte u gradskoj upravi, dogradonačelnik Marijo
Ćaćić.
– Ljudi s područja Knina moći će razvijati softverska i hardverska rješenja na suvremenoj opremi
i to besplatno. Na ovaj način prvi od tri objekta u Poduzetničkoj zoni Preparandija stavljamo u
funkciju, a uskoro će ići i obnova drugoga objekta koji će biti Poduzetnički centar. Nakon toga ići
će se i s obnovom trećeg objekta, same zgrade Preparandije – otkrio je dogradonačelnik Ćaćić.
Ovaj projekt koji je dio Intervencijskog plana Grada Knina u 85-postotnom iznosu financira
Europski fond za regionalni razvoj. Konkretno, riječ je o 10,4 milijuna kuna. Rok za završetak
radova je kraj travnja 2021. godine.
Cilj projekta je razvoj poslovne infrastrukture i kontinuirane podrške poduzetnicima za osnivanje
i razvoj novih poduhvata i povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Budućim
korisnicima će na više od 500 m2 višenamjenskog prostora opremljenog uređajima visoke
tehnologije poput servera, radnih stanica, 3D printera, CNC uređaja i slično na raspolaganju biti
uredi, radionice, prostori za co-working i edukaciju. Projekt je usmjeren na mlade inovativne
poduzetnike, studente, učenike, a usluge Inkubatora bit će na raspolaganju i drugima koji imaju
potrebu za razvijanjem i testiranjem svojih ideja, projekata i proizvoda.
Zajedno s ovim projektom Grad Knin trenutno provodi osam projekata iz Intervencijskog plana
Grada Knina, uključujući i projekt Uređenja sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnje javne
rasvjete duž staze uz Krku za koji je nedavno potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava,
a dva projekta su završena. Ukupna vrijednost svih projekata iz Intervencijskog plana koji su
trenutno u provedbi je oko 34 milijuna kuna.

24. RUJNA 2020.
Gradu odobreno 28,3 milijuna kuna EU novca za
Poduzetnički centar

Gradu Kninu odobreno je 28,3 milijuna kuna EU novca za projekt iz Intervencijskog plana pod
nazivom „Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra“. Projekt je vrijedan 33,3 milijuna kuna,
a ostatak će financirati Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata (4 milijuna) i Grad Knin
(milijun kuna).
– Nakon praktično dvije pune godine pripreme, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
razrade projektne ideje, pripreme kompletne projektne dokumentacije, ishođenja svih potrebnih
dozvola i, u konačnici prijave projekta, danas nam je odobren najznačajniji razvojni projekt iz
Intervencijskog plana Grada Knina, pod nazivom „Razvoj infrastrukture Poduzetničkog centra“.
Ovim projektom će se u nekadašnjoj tvornici Kninjanka rekonstruirati, obnoviti i opremiti prvi
kninski, a jedan od najvećih dalmatinskih Poduzetničkih centara, ukupne korisne površine veće
od 7.000 m2. Sljedeći, ujedno i posljednji, korak je izrada Odluke o sufinanciranju i potpisivanje
Ugovora o sufinanciranju, nakon čega krećemo u provedbu. Provedbom ovog projekta ćemo
osigurati kvalitetne poslovne prostore sa svom infrastrukturom, u kojima će zainteresirani lokalni
i vanjski poduzetnici moći stacionirati svoje pogone. Time će se značajno povećati mogućnosti za
zapošljavanje na području našeg grada te tako potaknuti održivu regeneraciju cijelog područja –
izvijestio je dogradonačelnik Marijo Ćaćić.
I. Š.

17. 11. 2020.
Potpisan ugovor: 33 milijuna kuna za „Razvoj
infrastrukture Poduzetničkog centra“

Grad Knin je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt „Razvoj infrastrukture
Poduzetničkog centra“. Ukupna vrijednost projekta je 33 milijuna kuna od čega Europska unije
financira 28 milijuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Riječ je o jednom od najvažnijih projekata za razvoj gospodarstva grada Knina kroz koji će se
obnoviti bivša tvornica „Kninjanka“ u Poslovnoj zoni Preparandija i prenamijeniti u Poduzetnički
centar.
Izvor: knin.hr

8. PROSINCA 2020.
Kninskim poduzetnicima 19,5 milijuna kuna

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sklopilo je 43 ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava u iznosu od 19,5 milijuna kuna poduzetnicima koji posluju na području Grada Knina,
izvijestio je kninski dogradonačelnik Marijo Ćaćić
– Ovi projekti predstavljaju daleko najveće izravno ulaganje u razvoj subjekata malog
gospodarstva na području Grada Knina u posljednjih 30 i više godina. U kombinaciji s gradskim
potporama za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu predstavljaju značajan zamah ukupnom
razvoju našeg grada. Na ove projekte se izravno nadovezuju projekt izgradnje Informacijskoinovacijskog inkubatora u vrijednosti od 12,2 milijuna kuna te projekt izgradnje Poduzetničkog
centra u nekadašnjoj tvornici Kninjanka vrijedan 33,3 milijuna kuna – komentirao je Marijo Ćaćić.
I. Š.

6. Kultura

26. SIJEČNJA 2020.
Adrian i Katalin svirali su jazz, Amanda i Jelena
stvarali slike uživo, a Milan i Jasna plesali tango

Tri umjestnosti dogodile su se sinoć u isto vrijeme na istom mjestu – u klubu A3.
Argentinac s talijanskom putovnicom Adrian Placenti na klaviru i Mađarica Katalin Bartha na
violini svirali su izvrsni tango jazz kakvog ćete prije čuti na filmovima nego na nekom koncertu u
Hrvatskoj.
Za to vrijeme, mlade kninske umjetnice Amanda Tica i Jelena Bjelobrk stvarale su slike uživo i
prenosile zvuk na platno, a kako su to sjajno uradile možete pogledati na fotografijama.
A da bi uz glazbenu i likovnu umjetnost, istovremeno, u istom prostoru egzistirala i plesna
umjetnost, pobrinuli su se Kninjani Milan Zoričić i Jasna Mitrović koji su zaplesali tango.
Događaj koji ipak priliči kakvom klubu u Parizu ili New Yorku – zbio se u našem malom, ludom
Kninu…
Događaj je organizirala udruga Atribut.
Foto: Ivica Šimić
I. Š.

26. VELJAČE 2020.
Otvorena izložba crteža Gabrijela Jurkića

Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej
Sinoć je u Galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba crteža Gabriela Jurkića iz fundusa
Franjevačkog muzeja i galerije Gorica u Livnu. Naziv izložbe je “Umjetnik – crta – posvećenje”.
Gabriel Jurkić je jedan od najistaknutijih predstavnika simbolizma i secesije u
bosanskohercegovačkom i hrvatskom slikarstvu. Poznat kao slikar klasične opredjeljenosti,
najpoznatiji je po svojim slikarskim ostvarenjima i impresijama prirode, dok njegov crtački opus
predočava drugačiju sliku o njemu. Taj opus je temeljna podloga njegova slikarstva a predstavlja
slobodniji i ekspresivniji dio njegova stvaralaštva.
Od 6000 crteža i skica Gabriela Jurkića koje u zbirci čuva Franjevački muzej i galerija Gorica u
Livnu, u Galeriji Kninskog muzeja izloženo je 80-ak crteža iz nekoliko ciklusa.
Jedan od ciklusa je i “Studije portreta”. Jurkić je bio poznat kao vrstan potretist uglavnom ženskih
likova koje se ističu psihološkom izražajnošću i kojima u svega nekoliko poteza daruje osobnost.
Tu su i “Studije figura”. Njima interpretira život i modu u Zagrebu na početku 20.stoljeća.
Studije aktova pak pokazuju do koje je mjere Jurkić usvojio anatomiju i pokret tijela u prostoru.
Tu su i skice bosanskohercegovačkih i hrvatskih gradova (od kojih se ističu kraljevski grad Jajce i
grad Dubrovnik), skice bosanskih kuća i sokaka (koje su njegov zapis jedne dionice BiH prošlosti),
skice Jadrana (crteži barki), skice prirode i dio crteža sakralne tematike (biblijskih motiva, s
obzirom da se kroz cijeli njegov život proteže posvećenost vjeri i duhovnosti).

Studije su pretežno rađene olovkom, ali su tu i djela rađena ugljenom, pastelom, drvenim
bojicama, akvarelom, kao i kombiniranjem tih tehnika.
Posjetiteljima izložbe uvodnim riječima obratio se ravnatelj muzeja Zlatko Ćesić, o životu i
stvaralaštvu Gabriela Jurkića govorile su autorica izložbe i muzejska savjetnica u Franjevačkom
muzeju Željka Markov, kustosica u Kninskom muzeju Ivana Mikulić Sarić i ravnateljica Franjevačkog
muzeja i galerije Gorica u Livnu Dražena Džeko, a izložbu je otvorio kninski gradonačelnik Marko
Jelić.
Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do 26. ožujka ove godine.

4. OŽUJKA 2020.
EU projekt vrijedan 637 tisuća kuna: Knjižnica
razvija digitalnu i medijsku pismenost

Jedina knjižnica koja je „prošla“ na natječaju Europskog socijalnog fonda je Narodna knjižnica
Knin i to s 637 tisuća kuna vrijednim projektom „Razvoj digitalne, informatičke i medijske
pismenosti u Kninu“.
Ovaj entuzijastični plan razvoja suvremenih pismenosti obuhvatit će dvije društvene skupine,
mlade ljude i one nezaposlene.
A sami načini provedbe bit će doista raznovrsni i sve, a samo ne dosadni. Sve ove lijepe i za
život nužne vrste pismenosti „utjerivat“ će se klasičnim predavanjima, interaktivnim susretima,
kreativnim druženjima te modernim i zanimljivim okruglim stolovima.
Projekt je zainteresiranim građanima predstavljen danas u dvorani Studentskog doma, a
predstavili su ga ravnateljica knjižnice Kornelija Belak i voditeljica projekta Ana Šimić Sunko.

Projekt je financiran kroz Europski socijalni fond, odnosno Operativni program „Učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020.“, a sve u okviru Poziva koji nosi naziv „Razvoj i provedba programa za
socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda,
Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.
I. Š.

31. SVIBNJA 2020.
Nije Cannes, al je Knin: Održana premijera nove
sezone kninske telenovele

Nije bila premijera na Filmskom festivalu u Cannesu, ali jest u Kninu.
Bio je tu i crveni tepih i zid sa sponzorima (propale kninske tvrtke) ispred kojih su se slikali glumci.
I bilo je masu ljudi koji su premijeru došli pogledati, što posebno veseli.
A premijerno je večeras u Kninu prikazana nova sezona telenovele “Viva La Esperanza!”, odnosno
cijelih pet epizoda serije.
I vjerujte, nije subjektivni stav kada kažem da je ovo što je prikazano – fenomenalno.
Za razliku od prijašnjih epizoda koje su bile mješavina trash filma, parodije na latinoameričke
sapunice i skečeva Monty Pythona, nova sezona bogatija je za vrhunski tarantinovski doživljaj
prepun žestoke pucačine i crnohumornog karikaturalnog nasilja.
Redatelj i scenarist je izvrsni mladi kninski kreativac Petar Ramljak, a glumice i glumci su
odabrani iz redova gostiju kultnog kninskog kluba/kafića A3. I vjerojatno je to jedinstven slučaj
u Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire – da su gosti kafića – glumci u seriji.
Uglavnom, večer u A3 – sjajna. Serija se gledala u dvije prostorije, a skupilo se puno ljudi raznih
generacija koji nisu skidali osmijeh s lica.
A glumci su se, kao i pravi glumci, na festivalu u Cannesu, slikali pored crvenog tepiha i zida
sponzora (propalih kninskih tvrtki).
Žao mi je što nisam ponio svoj foto aparat, ali i ove fotke uslikane Huaweijem poslužit će svrsi.
Novu sezonu serije moći ćete uskoro pogledati i na FB stranici Club A3.
I. Š.

10. LIPNJA 2020.
Otvorena izložba “Crkva i zvono svetog Tome u
Puli”; Možete je pogledati do 25. lipnja

U Galeriji Ureda HGK u Kninu danas je otvorena izložba “Crkva i zvono svetog Tome u Puli”. Izložbu
koju su u povodu blagdana sv. Ante i Dana Grada Knina organizirali Kninski muzej, Arheološki
muzej Istre u Puli i kninski Ured HGK otvorio je ravnatelj Kninskog muzeja, Zlatko Ćesić istaknuvši
kako je ovo najvrjednija arheološka izložba u Kninu u zadnjih 20 godina.
A eksponati su doista vrijedni. Riječ je o ranosrednjovjekovnim dijelovima oltarnih pregrada
crkve sv. Tome u Puli te slučajno pronađenom srednjovjekovnom zvonu iste crkve.
Crkva sv. Tome u Puli datira iz 4. stoljeća, u doba kada su Milanskim ediktom prestali progoni
kršćana i zasigurno spada u najstarije crkve na svijetu. Crkva na žalost nije sačuvana, ali jesu
njeni dijelovi poput oltarnih pregrada koji su danas izloženi u Kninu.
Posebna priča je zvono te crkve iz 1425. godine koje je sasvim slučajno pronađeno 2017. godine
ispod Arheološkog muzeja u Puli prilikom obnove muzeja. Do tada se mislilo da je zvono nestalo
tokom Drugog svjetskog rata.
Impozantno zvono teško 360 kilograma preneseno je u Knin i moći ćete ga vidjeti u izložbenom
prostoru HGK do 25. lipnja ove godine, svakim radnim danom od 10 do 14 sati.
O izložbi su na današnjem otvaranju govorili viša kustosica Kninskog muzeja mr. sc. Katarina
Gugo te arheološka savjetnica muzeja u Puli Tatjana Bradara.
I. Š.

18. LIPNJA 2020.
Otvorena izložba Simbolika crteža Silve Radić
Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej

U utorak je u Galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba slika i predstavljena knjiga dr. art. Silve
Radić naziva Simbolika crteža. Autorica je izložila 21 sliku iz ciklusa koji je nastajao od 2009. do
2020. godine.
Kao što sama autorica ističe, dio predstavljenih ciklusa vezan je uz neka njezina osobna putovanja,
stvarna i imaginarna. Želja za putovanjem je želja za upoznavanjem i objašnjavanjem samoga
sebe. Ona se nikako ne smiju tumačiti samo kao fizička putovanja već i kao metafora za ona
puno važnija, duhovna. Promatrajući i sublimirajući Silvine cikluse, stječe se dojam neprekinute
filmske vrpce koja ima svoj početak i zaplet, ali se rasplet i kraj ne naziru.
Svodeći sadržaj svojih djela (koja često prelaze granice slikarskog medija i postaju crtež, reljef,
kolaž, skulptura ili kombinacija fotografija) na osobnu simboliku, prije svega proizašlu iz crteža,
Silva ulazi u sferu konceptualnog. To joj omogućava da, kako sama kaže, tu neraskidivu vezu
između „riječi“ i „slike“, prema kojoj je realizirana njezina knjiga Simbolika crteža, pretoči u
jedinstveno konceptualno, tekstualno-likovno i sadržajno djelo.
Ciklusi u kojima se autorica predstavlja definiraju likovni kontinuitet iz kojeg nije teško pročitati
dosljednost unutar vlastita izraza bez obzira na isprepletenost medija i tehnike. Analiza po
ciklusima ili djelima pojedinačno čini se suvišnom i nepotrebnom jer polaze iz redukcije vlastite
simbolike u čijoj se osnovi nalazi crtež, a sve ostalo su varijacije i nadgradnje. Ono na što je potrebno

skrenuti pozornost i što je sadržajni nosilac zapravo je autoričin reducirani simbol ili znak za kojeg
ona navodi sljedeće: Jedan znak, do kojeg se došlo istraživanjem, analizama i redukcijama (koji
u sebi nosi pregršt simbolika) postaje „jedno slovo“ za svakodnevno, kontinuirano ispisivanje
novih rečenica… On postaje zrak koji se svakodnevno udiše, on je POČETAK i KRAJ, BESKRAJ.
Posjetiteljima izložbe se uvodnim riječima obratio ravnatelj muzeja dr.sc. Zlatko Ćesić, a o izložbi
slika govorile su Ivana Mikulić Sarić kustosica i dr. art. Silva Radić koja je predstavila i knjigu
Simbolika crteža.

19. LIPNJA 2020.
Raspodijeljena proračunska sredstva udrugama
u kulturi

Gradonačelnik Marko Jelić je na temelju prijedloga Kulturnog vijeća Grada Knina donio odluku o
raspodjeli sredstava za udruge u kulturi, odnosno za projekte i programe tih udruga.
Ukupno sedam udruga podijelit će 150 tisuća kuna. HKD Napredak dobit će 35 tisuća, Atribut 30
tisuća, Povijesna postrojba Kralja Zvonimira, Fort Design i Porta po 20 tisuća, Carza 19 tisuća, a
KUD Dositej Obradović 6 tisuća kuna.
Ukupna sredstva koja je Grad ove godine namijenio za kulturu iznose nešto manje od dva milijuna
kuna.
I. Š.

10. SRPNJA 2020.
Otvorena izložba “Fragmenti stvaranja”

Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej
Sinoć je u Galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba slika i skulptura akademske slikarice Ivane
Pavlović i akademskog kipara Josipa Ivešića pod nazivom Fragmenti stvaranja, a građani će je
moći pogledati do 30. srpnja.
Posjetiteljima izložbe uvodnim se riječima obratio ravnatelj muzeja Zlatko Ćesić, a o izložbi su
govorili kustosica Ivana Mikulić Sarić i autor izložbe Josip Ivešić.
Pojam koncentričnosti krugova može se primijeniti u predstavljenom ciklusu radova magistrice
slikarstva Ivane Pavlović koji upućuju prema jednom središtu, upućuju na točku iz koje je sve
krenulo.
Od svojih početaka bavljenja skulpturom Josip Ivešić stvara intimnu meditativnu komunikaciju
koja kod promatrača priziva asocijacije prapočetaka, razvoja i rasta, trajanja i mijena poput
životnog ciklusa.

8. KOLOVOZA 2020.
Otvorena izložba Kreativnost i dizajn

U Galeriji Kninskog muzeja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Knin otvorena je izložba
Kreativnost i dizajn.
Posjećenost i kritike ove izložbe su odlični, a bit će otvorena do 12. kolovoza.
Otkrijmo da su u pripremi novi besplatni tečajevi, a jedan od njih bit će za uzrast od 12 do 18
godina.
I. Š.

16. KOLOVOZA 2020.
Otvorena izložba Milana Zoričiča ’70, ’80 i ’90ih

U Galeriji Kninskog muzeja otvorena je izložba radova Milana Zoričića nazvana ’70, ’80 i ’90-ih .
Radove nastale u razdoblju od 1970. do 1990. godine za izložbu je odabrao sam autor.
Prisutne je pozdravila kustosica Kninskog muzeja Ivana Mikulić Sarić, a prof.dr.sc. Tonći Šitin se
osvrnuo na Zoričićev rad od najranijih dana pa sve do posljednjeg ciklusa.
I. Š.

17. KOLOVOZA 2020.
Etno fantasy u Mokrom polju; Koncert Veje u
zaseoku koji je stao u vremenu Priča iz davnina

Kulisa: stotinama godina stara kuća; pored nje još stariji, gotovo megalitski zid; umjetničke
dekoracije i instalacije umjetnice Amande Tice; i sve to u zaseoku koji je stao u vremenu, negdje
u vremenu Priča iz davnina.
U takvom ambijentu na scenu izlaze ojkači. Za one koji ne znaju, ojkanje je najstarija vrsta
pjevanja u Hrvatskoj. Prema riječima stručnjaka, ojkanje je ostatak predslavenskog balkanskog
pjevanja s područja antičke Dalmacije. UNESCO ga je uvrstio na popis ugrožene nematerijalne
svjetske baštine.
Mladi i stari ojkači iz KUD-a Dositej Obradović vrsno su prezentirali ovaj pjev iz davnina, a nakon
njih uslijedila je glazbena atrakcija večeri. Na binu je izišao sjajni etno bend iz Pazina, Veja i
uveo publiku u glazbenu magiju starih zvukova i napjeva iz istarskoga kraja interpretiranih u
suvremenom produkcijskom ruhu. Dok je Veja svirala, zvuk je na platno prenosila naša Amanda.
Rijetko dobar koncert u rijetko dobrom ambijentu. Publika je doista uživala, a vjerojatno i sve
one vile, patuljci i ostala drevna bića koja su ojkači i Veja prizvali svojom muzikom i koji su se
dobro sakrili iza zidova i kamenja pa ih nažalost nismo vidjeli.
Koncert u zaseoku Opačići u Mokrom polju organizirala je udruga Atribut u okviru projekta “Svirka
je u petak”.
I. Š.
Foto: Stjepan Tomić

22. KOLOVOZA 2020.
Održana “Svirka u petak” – za korisnike Doma
za starije i nemoćne osobe

Sinoć je u organizaciji udruge Atribut održana još jedna u nizu “Svirki u petak”. Koncert je održao
bend Trio Tombola i bio je doista poseban.
Naime, svirka je održana ispred Doma za starije i nemoćne osobe Knin i bila je isključivo za
korisnike ove ustanove pa nije unaprijed najavljivana.
Dok je Trio Tombola svirala, Amanda Tica je još jednom prenosila zvuk na platno.
Cilj je bio razveseliti štićenike Doma i donijeti im malo umjetnosti, glazbe i vedrine. Misija –
ispunjena!
I. Š.

8. RUJNA 2020.
Foto: Na tvrđavi promovirana knjiga Život u
limbu autora Igora Čoke i Slavena Raškovića

Večeras je na tvrđavi održana izložba fotografija i promocija knjige Život u limbu autora Igora
Čoke i Slavena Raškovića.
Knjiga predstavlja pogled na blisku prošlost Knina iz jednog potpuno drugačijeg kuta, iz diskursa
s kojim se do sada nismo susreli.
Kultura sjećanja koja se odnosi na ratna zbivanja na ovim prostorima je nažalost kompromitirana
i često je stavljana u službu nacionalizma i jeftinog politikanstva. Nasuprot tome, kultura sjećanja
u ovoj knizi lišena je takvih jednostranih i plošnih matrica.
Prilično je nadrealno za ove prostore kada dvojica Srba pišu o stradanjima Hrvata u Kninu,
o mučenjima Hrvata u zatvorima u staroj bolnici i na tvrđavi, kada pišu o bujanju srpskog
nacionalizma početkom 90-ih u Kninu.
Poznajući Igora Čoku i njegovu hrabrost (još kao tinejdžer je u Kninu od 1991. do 1995. godine
uređivao subverzivni fanzin “Ispod zemlje” u kojem se na primjer osuđivalo paljenje crkve sv. Ante
zbog čega je stavljao glavu na panj) – nisam ni najmanje iznenađen ovim pristupom u knjizi. Čoko
je i nakon rata kao antropolog i vrhunski fotograf nastavio biti aktivist i to izvaninstitucionalni
aktivist. Intelektualac i umjetnik koji nikad nije prestao biti punker i fanzinaš.
Drugi autor, Slaven Rašković godinama je u ljudskopravaškom sektoru, vrlo je ozbiljan i uspješan

civilni aktivist međunarodnog kredibiliteta, i to institucionalni aktivist pa je ovaj spoj s Igorom
Čokom morao izroditi nešto uravnoteženo i dobro.
U prvom dijelu knjige dokumentaristički se pokrivaju stradanja Hrvata, a u drugom dijelu stradanja
Srba nakon Oluje. I to sve, bez ideologije, bez suda, bez politikanstva. Ali – dokumentaristički
jako, oštro, bolno. A cijeli doživljaj pojačavaju bezvremenske fotografije Igora Čoke koje su ovoj
knjizi pečat.
I, kako su sami autori rekli, knjizi su identitetski pristupili – ne kao Srbi nego kao Kninjani. Ja
bih još dodao – kao Kninjani onog uvijek malobrojnog, ali nikad poraženog – građanskog duha.
Onog individualističkog duha koji stalno preispituje, koji se ne pokorava autoritetima i ne da se
svrstati u krdo, kojemu su razum, sloboda i mir iznad svega.
Pitanje koje je Slaven Rašković postavio predstavljajući knjigu i odgovor koji je dao posebno se
izdvaja iz večerašnje promocije.
“Zašto se susjed digao protiv susjeda, prijatelj protiv prijatelja, rođak protiv rođaka? Zbog
tadašnje medijske mašinerije i zbog upravljanja strahom.”
Ovo pitanje i dati odgovor objašnjavaju događanja iz prošlosti, ali i zlosutno upućuju i na neka
moguća buduća loša događanja, ne nužno međunacionalna, koja možemo spriječiti samo ako –
razmišljamo svojom glavom i nikome ne damo svoj prostor osobne slobode.
Promociju knjige i razgovor s autorima odlično je vodila i moderirala Spomenka Martić.
Knjigu ćete od sutra moći posuditi u Narodnoj knjižnici Knin.
Na večerašnjoj promociji bili su prisutni gradonačelnik Marko Jelić i dogradonačelnici Marijo
Ćaćić i Kristina Perić.
Tekst i foto: Ivica Šimić

12. RUJNA 2020.
Članovi Foto kluba Knin s kolegama iz Zagreba i
Šibenika slikali staru jezgru grada

Članovi Foto kluba Knin s kolegama iz Zagreba i Šibenika slikali su danas staru jezgru grada u
okviru projekta “Oko Knina – Zaboravljeni grad”.
Uz deset članica i članova Foto Kluba Knin te dvoje njih iz Foto kluba Šibenik akciji se pridružilo i
četvoro članova organizacije Croatia Infiltration – tima arhitekata, fotografa i filmskih umjetnika
iz Zagreba.
Cilj ovoga foto druženja je upoznavanje lokalnog stanovništva sa starom gradskom jezgrom i
objektima koji više nisu u funkciji, ali i osvješćivanje potencijala tih objekata kako bi se obnovili i
dali gradu dodatnu vrijednost, pogotovo onu turističku.
Od najboljih radova nastalih danas bit će napravljena izložba fotografija.
Organizator ove, druge po redu akcije “Oko Knina” je Foto klub Knin, suorganizatori su Pučko
otvoreno učilište Knin i Kninski muzej, a sponzori su Pučko učilište, Grupacija DIV i Šibenskokninska županija.
Tekst i foto: Ivica Šimić

16. RUJNA 2020.
Ministar vanjskih poslova otvorio na tvrđavi
izložbu „Hommage Virgiliju Nevjestiću“

Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej
Sinoć je u galeriji Kninskog muzeja u suradnji s obitelji Nevjestić i Kulturno-informativnim
centrom u Tomislavgradu otvorena izložba „Hommage Virgiliju Nevjestiću“. Na izložbi koju je kao
izaslanik predsjednika Vlade otvorio ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman
predstavljen je mali dio impresivne ostavštine jednog od najvećih majstora grafičke umjetnosti
20. stoljeća.
Posjetiteljima se uvodim riječima obratio ravnatelj muzeja Zlatko Ćesić, a o životu i stvaralaštvu
Virgilija Nevjestića govorila je kustosica Ivana Mikulić Sarić. Posjetiteljima su se obratili i kninski
gradonačelnik Marko Jelić te predsjednik općinskog vijeća Tomislavgrada Luka Krstanović.
Barbara Alilović moderirala je program otvorenja izložbe koja će ostati otvorena do 21. listopada.
U galeriji Kninskog muzeja izloženo je 50-tak radova u vidu grafika, slika, keramike i rijetkih
bibliofilskih izdanja poput ilustriranih zbirki pjesama Pabla Nerude, Dragutina Tadijanovića, A.B.
Šimića i Tina Ujevića.
Virgilije Nevjestić bio je kroničar svojega unutarnjeg života. Upravo se na tome i temelji njegov
izraz i sadržaj njegovih grafičkih listova. Oni su komponirani od većeg broja otisaka s manjih
ploča, grafičkih minijatura i medaljona koje je započinjao na ulicama Pariza tako da se može reći
da je cijeli Pariz bio njegov atelier. U tom gradu je započinjao svoje skice, a završavao ih do kraja

u svom atelieru. Iako se okušao u nizu grafika impresivnih dimenzija on je ipak majstor male
forme, grafičke minijature koja u njegovu opusu dobiva jedinstveno mjesto.
U stvaranju svojih djela uz svoju neograničenu maštu nalazi inspiraciju, npr. kod Hieronimusa
Boscha ili Marca Chagalla, pa u hrvatskoj naivnoj umjestnosti te kod orijentalnih grafičara i
kaligrafa. U njegovoj grafici prevladava narativna i nadrealna komponenta te umnažanje i
gomilanje figura koje su izraz umjetnikovih duboko pohranjenih sjećanja na djetinjstvo i zavičaj.
U početku stvaranja autor je bio je fokusiran na crno-bijeli svijet bakroreza i suhe igle, zatim
bakropisa i mezzotinte u boji, da bi se u kasnijim radovima okrenuo grafičkom kolorizmu odnosno
akvatinti.
Tijekom 30 godina gravirao je više od deset tisuća ploča koje je otiskivao u vrlo malom broju
primjeraka, a bio je i fanatični skupljač više stotina grafičkih alatki, unikatnih igala i dlijeta iz
prošlih vremena.

23. LISTOPADA 2020.
Na tvrđavi otvorena izložba Forbidden Vedrana
Ružića i Marijana Pongraca
Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej

Sinoć je u galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba radova naziva Forbidden akademskih slikara
Vedrana Ružića i Marijana Pongraca.
Sivilo je poveznica dvaju ciklusa likovnih radova dvojice različitih autora iz različitih, drugačijih
vremena. Veže ih radikalna redukcija vizualno – likovnih elemenata kao sredstava izraza
kao i pPotpuno odsustvo bujnosti, bogatstva i vizualne raskoši, presijecanje toka prostora te
zatvorenost.
Serija slika Marijana Pongraca začeta je 1987./88. godine u tehnikama ulja na platnu i akrila na
papiru. U pulsiranju slikarskih izvedbi postupno izranja sabiranje likovnog znaka – traga slikarske
plohe u jednoličnu akromatsku, monokromnu površinu.
Vedran Ružić kao senzibilan, osjetljiv kreativac i čovjek sa pojavom globalne ugroze aveti Korona
pandemije u potpunosti reducira boju, žestoku gestu, materiju… Iznjedrio je ciklus likovno
– prostornih radova s minimalnim sredstvima izraza koristeći i obične, dostupne, priručne
predmete i materijale. Kao neki stilsko životni pravac – smjer: izolacionizam, redukcionizam,
nekromatizam, neakcionizam…
O izložbi su govorili Ivana Mikulić Sarić kustosica i autori Marijan Pongrac i Vedran Ružić.
Izložba ostaje otvorena za posjetitelje do 12. studenoga.

7. Sport

18. SIJEČNJA 2020.
Marko Čeko prvi na 60 metara i u skoku u dalj na
PH za mlađe seniore

Marko Čeko pobijedio je u utrci na 60 metara i u skoku u dalj na Prvenstvu Hrvatske za mlađe
seniore održanom danas u Zagrebu.
Dionicu od 60 metara pretrčao je za 6,88 sekundi, a u dalj je skočio 7,65 metara.
I. Š.

3. VELJAČE 2020.
Marko Čeko seniorski dvoranski prvak Hrvatske
u skoku u dalj

Marko Čeko je seniorski dvoranski prvak Hrvatske u skoku u dalj!
Na Dvoranskom prvenstvu Hrvatske u atletici održanom danas u Zagrebu skočio je 7,55 metara.
I. Š.

6. VELJAČE 2020.
MNK Knin pobjednik Županijskog kupa

MNK Knin pobjednik je Županijskog malonogometnog kupa!
U finalu su Kninjani danas u Šibeniku pobijedili Rupe rezultatom 3:1.
– Ratnička utakmica, pravo finale i mnoobrojna publika je mogla uživati. Poveli smo eurogolom
Franjkića, Rupe su izjednačile, da bi iskusni Dilber i Pintar donijeli trofej Kninu na kraju utakmice
– komentirao nam je trener Kninjana Mario Sunko.
I. Š.

7. VELJAČE 2020.
Matea Jelić najbolja sportašica Dalmacije

Hrvatsko narodno kazalište u Splitu bilo je sinoć domaćin dodjele nagrada najboljim sportašima
Dalmacije. Izabrani su najbolji sportaši u Dalmaciji, u tradicionalnom 59. izboru ‘Sportsko ime
Dalmacije’; najbolja sportašica je Matea Jelić, najbolji sportaš Petar Gorša, vaterpolisti Jug
Adriatic osiguranja najbolja su momčad, dok je ŽNK Split najbolja ekipa.
Za najboljeg Dalmatinca u svijetu izabran je Nikola Vlašić, dok su najveće nade dalmatinskog
sporta plivač splitskog Jadrana Franko Grgić i Klara Kovač iz Taekwondo kluba Marjan.
Proglašenje je u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
Izvor: Slobodna Dalmacija
Foto: FB Matea Jelić

8. VELJAČE 2020.
Daniela Jelić kadetska prvakinja Hrvatske u
skoku u dalj i u sprintu

Sjajna Daniela Jelić je kadetska prvakinja Hrvatske u skoku u dalj i u utrci na 60 metara!
Na Prvenstvu Hrvatske za kadete u Zagrebu pobijedila je u utrci na 60 metara s nevjerojatnih
7,72 sekunde, a onda je bila najbolja i u skoku u dalj s preskočenih 5,70 metara.
Bravo!
I. Š.

15. VELJAČE 2020.
Daniela Jelić državna prvakinja u sprintu i
viceprvakinja u dalju u konkurenciji mlađih
juniorki

Nakon dvostruke državne krune (sprint i dalj) u kadetskoj konkurenciji, Daniela Jelić danas je
ostvarila vrhunski rezultat i na Prvenstvu Hrvatske za mlađe juniorke.
U utrci na 60 metara osvojila je prvo mjesto istrčavši dionicu za 7,80 sekundi, a u skoku u dalj bila
je druga s preskočenih 5,60 metara.
I. Š.

19. VELJAČE 2020.
Izvrstan rezultat na G2 turniru: Josip Teskera
brončani na President’s Cupu u Švedskoj

Izvrstan nastup imao je Josip Teskera na jakom turniru iz G2 serije – President’s Cupu u Švedskoj
gdje je osvojio broncu i bio jedini muški senior iz Hrvatske koji je osvojio medalju prvoga dana
natjecanja.
U Arapskim Emiratima Teskera je izgubio medalju “radi elektronike”, ali sad je odličnim borbama
osvojio brončanu medalju i upisao na svoj konto 7.20 bodova.
Teskerina medalja je posebno važna jer je riječ o turniru iz G2 serije, jednome od najjačih u Europi
na kojem sudjeluje oko 2.100 natjecatelja iz cijelog svijeta te najboljih seniorskih boraca. To je
ujedno kriterijski turnir za Hrvatsku seniorsku reprezentaciju za nastup na Europskom seniorskom
prvenstvu u Zagrebu. Isto tako ovom medaljom Josip se kvalificirao na Europsko seniorsko
prvenstvo u olimpijskim kategorijama.
Redom su padali predstavnik Švedske 43:22 (prekid), Rus 30:14 i Hrvat 15:10, a onda je uslijedio
poraz od starog znanca iz Turske koji je ovaj put pobijedio 13:4. Iako se rezultatski čini laka borba,
to na tatamiju i nije tako bilo jer je na kraju druge runde rezultat bio samo 6:4 za Turčina.
– Nakon prvog dana imamo odmor dva dana te nas zadnjeg dana turnira u petak očekuju nove
borbe, nastupaju Mateo Pratljačić i Kristina Jakovljević u juniorskoj konkurenciji – izvijestio je
trener Dragan Pinjuh.
I. Š.

24. VELJAČE 2020.
Teskera brončani na Helsingborg Openu

Josip Teskera iz TK DIV Knin osvojio je danas brončanu medalju na turniru iz G1 serije – Helsingborg
Openu u Švedskoj.
Nakon prvog kola i dominantne pobjede protiv Norvežanina 33:0, u drugom kolu pobijedio je
Španjolca 21:19.
U odličnoj polufinalnoj borbi ipak je nedostajalo snage i Teskera je izgubio od drugog nositelja,
Ukrajinca 24:12.
U šestodnevnoj Skandinavskoj turneji u dva jaka turnira G2 i G1 serije Teskera se okitio dvjema
brončanim medaljama i zaradio je 10.80 bodova. Već sljedeći tjedan očekuje ga novi turnir,
German Open G2 u Hamburgu.
I. Š.

27. VELJAČE 2020.
Marko Čeko treći na Serbian Open Permit Indoor
Mitingu

Marko Čeko osvojio je treće mjesto na jakom Serbian Open Permit Indoor Mitingu u Beogradu
preskočivši 7,78 metara i popravivši svoj osobni rekord u dvorani.
Ovo je zadnje ovosezonsko dvoransko natjecanje na kojem Čeko nastupa, a onda slijede
natjecanja na otvorenom na kojima će pokušati uloviti olimpijsku normu.
Olimpijska norma je inače 8,22 metra, a toliko će, sudeći po aktualnim svjetskim rezultatima,
biti potrebno i za olimpijsku medalju. Prema nekim kombinacijama za plasman na Olimpijske
igre bit će zato dovoljno i 8,10 metara, a Marko nam je nedavno rekao da “ima u nogama” skok
za Olimpijadu.
Držimo palčeve!
I. Š.

9. OŽUJKA 2020.
Dragan Matić s 4 glasa više od Ivana Kolaka
izabran za predsjednika Zajednice sportova

Dragan Matić opet je izabran za predsjednika Zajednice sportova grada Knina na izbornoj
skupštini ove udruge koja okuplja sve kninske sportske klubove.
Nakon što je predsjednik Verifikacijske komisije Marinko Tokmakčija izvijestio da je komisija
utvrdila kako pravo glasanja ima 26 predstavnika klubova, pristupilo se izboru vodstva Zajednice.
U izboru za predsjednika, novi-stari predsjednik Dragan Matić dobio je 15 glasova, a njegov
protukandidat Ivan Kolak 11.
Samom izboru prethodili su sukobi mišljenja oko toga tko ima pravo predstavljati klub na
skupštini kao i koji klubovi, odnosno sportske udruge uopće imaju pravo na članstvo u Zajednici
i u skupštini.
Članovi Boćarskog kluba Zrinski zamjerili su Ivici Blaževiću koji je u zadnji čas odlučio

biti predstavnik kluba u skupštini iako je ranije klub donio odluku da to bude Dragan
Grizelj. Nakon izraženog nezadovoljstva, napustili su skupštinu.
No, to nije bila jedina sporna situacija. Mato Jelić iz Teniskog kluba Kralj Zvonimir je konstatirao
da dva predstavika KSO Knin 95 nemaju pravo biti članovi skupštine pozivajući se na Zakon
o sportu. Ustvrdio je da KSO Knin 95 treba biti član Zajednice klubova osoba s invaliditetom.
Dragan Matić mu je odgovorio da bi za takvo što u Kninu morala postojati tri takva kluba. Stoga
je KSO Knin 95 postao punopravni član Zajednice sportova, kako gradske, tako i županijske,
istaknuo je Matić.
Mato Jelić je istaknuo i da je sporan predstavnik DSR Golubić budući da se ta udruga ove godine
uopće nije prijavila za financiranje kroz javne potrebe u sportu iz gradskog proračuna. Dragan
Matić mu je odgovorio da udruga ima uredno financijsko izvješće za 2019. godinu i da je to
dovoljan razlog da mogu imati valjanog predstavnika.
Za potpredsjednike Zajednice sportova grada Knina izabrani su Rajko Matić i Josip Bebek, a za
članove Izvršnog odbora Dražen Barić, Ivan Uvodić, Robert Marić i Glorija Pinjuh.
U Nadzorni odbor izabrani su Franjo Karlović, Željko Tomljenović i Josip Kustura, a u Sud časti
Dragan Pinjuh, Daniel Rimac i Slavica Matić.
I. Š.

13. LIPNJA 2020.
Marko Čeko na 200 metara istrčao osmi
rezultat svih vremena u Hrvatskoj

Marko Čeko istrčao je danas na Ligi Dalmacije u Splitu 200 metara za 21,29 sekundi što je osmi
rezultat svih vremena u Hrvatskoj!
Marko je osobni rekord postigao i na 100 metara istrčavši dionicu za 10,59 sekundi. Naravno, bio
je prvi na obje dionice.
– Prošle godine najbolji rezultat u Hrvatskoj na 100 metara bio je 10,70 a na 200 metara 21,50.
To sve govori o današnjim Markovim rezultatima – kazao nam je trener Dražen Lasić.
Osobni rekord na 100 metara postigla je i velika kninska atletska nada Daniela Jelić koja je u
Splitu nastupila izvan konkurencije. Sto metara istrčala je za 12,46 sekundi.
I. Š.

23. LIPNJA 2020.
Osobni rekord Marka Čeke u skoku u dalj: 7,87

Marko Čeko oborio je osobni rekord u skoku u dalj preskočivši na Međunarodnom atletskom
mitingu u Mariboru 7,87 metara.
Tim izvrsnim rezultatom osvojio je prvo mjesto.
Osam metara sve je bliže, a kako je krenulo, neće biti nedostižna ni olimpijska norma.
I. Š.

27. LIPNJA 2020.
Daniela Jelić kadetska prvakinja Hrvatske na 60
metara

Daniela Jelić je kadetska prvakinja Hrvatske u utrci na 60 metara.
Na Prvenstvu Hrvatske koje se održava u Varaždinu Daniela je najbržu dionicu otrčala za 7,84
sekunde!
Čestitamo!
I. Š.

28. LIPNJA 2020.
Daniela Jelić kadetska prvakinja i na 100 metara

Nakon što je jučer osvojila kadetsko zlato na 60 metara, danas je Daniela Jelić na Prvenstvu
Hrvatske za kadete u Varaždinu pobijedila i u utrci na 100 metara.
Ovu dionicu pretrčala je za 12,35 sekundi uz novi osobni rekord.
Bravo!
I. Š.

12. SRPNJA 2020.
Marko Čeko srušio hrvatski rekord na 200
metara u konkurenciji mlađih seniora

Marko Čeko jučer je na Kupu Hrvatske srušio hrvatski rekord na 200 metara u konkurenciji
mlađih seniora (do 23 godine) istrčavši dionicu za 20,98 sekundi. Ujedno je to četvrti rezultat
svih vremena u Hrvatskoj na 200 metara.
– Cijeli stadion je pljeskao. Suze su u očima. Marko je zvijezda hrvatske atletike – emotivno je
prokomentirao trener Dražen Lasić.
Čestitamo i mi!
Spomenimo i da je prekjučer Marko Čeko na Kupu Hrvatske u skoku u dalj osvojio drugo mjesto
s preskočenih 7,72 metra.
I. Š.

18. SRPNJA 2020.
Kadetkinja Daniela Jelić treća na 100 metara na
Juniorskom Prvenstvu Hrvatske

Daniela Jelić koja svojim godištem pripada kadetkinjama osvojila je treće mjesto u utrci na 100
metara na Juniorskom Prvenstvu Hrvatske u Zagrebu istrčavši dionicu za 12,35 sekundi, čime je
izjednačila svoj osobni rekord.
Čestitamo!
I. Š.

19. SRPNJA 2020.
Juniorsko PH: Daniela Jelić druga u dalju

Daniela Jelić osvojila je drugo mjesto u skoku u dalj na Juniorskom Prvenstvu Hrvatske u atletici
održanom u Zagrebu.
Preskočila je 5,60 metara.
Čestitamo!
I. Š.

8. KOLOVOZA 2020.
Marko Čeko prvak Hrvatske s 8,04 metara
– trećim najdužim skokom svih vremena u
Hrvatskoj

Marko Čeko prvak je Hrvatske u skoku u dalj! Marko je danas u Zagrebu na Prvenstvu Hrvatske
skočio 8,04 metara što je najbolji rezultat u Hrvatskoj u zadnjih 19 godina i treći najbolji rezultat
svih vremena hrvatske atletike.
Ovo je i četrnaesti najduži skok u svijetu ove godine i osmi najduži skok u Europi ove godine.
Možemo slobodno napisati da Marko ogromnim koracima grabi prema nastupu na Olimpijskim
igrama u Tokiju 2021. godine.
Čestitamo!
I. Š.

9. KOLOVOZA 2020.
Marko Čeko prvak Hrvatske i na 100 metara – sa
6. najboljim rezultatom svih vremena

Marko Čeko briljira na Prvenstvu Hrvatske u atletici!
Nakon čudesnog skoka u dalj od 8,04 metara što je 14. najduži skok u svijetu ove godine i najduži
u Hrvatskoj u zadnjih 19 godina, Marko je u subotu pobijedio i u utrci na 100 metara i to opet s
nevjerojatnim rezultatom – od 10,46 sekundi što je šesto najbolje vrijeme na 100 metara svih
vremena u Hrvatskoj.
I. Š.

9. KOLOVOZA 2020.
Trostruki državni prvak: Marko Čeko prvak
Hrvatske i na 200 metara

Kakav trijumf Marka Čeke na Prvenstvu Hrvatske u atletici! U dva dana postao je seniorski
državni prvak u tri discipline.
Nakon što je jučer pobijedio u skoku u dalj i u utrci na 100 metara, danas je uvjerljivo bio prvi i u
utrci na 200 metara s rezultatom 21,18 sekundi.
U Hrvatskoj je postao nedodirljiv, a tek mu je 20 godina. Najveći rezultati i uspjesi – tek se očekuju!
Čestitamo Marku, ali i njegovom treneru Draženu Lasiću.
I. Š.

16. KOLOVOZA 2020.
Disco club No1 i Caffe bar Crystal – pobjednici
Oluja kupa 2020

Ekipa Disco club No1 i Caffe bar Crystal pobjednici su Oluja kupa 2020.
Oni su u finalu nakon izvođenja penala pobijedili ekipu Ko te šiša. U regularnom dijelu bilo je 3:3.
Najbolji igrač turnira je Marinko Šamija, najbolji strijelac je Petar Knežević, a najbolji golman
Robert Mišković.
I. Š.

23. KOLOVOZA 2020.
Marko Čeko peti u dalju na Dijamantnoj ligi u
Stockholmu!

Marko Čeko osvojio je sjajno peto mjesto u skoku u dalj na Dijamantnoj ligi u Stockholmu skočivši
7,84 metra!
Prvi je bio Rusvahl Samaai iz Južnoafričke Republike s 8,09, drugi Thobias Montler iz Švedske s
8,06, treći Kristian Pulli iz Finske s 8,02, a četvrti Filippo Randazzo iz Italije sa skokom od 7,87
metara.
– Nadamo se da smo opravdali vaša očekivanja dragi prijatelji i da smo dostojno prezentirali
Knin i Hrvatsku. Znamo da možemo i bolje i bit će – komentirao je trener Dražen Lasić.
I. Š.

15. RUJNA 2020.
Hanžek: Marko Čeko u svjetskoj konkurenciji
šesti na 100 metara

Marko Čeko je u utrci na 100 metara na Hanžekovićevom memorijalu osvojio 6. mjesto s
vremenom 10,48, samo dvije stotinke slabijem od svog osobnog rekorda.
Zlatni olimpijac u štafeti na 100 metara, Amerikanac Michael Rodgers pobijedio je s vremenom
10,16 sekundi. Drugi je završio Arthur Cisse iz Obale Bjelokosti (10,19), a treći Turčin Jak Ali Harvey
(10,36).
Važno je spomenuti da je Marko Čeko trčao u prvoj stazi, a prva staza je pravi hendikep, odnosno
najgora staza u utrkama koja može dopasti sprintera – zbog nedostatka pregleda, kako staze
tako i ostalih natjecatelja.
Tako da ovaj rezultat vrijedi još više. Nije zgorega podsjetiti da Marko ima tek 20 godina i da se u
ovoj utrci ravnopravno nosio s vrhunskim svjetskim sprinterima. I to u discipini koja nije njegova
prioritetna (prioritetan je, naravno, skok u dalj).
S nestrpljenjem očekujemo njegove daljnje nastupe i hvatanje norme od 8,22 metra u skoku u
dalj za Olimpijske igre.
I. Š.

16. 12. 2020.
Atletičarka Anamarija Marić koja je jučer
na Hanžeku pobijedila na 100 metara – je
Kninjanka

Jučer nam je jedna stvar promaknula.
Naime, pobjednica utrke na 100 metara na Hanžeku je 25-godišnja Kninjanka Anamarija Marić.
Doduše sada živi u Splitu i nastupa za tamošnji Atletski klub ASK.
Anamarija je prije odlaska u ASK trenirala u kninskom Atletskom klubu Sveti Ante.
Jučer je istrčala 100 metara za 12,17 sekundi što je njen osobni rekord.
I. Š.
Foto: Arhiva Hukneta (2018.)

19. RUJNA 2020.
Marko prvak Balkana u dalju, Daniela
pobjednica Juniorskog kupa Hrvatske na 100m

Nastavljaju se uspjesi kninskih atletičara.
Marko Čeko postao je prvak Balkana u skoku u dalj skočivši 7,88 metara na Prvenstvu u Cluju u
Rumunjskoj.
Za to vrijeme Daniela Jelić je pobijedila u utrci na 100 metara na Juniorskom kupu Hrvatske u
Zagrebu. Dionicu je istrčala za 12,60 sekundi.
I. Š.

21. RUJNA 2020.
Marko treći na Balkanu na 200 metara; Daniela
druga u skoku u dalj na Juniorskom kupu

Nakon zlata u skoku u dalj, Marko Čeko osvojio je broncu na 200 metara na Seniorskom Prvenstvu
Balkana s rezultatom 21,19 sekundi.
Daniela Jelić je nakon zlata na 100 metara osvojila srebro u skoku u dalj na Juniorskom kupu
Hrvatske skočivši 5,47 metara.
Bravo za kninske atletičare i njihovog trenera Dražena Lasića!
I. Š.

22. RUJNA 2020.
Preko 170 natjecatelja na 5. Usponu na Dinaru

Tekst i foto: BK Adrion Oros Knin
U nedjelju je po peti put u Kninu održana utrka Uspon na Dinaru u organizaciji biciklističkog
kluba Adrion Oros.
Sudjelovalo je preko 170 natjecatelja koji su ovaj zahtjevni uspon uspješno odradili. Među njima
je uvjerljivo najbrži bio Matej Skuzin iz BBK Požega, drugo mjesto osvojio je Bruno Paškalin iz KK
Adria Mobil, a treći je bio Nicolas Gojković iz BK Zadar.
U ženskoj kategoriji pobjedu je odnijela Sabina Rzepka iz BK Primošten, druga je bila Natalija
Bakula iz BK Fortica, a treća Maja Ena Ljuba iz BK Faust Vrančić.
U kategoriji “Rekreacija” na kraćoj stazi pobjedu je odnio Zoran Perić iz BK Kairos, a drugo i treće
mjesto domaćini iz BK Adrion Oros, Zvonimir Ćuk i Luka Velić.
Unatoč vrhunskim rezultatima naših mladih vozača, većina natjecatelja su rekreativci željni
dobrog provoda na biciklu u prirodi, posebno u ovim uvjetima sve rjeđih utrka i druženja. Redovni
sudionici od prošlih utrka su svjesni kakav ih krajolik očekuje na ovom području Dinare, no oni
koji su došli prvi put ostali su zatečeni dijelom Dinare kojim su prošli te pogledom koji ih je čekao
na cilju. Organizatori ističu da je upravo promocija ovog dijela Dinare glavni motiv organizacije
utrke, a sami završni program, proglašenje pobjednika, ručak i druženje natjecatelja je održano
na, po mnogima, najljepšoj lokaciji cijele Dinare, Brezovačkoj šumi.
Ova utrka je prvi put održana u uvjetima pandemije koronavirusa te su poduzete sve preporučene
mjere zaštite od COVID-a-19, uz odgovoran pristup svih natjecatelja.
Organizacija utrke je financirana iz Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta “Adrion Oros”.

19. 10. 2020.
Mihael Eberhart iz Karate kluba Knin osvojio
broncu na Prvenstvu Hrvatske

Mihael Eberhart iz Karate kluba Knin osvojio je broncu na Prvenstvu Hrvatske u Rijeci.
Na državnom prvenstvu u Rijeci okupilo se oko 500 natjecatelja iz svih dijelova Hrvatske u dobi
od 2006. do 2012. godišta. Mihael Eberhart se borio u konkurenciji 2006. godišta u kategoriji do
48 kilograma. Prvu je borbu izgubio 2:0, a u repasažu za treće mjesto pobijedio je 3:0.
Za KK Knin nastupili su još Sestre Tucaković (Sara i Marija) te Mia Paškalj.

21. 11. 2020.
Stopama sestre olimpijke: Ivona Jelić europska
klupska prvakinja!

Članica TK Olympic Knin, Ivona Jelić krenula je stopama svoje sestre olimpijke – Matee Jelić!
Ivona je danas na Europskom klupskom prvenstvu u Zagrebu osvojila zlato! U konkurenciji
kadetkinja do 51 kilograma ova mlada Kninjanka je do zlata došla s četiri pobjede od čega je
dvije borbe izborila prekidom s preko 20 razlike.
S titulom europske klupske prvakinje osigurala je nastup na Europskom kadetskom prvenstvu u
Sarajevu koje će se održati sljedeći mjesec.

22. 11. 2020.
Kristina Jakovljević juniorska klupska
viceprvakinja Europe

Kristina Jakovljević iz TK DIV Knin juniorska je klupska viceprvakinja Europe.
Danas su dva člana Taekwondo kluba DIV Knin nastupila na Europskom klupskom prvenstvu u
Zagrebu u Kristalnoj dvorani hotela Westin.
Kristina Jakovljević je u teškom ždrijebu pobijedila jednu od favoritkinja, Lauru Rodriguez
Marquina iz Španjolske rezultatom 6:6 – zlatna runda.
U drugom kolu rutinski je svladala predstavnicu Bugarske. U finalnoj borbi protiv Litve ipak se
osjetio umor jer Kristina je tek prije sedam dana izašla iz izolacije. Nakon rezultata 3:3 išlo se na
zlatnu rundu koja je donijela neriješen rezultat pa su suci morali odlučivati o pobjedniku.
– Ipak mi smo zadovoljni jer Kristina se kvalificirala na prvenstvo Europe do 21 godine koje će se
održati naredne godine – kazali su iz kluba.
Mateo Pratljačić odlično je otvorio prvu rundu 8:1, druga runda završila je 13:13, a treću rundu
izgubio je 13:15.
Sutra se po rasporedu bori Josip Teskera.
Za klupsko EP prijavljeno je ukupno 855 sudionika od čega 616 natjecatelja u ženskim i muškim
kategorijama mlađih kadeta, kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora. Prijavljeni su natjecatelji
iz 42 države s četiri kontinenta, ukupno 153 ekipe, od čega je 11 nacionalnih reprezentacija i 13
olimpijaca za OI u Tokiju 2021.
Iz Hrvatske je prijavljeno 29 klubova i 167 natjecatelja.

23. 11. 2020.
Teskera europski klupski prvak u konkurenciji
seniora do 21 godine

Josip Teskera iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojio je naslov europskog klupskog prvaka u
konkurenciji seniora do 21 godine!
Na Europskom klupskom prvenstvu u Zagrebu Teskera je osvojio zlato dominatnim borbama
uz skor 87:17. U prvom kolu svladao je predstavnika Srbije prekidom 30:2, drugu borbu dobio
je prekidom protiv predstavnika Češke 35:1, treću je pobijedio jednog od favorita, predstavnika
Nigera 14:12, a finalnu borbu rutinski je priveo kraju te pobijedio predstavnika Hrvatske 8:2.
TK DIV Knin tako donosi u Knin zlato i srebro s Europskog klupskog prvenstva.
Huknet (R)

29. 11. 2020.
KSO Knin 95 osvojio drugo mjesto na Kupu
Hrvatske

KSO Knin 95 osvojio je drugo mjesto na Kupu Hrvatske u sjedećoj odbojci održanom u Poreču.
Na 14. izdanju Kupa Hrvatske KSO Knin 95 zabilježio je tri pobjede i jedan poraz.
Čestitke ekipi KSO KNIN 95 i treneru Dujmoviću na ostvarenom uspjehu.
Evo i rezultata:
KSO Knin 95 – UKSO Vukovar 2:0
KSO Knin 95 – KISO Hrabri 2:0
KSO Knin 95 – OKI Split 2:0
KSO Knin 95-OKI Marsonia 1:2.
Huknet (R)

10. 12. 2020.
Hrvatska – Rumunjska 25:20; Kninjanka
Valentina Blažević prvi strijelac utakmice

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ruši sve pred sobom na Europskom prvenstvu. Četiri
pobjede iz četiri susreta! Večeras su naše cure pobijedile Rumunjsku 25:20 i polufinale je pred
vratima. A nas Kninjane posebno raduje što je najviše golova večeras, ukupno sedam, postigla
Kninjanka Valentina Blažević, ponikla u ŽRK Knin.
Reprezentacija koju su svi otpisali (u izvlačenju je bila zadnja iz zadnjeg pota, a nitko ni doma
nije vjerovao da bilo što mogu učiniti) sad je nadomak medalje.
Toliko doma nisu vjerovali u hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju da su Sportske novosti u
svom tradicionalnom godišnjem izboru već odredile ekipe koje su kandidati za najbolju žensku
ekipu u 2020. godini. Naravno, hrvatske rukometašice uopće nisu među kandidatima.
Treba li spominjati da nema ni prijenosa na televizijama s nacionalnom frekvencijom.
Prava filmska priča. Nadamo se da će imati i filmski kraj.
I. Š.

21. 12. 2020.
Kninjanka Matea Jelić najbolja sportašica
Hrvatske u izboru Hrvatskog olimpijskog
odbora

Kninjanka Matea Jelić najbolja je sportašica Hrvatske ove godine u izboru Hrvatskog olimpijskog
odbora!
Bit će proglašena večeras uz izravni prijenos na drugom programu HTV-a koji je započeo u 20
sati.
Imamo privilegiju da je Matea javila Huknetu ovu radosnu vijest prije službenog proglašenja pa
je i prvi objavljujemo!
HOO je ove godine, iznimno, izabrao dvije najbolje sportašice Hrvatske, a druga je judašica Karla
Prodan.
Najbolji sportaš je jedriličar Tonći Stipanović, najbolja momčad je muška rukometna
reprezentacija Hrvatske, a za najbolju ekipu proglašena je ženska rukometna reprezentacija
Hrvatske čija je članica Kninjanka Valentina Blažević!
Najbolji treneri su Nenad Šoštarić, izbornik naših rukometašica i Jozo Jakelić, trener jedriličara.

8. Crna kronika

7. SIJEČNJA 2020.
Knin: Zaštitar noćnog kluba prebio
maloljetnika; U stanu mu pronađena dva
raketna bacača i automatska puška

Zaštitar noćnog kluba u Kninu skupa sa svojim kolegom prebio je u noći sa subote na nedjelju
maloljetnika koji je završio na bolničkom liječenju, a u stanu zaštitara policija je pronašla dva
raketna bacača i automatsku pušku, javili su iz policije.
Evo cjelovitog policijskog izvještaja:
“U Policijskoj postaji Knin je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom i
32-godišnjakom osumnjičenima za nanošenje teške tjelesne ozlijede maloljetniku, dok je
osumnjičeni 34-godišnjak osumnjičen i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje
oružja i eksplozivnih tvari.
Osumnjičeni 34-godišnjak je 5. siječnja oko 2.25 sati u Kninu u tamošnjem noćnom klubu, gdje
je radi kao zaštitar, radi remećenja javnog reda i mira u noćnom klubu, iz prostorija kluba izveo
jednog maloljetnika, koji je razbio čašu i kojemu je branio povratak u prostorije kluba, zbog čega je
došlo do verbalnog, a potom i tjelesnog sukoba između osumnjičenog i oštećenog maloljetnika,

a u koji sukob se uključio i osumnjičeni 32-godišnjak, također u svojstvu zaštitara. Tom prilikom
osumnjičeni su oštećenog maloljetnika teže ozlijedili, koji je, zbog zadobivenih ozljeda zadržan
na daljnjem liječenju u kninskoj bolnici.
Prilikom ovog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 34-godišnjak je policijskim službenicima
dragovoljno predao dva raketna bacača jednu automatsku pušku i više komada pištoljskog i
puščanog streljiva i pribora za čišćenje oružja, a što sve je neovlašteno posjedovao u vremenu od
10. prosinca do dana predaje u podstanarskom stanu u Kninu.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su, uz kaznenu prijavu Općinskom
državnom odvjetništvu u Šibeniku, predani pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave.”
I. Š.
Foto: PU Šibensko-kninska

21. VELJAČE 2020.
U Kistanjama zapalio hrvatsku zastavu i
zastavu srpske nacionalne manjine

Policija je uhvatila 56-godišnjaka koji je u Kistanjama zapalio hrvatsku zastavu i zastavu srpske
nacionalne manjine.
Evo što kaže policijski izvještaj:
“U Policijskoj postaji Knin je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom
osumnjičenim za kazneno djelo Povreda ugleda Republike Hrvatske.
Osumnjičeni je 18. veljače oko 21 sat u Kistanjama, s namjerom da izvrgne ruglu i grubo omalovaži
Republiku Hrvatsku, zapalio zastave Republike Hrvatske i srpske nacionalne manjine koje su bile
istaknute na zgradi Vijeća srpske nacionalne manjine u Kistanjama.
Tijekom kriminalističkog istraživanja po nalogu Županijskog suda Šibenik, jučer je u Kistanjama
pretražena obiteljska kuća osumnjičenog, gdje je pronađen i oduzet pištolj. Po dovršenom
kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu Općinskom državnom
odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave, a protiv njega e
biti podnijet Optužni prijedlog, zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja”.
I. Š.

21. VELJAČE 2020.
Prevario 7 osoba uzimajući predujam za
postavljanje PVC stolarije koju nikad nije
postavio

Kninska policija uhvatila je 44-godišnjaka koji je prevario sedam osoba uzimajući predujam za
postavljanje PVC stolarije koju nikad nije postavio.
Evo i policijskog izvještaja:
“U Policijskoj postaji Knin je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim
bosanskohercegovačkim državljaninom osumnjičenim za prijevare na štetu sedam osoba u dobi
od 41 do 74 godine.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni, s ciljem da sebi pribavi
protupravnu imovinsku korist, u vremenu od mjeseca veljače prošle godine do 20. veljače ove
godine, u šest navrata na području Knina i jednom na području Vodica, predstavljajući se kao
zaposlenik bosanskohercegovačke tvrtke lažnim prikazivanjem činjenica s oštećenim dogovarao
prodaju i postavljanje PVC stolarije na njihove kuće ili stanove.
Prilikom sastavljanja ponude osumnjičeni je od oštećenih tražio uplatu predujma, nakon čega
radovi nisu izvršeni u ugovorenom roku niti do 20. veljače ove godine, u kojem vremenu je
osumnjičeni u telefonskom kontaktu s oštećenim obećavao izvršenje ugovorenih radova. Ukupna

nastala šteta ovim kaznenim djelima je 34.500 kuna i 2.500 EUR-a, koji novac su oštećeni uplatili
osumnjičenom prilikom sklapanja ponude na ime predujma.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu Općinskom
državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave.
Kako raspolažemo saznanjima da na našem području ima još osoba koje su prevarene od strane
44-godišnjeg bosanskohercegovačkog državljanina, koji je osumnjičen za 7 prijevara (naše
današnje priopćenje), molimo da putem svojih medija pozovete građane da ukoliko su oštećene
na isti način, to prijave policiji u najbližoj Policijskoj postaji ili pozivom na besplatan broj 192.”
I. Š.

1. TRAVNJA 2020.
Jutros ugašen požar u Kalatima; Palio otpad pa
zapalio tri kuće

Jutros u 6:40 sati ugašen je požar u Kalatima, izvijestili su iz Policijske uprave Šibensko-kninske.
“Jučer je u 15:15 sati u Kninu u Matoševoj ulici izbio požar prilikom spaljivanja smeća od strane
85-godišnjaka. Tom prilikom požarom su zahvaćene tri kuće u vlasništvu 85-godišnjaka,
67-godišnjakinje i 57-godišnjakinje.
Požar je ugašen jutros oko 6:40 sati, a tijekom dana će biti obavljen očevid radi utvrđivanja
točnog uzroka i nastale štete.”, izvijestili isu iz policije.
I. Š.

29. SVIBNJA 2020.
Uhićena Josipa Rimac

U akciji policije i USKOK-a uz predsjednika uprave Hrvatskih šuma uhićena je državna tajnica
Ministarstva uprave i bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac, izvijestio je Jutarnji list.
Potvrdio je to za Jutarnji list njezin odvjetnik Željko Gulišija.
– Gospođa Rimac je telefonski kontaktirala i ja ću preuzeti njenu objavu, doći ću iz Splita u Zagreb
na njezino prvo ispitivanje. Za sada ne znam detalje zbog kojih je privedena – rekao je Gulišija
dodajući da se Rimac nalazi u prostorijama PNUSKOK-a u Zagrebu.
Kako piše Dalmatinski portal, u pitanju je gradnja vjetroelektrana kod Knina koja se planirala u
doba kada je Rimac bila na čelu Knina.
Suprug Josipe Rimac, Danijel Rimac, kazao je za Jutarnji kako je maloprije saznao da je njegova
supruga odvedena u USKOK.
– Josipa je u Zagrebu, tamo radi, a ja sam u Kninu. Policija pretražuje stan – kazao je suprug
Josipe Rimac.
Izvor: Jutarnji list, Dalmatinski portal
Foto: Huknet – arhiva

18. SRPNJA 2020.
Uz prijetnju nožem opljačkao trgovinu u Kninu;
Vrlo brzo uhvaćen

Policija je uhvatila 23-godišnjaka koji je uz prijetnju nožem opljačkao trgovinu u samom centru
grada – u pola bijelog dana. Prijeteći 28-godišnjoj zaposlenici nožem, opljačkao je 1.760 kuna.
No, policija ga je vrlo brzo uhvatila.
Evo što kaže policijski izvještaj:
“U Policijskoj postaji Knin je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom
osumnjičenim za razbojništvo na štetu tvrtke iz Vrlike.
Osumnjičeni je 14. srpnja oko 15:45 sati u Kninu, iz trgovine oštećene tvrtke, maskiran, uz ozbiljnu
prijetnju nožem 28-godišnjoj zaposlenici, otuđio iznos od 1.760 kuna.
Tijekom kriminalističkog istraživanja po nalogu Županijskog suda Šibenik, 15. srpnja u Kninu
je pretražen stan i popratni objekti koje koristi osumnjičeni, kojom prilikom su pronađeni i od
osumnjičenog oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s ovim kaznenim djelom.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu Općinskom
državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibenskokninske.”, stoji u policijskom izvještaju.
I. Š.

9. Koronavirus

12. OŽUJKA 2020.
Zasjedao gradski Stožer za civilnu zaštitu;
Donosimo odluke i preporuke Stožera

Danas je zasjedao Stožer za civilnu zaštitu Grada Knina te donio nekoliko odluka i preporuka.
Načelnik Stožera, kninski dogradonačelnik Marijo Ćaćić je istaknuo kako je gradski Stožer morao
donijeti svoje odluke jer nemaju komunikaciju sa županijskim Stožerom.
– Apeliramo na županijski Stožer da nas informira o svojim odlukama. Županijski Stožer ne
komunicira s gradskim, a njihove odluke nisu nam prenesene nego smo ih doznali sa šibenskih
portala. Uz to, njihove odluke i preporuke nisu bile jasne i artikulirane, pa smo morali donijeti
svoje.
Prva odluka koju smo donijeli je ona o potpunoj zabrani javnih okupljanja. Odluka se ne odnosi na
rad ugostiteljskih objekata. Ukoliko Nacionalni Stožer donese odluke o još rigoroznijim mjerama,
mi ćemo se povoditi za istima – istaknuo je Ćaćić.
Još je jedna odluka dogovorena na sjednici gradskog Stožera. Na traženje predstavnika kninske
bolnice i Hitne pomoći, a na prijedlog Stožera kninski gradonačelnik Marko Jelić donio je odluku
o nabavi uređaja za aerosolnu dezinfekciju prostora. Uređaj vrijedan 70 tisuća kuna bit će
doniran kninskoj bolnici. Ovaj uređaj, istaknuto je, puno brže dezinficira prostore od uobičajene,
standardne metode dezinfekcije.

Gradski stožer je, također na zamolbu bolnice i Hitne, preporučio građanima da ne dolaze u
čekaonice zdravstvenih ustanova ukoliko sumnjaju da su zaraženi koronavirusom. U tom slučaju
se trebaju telefonski javiti svom liječniku opće medicine ili dežurnom epidemiologu u županiji
(0914341201) ili Hitnoj medicinskoj služni (194).
Stožer je također preporučio građanima da ne stvaraju paniku kao i da ne kupuju velike zalihe
hrane.
Na sastanku Stožera doznali smo da bi respiratorni odjel kninske bolnice trebao biti otvoren za
tri tjedna. Također, spomenuta je ideja da se na ulaz bolnice stavi parlafon kako bi se svakoga s
respiratornim problemima moglo identificirati prije ulaska.
Na sjednicu Stožera pozvani su i lokalni mediji, Huknet, Feral News i HRT Radio Knin.
– Lokalni mediji su ključni za prijenos informacija građanima Knina i zato smo ih pozvali. Dodatni
razlog je taj što ih županijski Stožer nije izvijestio o svojoj sjednici i donesenim odlukama –
pojasnio je načelnik gradskog Stožera za civilnu zaštitu Marijo Ćaćić.
I. Š.

13. OŽUJKA 2020.
Od ponedjeljka za stranke zatvorene Gradska
uprava, knjižnica, Komunalno, Čistoća i sve
ostale gradske ustanove i tvrtke

Od ponedjeljka će Gradska uprava Grada Knina te sve gradske ustanove i tvrtke biti zatvorene
do daljnjeg za korisnike i stranke iz razloga provedbe preventivnih mjera, a u cilju sprječavanja
širenja epidemije koronavirusa COVID-19.
Odluka vrijedi za Gradsku upravu Grada Knina, gradske ustanove i trgovačka društva kojima je
Grad vlasnik ili osnivač.
Svoja vrata tako će za korisnike i stranke zatvoriti Komunalno poduzeće, Čistoća i zelenilo,
Upravitelj, JU Lokalna razvojna agencija Matica, Turistička zajednica, Narodna knjižnica Knin,
Kninski muzej, Pučko otvoreno učilište i Dječj vrtić Cvrčak.
Dječji vrtić Cvrčak uopće neće raditi.
Knjižnica će za korisnike raditi još danas (u petak) do 19 sati i sutra (u subotu) od 8:30 do 12:30

sati tako da još imate vremena za posuditi knjige.
Iako će od ponedjeljka biti zatvorena za korisnike, knjige će se i dalje moći telefonski produljiti i
to radnim danom od 7 do 15 sati. U cijelom narednom vremenu neće se zaračunavati zakasnine
na knjige.
Inače, knjižnica će u vremenu dok bude zatvorena raditi reviziju svog cjelokupnog knjižničnog
fonda.
I. Š.

16. OŽUJKA 2020.
U kninskoj bolnici odgođeni svi pregledi,
pretrage i operacije

U kninskoj bolnici odgođeni su svi pregledi, pretrage i operacije, stoji u priopćenju kojega je
kninskim lokalnim medijima uputila Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin.
Priopćenje donosimo u cijelosti.
“Nastavno na razvoj epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj vezano za Koronavirus, nužno
je potrebno u većoj mjeri reducirati rad u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti.
Stoga će se u OVB “Hrvatski ponos” Knin odgoditi svi tzv. hladni specijalistički pregledi (kirurgija,
interna, ginekologija, pedijatrija, neurologija, ortopedija, oftalmologija, ORL) i operacije te
dijagnostičko-laboratorijske pretrage do daljnjega.
Svi naručeni pacijenti biti će obaviješteni telefonskim putem, a o novom terminu pregleda
naknadno će biti informirani.
Fizikalna terapija će se provoditi samo kod traumatoloških pacijenata, dok će ostali naknadno
biti obaviješteni o nastavku provođenja fizikalne terapije.
Svi hitni slučajevi biti će zbrinuti i obrađeni.
Zahvaljujemo na razumijevanju i još jednom pozivamo sve građane grada Knina i okolice da se
pridržavaju uputa nadležnih institucija.”, stoji u priopćenju kojega potpisuje zamjenik ravnatelja
Mario Smoje.
I. Š.

16. OŽUJKA 2020.
Ugostiteljski objekti u Kninu od danas mogu
raditi samo do 19 sati

lz razloga provedbe preventivnih mjera u cilju sprječavanja širenja zaraze COVID-19, na podrudju
Grada Knina ograničava se rad ugostiteljskih objekata do 19:00 sati, izvijestio je lokalne medije
Stožer civilne zaštite Grada Knina.
Vlasnicima, odnosno korisnicima ugostiteljskih objekata nalaže se da poduzmu sve preporučene
i potrebne mjere u svrhu sprječavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa, stoji u priopćenju
kojega potpisuje načelnik Stožera, Marijo Ćaćić.
I. Š.

16. OŽUJKA 2020.
Ugostiteljski objekti u Kninu privremeno
oslobođeni plaćanja komunalne naknade i
zakupnine

Gradonačelnik Grada Knina donio je dvije odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja
komunalne naknade i zakupnine za poslovne prostore za ugostiteljske objekte.
I. Š.

18. OŽUJKA 2020.
Obustavlja se rad ugostiteljskih objekata

Voditelj Nacionalnog Stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je da od ponoći stupaju na
snagu strože mjere socijalnog distanciranja radi sprječavanja širenja zaraze, izvještava HINA.
Od četvrtka u 0:01, na snagu stupa čitav niz mjera kojima je za cilj osigurati strože mjere socijalnog
distanciranja, u svrhu ublažavanja mogućnosti širenja epidemije.
“Osnovno je u ovoj epidemiji da se svatko pridržava mjera osobne higijene i socijalnog
distanciranja, u zatvorenom prostoru dva metra, na otvorenom jedan metar udaljenosti među
osobama”, rekao je Božinović.
U pripremi je odluka kojom se u Hrvatskoj otkazuju svi javni događaji i okupljanja, obustavlja se
rad za sve uslužne djelatnosti koje nisu prijeko potrebne za funkcioniranje zajednice, primjerice
muzeji, kazališta, kina…
Obustavlja se i rad ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak pripreme i dostave hrane
te rada pučkih kuhinja.
Također će se obustaviti rad svih trgovina, osim prodaje prehrambenih i higijenskih artikala,
ljekarni, benzinskih crpki, kioska, pekarnica, specijaliziranih trgovina s dječjom opremom,
prodajom hrane za životinje, prodajom specijaliziranih ortopedskih pomagala…
Obustavlja se rad teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih cenatara, svih organiziranih
treninga, plesnih škola, dječjih i drugih radionica. Vrijedi i obustava vjerskih okupljanja.
HINA

20. OŽUJKA 2020.
Trijaža na ulazu u Dom zdravlja; Novi režim rada
svih ordinacija

Dom zdravlja Knin obratio se lokalnim medijima priopćenjem kojega potpisuje ravnatelj
ustanove, Petar Čagalj. Priopćenje donosimo u cijelosti:
“Po preporuci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, Direkcije HZZO-a i drugih mjerodavnih
službi Dom zdravlja Knin je prilagodio rad s pacijentima prema novonastaloj situaciji.
Cilj ovakvog načina rada je smanjenje broja potencijalnih kontakata i mogućnosti prijenosa
zaraze korona virusom među pacijentima i zdravstvenim osobljem.
Do prestanka epidemije COVID 19 nije moguć slobodan ulazak u zgradu Doma zdravlja bez
prethodne trijaže (brze procjene) na ulazu koju provodi medicinsko osoblje ustanove. Pacijente
za koje se postavi sumnja na eventualni kontakt sa osobom zaraženom koronavirusom, osobom
koja dolazi iz područja visokog rizika za pojavu korona virusa i osobom sa simptomima akutne
upale dišnih putova upućuje se u izdvojenu ambulantu za prijem takvih pacijenata. Ulaz je
sa sjeverne strane zgrade i označen je obavijesti: „SUMNJA NA CORONAVIRUS – POZVONITE
OVDJE„. Ambulanta radi 24 sata, kontakt telefon je 022 664-041.
Preporuka je svim pacijentima da za sve svoje potrebe najprije telefonski kontaktiraju svoje
izabrane doktore, odnosno medicinske sestre na brojeve telefona dostupne na ovoj poveznici

http://www.dzknin.hr/web/?page_id=8
Prema dogovoru će se provjeriti potreba osobnog dolaska pacijenta u ordinaciju i stupanj
hitnosti, te će se sukladno tome postupiti.
Smanjen je i opseg vađenja krvi u ordinacijama izabranog doktora: obavljaju se samo neophodne
i hitne pretrage na akutno bolesne pacijente, onkološke pacijente i one pacijente koji zahtijevaju
drugu neodgodivu obradu. Indikaciju za navedene pretrage postavlja izabrani doktor.
U ordinacijama dentalne medicine obavljaju se samo hitne i neodgodive intervencije prema
stručnoj procjeni nadležnog doktora.
U pedijatrijskoj ordinaciji se također obavljaju samo hitni i neodgodivi pregledi i intervencije te
održavanje redovnih programa cijepljenja djece.
U ginekološkoj ordinaciji se također obavljaju samo hitne i neodgodive intervencije, nadzor
trudnica i nadzor i kontrola onkoloških bolesnica.
U djelatnosti zdravstvene njege u kući obavljaju se samo hitni i neodgodivi postupci uz prethodnu
telefonsku najavu i provjeru epidemiološke situacije u obitelji.
I u djelatnosti patronaže se obavljaju samo nužne i neodgodive posjete pacijentima – posjete
babinjačama i novorođenčadi i osobama neposredno otpuštenim iz bolnice, sve uz prethodni
telefonski dogovor s obitelji ili pacijentom i provjeru epidemiološke situacije u obitelji.”
I. Š.

21. OŽUJKA 2020.
Od danas strogo ograničavanje zadržavanja na
ulicama i drugim javnim mjestima

S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, Stožer civilne zaštite RH
donio je odluku o uvođenju protuepidemijske mjere strogog ograničenja zadržavanja na ulicama
i drugim javnim mjestima na kojima se istovremeno može kretati i zadržavati veći broj osoba i to
u trajanju od 30 dana.
Ova odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može
kretati i zadržavati veći broj osoba.
Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja
mjera iz ove odluke.
Stožer civilne zaštite RH je također donio odluku da se od sutra obustavlja javni linijski prijevoz
putnika u unutarnjem cestovnom prometu te međunarodni prijevoz putnika. U prekidu će biti
i željeznički, tramvajski i drugi javnogradski promet. Zatvaraju se i svi autobusni i željeznički
kolodvori. Od javnih prijevoza radit će jedino taksi.
I. Š.

22. OŽUJKA 2020.
Novo, skraćeno radno vrijeme trgovina je od 8
do 17 sati

Nacionalni stožer civilne zaštite kasno sinoć donio je odluku o ograničavanju rada svih trgovina
koje su još otvorene. Prema toj odluci, sve trgovine na području Hrvatske do daljnjega će raditi od
8 do 17 sati. U Stožeru to tumače zaštitom radnika i preraspodjelom na radnim mjestima.
I. Š.

23. OŽUJKA 2020.
Zabrana napuštanja mjesta prebivališta

Stožer civilne zaštite RH donio je odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, izvijestio je
načelnik stožera Davor Božinović.
Izuzeti od ove odluke bit će djelatnosti poput opskrbe, komunalne djelatnosti, dostave lijekova,
medijske djelatnosti i slično i za te ljude će se izdavati propusnice.
Povratak u mjesto prebivališta bit će dopušten.
“Za Zagrepčane je bolje da se vrate u Zagreb, a bolje je i za te ljude iz malih sredina”, istaknuo je
Božinović.
Zabranjen je i rad tržnica.
Odluku u cijelosti preuzmite ili pogledajte OVDJE.
I. Š.

27. OŽUJKA 2020.
Gradski Stožer izradio internet stranicu:
Saznajte sve bitne informacije o aktualnoj
situaciji

Stožer civilne zaštite Grada Knina izradio je internet stranicu cz.knin.hr na kojoj možete doznati
sve potrebne informacije vezane za pandemiju novim koronavirusom COVID-19.
Stranica je pregledna i informativna, a na njoj možete pronaći sve relevantne odluke i izvješća,
kontakte i telefonske brojeve, radna vremena poslovnih i javnih subjekata kao i sve podatke,
novosti i preporuke vezane za zarazu koronavirusom.
Bitno je napomenuti da je na stranici omogućeno i automatizirano podnošenje zahtjeva za
propusnicama. Propusnice će se spremati u zasebnu bazu podataka kako bi se vodila evidencija

koliko i kome ih je izdano te će svaka imati svoj identifikacijski broj kako bi se izbjegla mogućnost
njihovog lažiranja.
Također, izrađen je i „semafor“ na kojem ćete moći pratiti broj zaraženih u svijetu, Hrvatskoj,
županiji i, ako do toga dođe – u Kninu.
I. Š.

31. OŽUJKA 2020.
Knin i dalje bez zaraženih i oboljelih, smanjuje
se i broj ljudi u samoizolaciji

U Kninu i okolici i dalje nema zaraženih od novoga koronavirusa niti oboljelih od COVID-19,
potvrdio nam je danas načelnik Stožera civilne zaštite Grada Knina, Marijo Ćaćić.
Dodao je da je u samoizolaciji na području Knina i okolnih općina (Kistanje, Kijevo, Biskupija,
Ervenik, Civljane) ukupno 87 ljudi. Od tog broja, za njih devet u ponoći će prestati mjera
samoizolacije.
– Kršenja samoizolacije više nema. U početku je bilo 4-5 takvih slučajeva, ali je policija
pravovremeno reagirala. Broj ljudi u samoizolaciji se smanjuje. Na početku ih je bilo 140 i riječ je
o našim sugrađanima koji su se vratili iz inozemstva – kazao nam je Ćaćić i spomenuo da je bilo
i prijava građana.
– Bilo je i prijava građana o kršenju samoizolacije kod nekih ljudi. Policija je svaki put nakon
prijave izašla na teren no niti jedna od tih prijava nije bila osnovana – izvijestio nas je načelnik
Stožera civilne zaštite Grada Knina.
I. Š.

3. TRAVNJA 2020.
Liječnik iz Splita koji je zadnji put prije 10 dana
bio u kninskoj bolnici pozitivan na koronavirus

Liječnik iz Splita koji radi u kninskoj bolnici u kojoj je zadnji put bio prije 10 dana, pozitivan je
na koronavirus, izvijestio je danas lokalne medije načelnik Stožera civilne zaštite Grada Knina
Marijo Ćaćić, nakon sastanka s ravnateljicom kninske bolnice.
– Knin je i dalje na nuli, bez zaraženih, a ovo je rubni slučaj. Liječnik već deset dana nije bio
u kninskoj bolnici, a danas je utvrđeno da je pozitivan na koronavirus. Realno ne očekujemo
da će se zaraza proširiti. U bolnici su pokrenute propisane procedure, a osam djelatnika i šest
pacijenata koji su bili u kontaktu sa zaraženim liječnikom, stavljeni su u karantenu – izvijestio je
Ćaćić i osvrnuo se na slučaj oboljelog vojnika.
– Taj vojnik je iz Splita, a koronavirus mu je otkriven sedam dana nakon što je napustio Knin.
Njegove kolege su također u karanteni – izvijestio je načelnik kninskog Stožera.
U Kninu dakle i dalje nema zaraženih, a broj ljudi u samoizolaciji je 61.
I. Š.

4. TRAVNJA 2020.
70 Kninjanki izradilo 3.300 maskica i još ih rade

Krizne situacije poput ove iznjedre često plemenitost i altruizam, kako kroz individualne geste,
tako i kroz društveni aktivizam. Najbolji kninski primjer toga je udruživanje 70 žena koje su do
sada sašile ukupno 3.300 maskica i još uvijek ih rade.
– Maskice su podijeljene Javnoj vatrogasnoj postrojbi, Cestaru, pošti, Komunalnom, Sparu, Lidlu,
Konzumu, Bipi, mesnicama, voćarama, pokretnim trgovinama, poljoprivrednim ljekarnama,
trgovinama Bože commercea, Djela i Studenca, Mirovinskom, HZZO-u, FINA-i, svim bankama
i školama, Javnom bilježniku, gradskoj upravi, Župnom uredu, benzinskim crpkama, HGSS-u i
HŽ-u. Bolnica dobiva pošiljku od oko 200 komada svaka dva-tri dana. Dom zdravlja na trijaži
uvijek ima 100 maski da ljudi mogu preuzeti. Maske dobiva i Hitna COVID ambulanta. Crvenom
križu smo dali 300 maski. Ambulanta u Kistanjama je u dva navrata dobila po 100. Maske idu i
izvan Knina pa smo ih tako poslali i za programe “Zaželi” u Bilicama i Šibeniku – izvijestila nas
je Kninjanka Zrinka Teskera koja je pokrenula cijelu akciju i to kroz facebook grupu “Druškanići”.
Akciji su se pridružile udruge Zvonimir, Naše ognjište, Ekološka udruga Krka i Scientia populo kao
i Pučko otvoreno učilište, a sredstva za materijal osigurao je Grad Knin.
Što na kraju reći nego – bravo i svaka čast!
Podsjetimo, u Kninu još uvijek nema oboljelih od COVID-a-19.
I. Š.

5. TRAVNJA 2020.
Prva oboljela osoba iz Knina

Jedna osoba iz Knina oboljela je od COVID-a-19, izvijestio je Stožer civilne zaštite Šibenskokninske županije. Evo i priopćenja:
“Imamo šest novooboljelih pacijenata od koronavirusa u Šibensko-kninskoj županiji. Troje
novooboljelih je iz Šibenika, dvoje iz Murtera i jedna osoba iz Knina. Time se brojka povećala
na 38 oboljelih od COVID-19. Riječ je o osobama koje su bile u direktnom kontaktu s osobama
oboljelim od koronavirusa. Na Odjelu infektologije hospitalizirano je 12 pacijenata pozitivni na
virus SARS-CoV-2, a troje pacijenta i dalje se nalaze na respiratoru u KBC Split.
Šest osoba je u karanteni od kojih su četiri državljani Republike Hrvatske i dvoje stranaca.
U posljednja 24 sata u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj zaprimljene su dvije dojave o kršenju
mjera samoizolacije za koje je provjerom utvrđeno da nije bio kršenja navedenih mjera.
Sve informacije vezane uz koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.
koronavirus.hr”, stoji u priopćenju kojega potpisuje načelnik Stožera Nikola Blažević.
Dobili smo i naknadno priopćenje županijskog Stožera u kojem se navodi da su dvije oboljele
osobe zdravstveni djelatnici i da je jedna od njih iz kninske bolnice:
“Među šest osoba za koje je danas došao pozitivan nalaz na virus SARS-CoV19 dvije osobe
su zdravstveni djelatnici. Riječ je o zdravstvenim djelatnicima iz OB „Hrvatski ponos“ Knin
i Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru koji su bili u neposrednom kontaktu sa
zaraženim osobama. Epidemiološki izvidi su u tijeku.”
I. Š.

5. TRAVNJA 2020.
Konferencija za novinare gradonačelnika: Za
slučaj oboljelog smo doznali iz medija, to je
nepojmljivo

U povodu prvog slučaja zaraze COVID-om-19 u Kninu, konferenciju za lokalne medije održao je
kninski gradonačelnik Marko Jelić.
– Kao što ste vidjeli iz medijskih natpisa, a uostalom većina vas je to i prenijela, u Kninu se
pojavio prvi dokumentirani slučaj zaraze novim koronavirusom. Riječ je o osobi koja je djelatnica
Opće bolnice Knin, a samim tim to predstavlja još veću ugrozu za sve nas jer svi trebamo usluge
te ustanove. U tijeku je kontrola epidemiološke službe iz Šibenika koja će sukladno pravilima
postupanja učiniti sve potrebno da bi se ustanovili putevi dolaska zaraze. Vjerojatno je povezano
s liječnikom za kojeg je prije dva dana objavljeno da je pozitivan – kazao je Jelić.
Ne izlazite vanka, ne družite se u parkovima i na piknicima!
Aplelirao je da se građani drže pravila.
– Građani se moraju držati svih propisanih pravila. Jako je bitno da se distanciraju od osoba
s kojima ne moraju biti u najbližem kontaktu, odnosno koji nisu njihovi članovi obitelji. Ne
oslobađajte se u smislu odlaska na piknike, izlaske vanka, druženja u parkovima i slično. To

jednostavno nije dozvoljeno – upozorio je.
Nosite maskice! Ne idite svaki dan u trgovinu!
– Moja je preporuka i to na temelju znanstvenih radova da nosite maskice jer one pomažu.
Koristite ih kad ste s ljudima s kojima inače niste u kontaktu. Na taj način štitite i sebe i njih.
Također, dezinficirajte ruke i ne idite u trgovinu svaki dan, ako ne trebate. Kupite potrepštine
za par dana i neka u trgovinu ide jedna osoba, a ne pola obitelji – savjetovao je gradonačelnik i
zahvalio se Kninjankama koje su dosad izradile 3.300 maskica.
O svemu smo doznali iz medija
– Moram napomenuti da su Grad Knin i Stožer civilne zaštite Grada Knina o ovom slučaju saznali
iz medija. To je nepojmljivo. Ja ne razumijem zašto je takvo ponašanje u našoj županiji standard
jer je normalno da se obavijesti gradski Stožer koji na terenu mora djelovati i čije je stanovništvo
pod ugrozom. Mi smo to saznali iz medija, nitko nas iz županijskog Stožera nije obavijestio. To
se tako ne radi – referirao je gradonačelnik i zapovjednik gradskog Stožera civilne zaštite, Marko
Jelić.
Nema obiteljskih posjeta
Na kraju je uputio poruku građanima
– Držite se mjera koje su propisane. Distancirajte se. Oni koji ste u samoizolaciji, strogo to poštujte.
Mi ovo možemo zaustaviti. Koristite maskice kada ulazite u trgovine! I nema hodanja vanka,
druženja i obiteljskih i prijateljskih posjeta. To molim vas izostavite u narednih 14 dana – poručio
je.
I. Š.

6. TRAVNJA 2020.
Kninska bolnica zatvorena zbog zaraženog
djelatnika

Zbog zdravstvenog djelatnika zaraženog korona virusom Opća i veteranska bolnica “Hrvatski
ponos” u Kninu zatvorena je za prijem novih pacijenata, izvijestio je HRT.
Radi samo hitni bolnički prijem i trijaža, a svi pacijenti kojima je potrebno daljnje liječenje šalju
se u Šibenik. Pozitivna na koronavirus je zdravstvena djelatnica bolnice – inače bliski kontakt
liječnika iz Zadra koji je povremeno radio u Kninu i zaražen je koronom.
Za 26 djelatnika bolnice određena je samoizolacija. U bolnici je trenutno 44 pacijenta, troje
ih ima temperaturu i od njih su uzeti brisevi zbog sumnje na koronu. Uzorci su uzeti i od dvoje
djelatnika koji imaju simptome bolesti.
Kninska bolnica ima odjel produženog liječenja i palijativne skrbi, za čije pacijente virus može biti
iznimno opasan. S tog odjela, kao i s odjela fizikalne terapije pacijenti se neće otpuštati.
– Ti pacijenti koji se ne mogu ni na jedan način zbrinuti adekvatno bi ostali u kninskoj bolnici
ali uz nekakav siguran način to znači da su što više razdvojeni, da nisu u bliskom kontaktu. I da
se pazi na razmak ako se netko od njih razboli da se ne prenese na ostale, rekla je Ankica Parat
Baljkas, voditeljica Službe epidemiologije ZZJZ Šibensko-kninske županije
– Medicinsko osoblje koje nije bilo u kontaktu s navedenim pozitivnim slučajevima će se brinuti

o takvim pacijentima. U isto vrijeme provode se mjere koje su neophodne da bi se ustanova
dezinficirala, rekla je Tatjana Šipalo Lilić, zamjenica ravnateljice Opće i veteranske bolnice u
“Hrvatski ponos” Knin.
Izvor: HRT

8. TRAVNJA 2020.
Gradski Stožer CZ: U Kninu sveukupno pet
osoba zaraženih COVID-19 infekcijom

U Kninu je sveukupno pet osoba zaraženih COVID-19 infekcijom od kojih su četiri iz istoga
kućanstva, izvijestio je Stožer civilne zaštite Grada Knina. Priopćenje Stožera donosimo u cijelosti:
“Na dan 08. travnja 2020. evidentirano je ukupno 13 osoba koje su na neki način vezane uz Opću
i veteransku bolnicu „Hrvatski ponos“ u Kninu, a zaraženi su virusom SARS-CoV-2. Od tog broja,
pet osoba su djelatnici kninske bolnice, pet osoba su bili pacijenti kninske bolnice, a tri osobe
su članovi obitelji jednog od zaraženih djelatnika kninske bolnice. Svi djelatnici bolnice i bivši
pacijenti su izravno vezani na Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije. Tijekom epidemioloških
izvida provedenih u kninskoj bolnici određena je mjera samoizolacije za ukupno 27 osoba.
Tijekom jučerašnjeg dana uzeti su brisevi još devet osoba od čega su njih osmero djelatnici
kninske bolnice, a jedan je član obitelji prethodno zaražene osobe. Rezultati ovih testiranja se
očekuju tijekom sutrašnjeg dana.
Od 13 zaraženih osoba, tri osobe se ne nalaze u Šibensko-kninskoj županiji (prvozaraženi liječnik
iz Zadra, djelatnica bolnice iz Sinja i bivši pacijent bolnice iz Splita), a od preostalih deset osoba,
njih pet se nalazi izvan Grada Knina (jedna djelatnica bolnice je sa Miljevaca, tri bivša pacijenta
bolnice su iz Šibenika i jedan iz Vodica). Zaključno, na području Grada Knina trenutno ima 5
osoba zaraženih COVID-19 infekcijom, od čega je njih 4 iz jednog kućanstva.

Poduzetim epidemiološkim mjerama će se pokušati prevenirati daljnje širenje zaraze na
preostale djelatnike i pacijente bolnice, kao i na opću populaciju izvan bolnice. Stožer civilne
zaštite Grada Knina pratit će daljnji razvoj situacije te će u skladu s tim poduzimati odgovarajuće
mjere i pravovremeno i potpuno informirati građane.
Ponovno apeliramo na sve naše sugrađane da se strogo pridržavaju preporučenih epidemioloških
mjera i uputa izdanih od strane Stožera civilne zaštite na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
da minimiziraju izlaske iz svog doma na najmanju moguću mjeru, da prilikom izlaska striktno
poštuju socijalnu distancu, da često dezinficiraju ruke i da koriste maskice koje ih štite od zaraze
virusom SARS-CoV-2.
Budimo odgovorni za vlastito zdravlje, zdravlje naših obitelji i svih naših sugrađana.”, stoji u
priopćenju kojega potpisuje načelnik Stožera Marijo Ćaćić.
I. Š.

9. TRAVNJA 2020.
Oboljelo još dvoje zdravstvenih djelatnika
kninske bolnice

Još dvoje zdravstvenih djelatnika kninske bolnice oboljelo je od COVIG-a-19, izvijestio je Stožer
civilne zaštite Šibensko-kninske županije. Evo i priopćenja:
“U Šibensko-kninskoj županiji u posljednja 24 sata imamo devet novih osoba oboljelih od
COVID-19. Od devet pozitivnih osoba, dvije osobe su zdravstveni djelatnici kninske bolnice. S
današnjim danom ukupan broj oboljelih je 57.
Na Odjelu infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je 10 osoba oboljelih od COVID-19, od
kojih je jedna osoba na respiratoru. Jedan od troje pacijenata koji su na respiratoru u KBC Split
odvojen je od respiratora i očekuje se njegov premještaj u šibensku bolnicu.
U karanteni su i dalje dvije osobe koji su državljani Republike Hrvatske. U zadnja 24 sata u
Policijskoj upravi šibensko-kninskoj zaprimljena je jedna dojava o kršenju mjera samoizolacije za
koju je provjerom utvrđeno da kršenja mjere nije bilo.
Brojke pokazuju da još više pozornosti moramo obratiti na preporuke struke, zato ponovo
apeliramo ostanite kod kuće, izlazite samo ako je neophodno jer o nama samima ovisi koliko će
ovo trajati.
Sve informacije vezane uz koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.
koronavirus.hr”, stoji u priopćenju kojega potpisuje načelnik Stožera Nikola Blažević.
I. Š.

9. TRAVNJA 2020.
Županijski Stožer: U Kninu je 12 oboljelih

Jučer je Stožer civilne zaštite Grada Knina službeno izvijestio da je u Kninu petoro oboljelih od
COVID-a-19. S današnjim danom i dva novooboljela ukupno ih je sedam, potvrdio nam je danas
načelnik kninskog Stožera, Marijo Ćaćić.
No, Županijski Stožer je upravo poslao priopćenje da je s područja Grada Knina 12 oboljelih.
Naša je dužnost kao medija da prenosimo službena priopćenja, no ovdje je evidentna
nekoordinacija dvaju Stožera koji izlaze u javnost s različitim informacijama i brojkama.
Evo priopćenja Županijskog Stožera:
“Na dan 9. travnja 2020. godine oboljelo je ukupno 57 osoba od COVID-19. Od ukupnog broja
oboljelih:
– 27 osobe s područja Općine Murter-Kornati
– 2 osobe s područja Općine Tisno
– 4 osobe s područja Grada Vodica
– 9 osoba s područja Grada Šibenika
– 1 osoba s područja Grada Drniša
– 1 osoba s područja Grada Skradina
– 12 osoba s područja Grada Knin
– 1 osoba na području Općine Promina (nema prebivalište na području općine)
Među danas 9 pozitivnih osoba na koronavirus, dvije su osobe iz Šibenika koje su bliski kontakt sa

oboljelom osobom iz biogradske bolnice. Jedna je osoba s područja Općine Promina koja nema
prebivalište u Općini Promina i epidemiološkim izvidom je utvrđeno da je bila izložena zarazi u
susjednoj županiji. Tri su osobe iz Knina od kojih su dvije zdravstveni djelatnici, a jedna je bliski
obiteljski kontakt s oboljelom zdravstvenom djelatnicom. Tri su osobe s Murtera, također bliski
kontakt s zaraženom osobom.
Porast broja oboljelih bio je predvidiv, svi novooboljeli su kontakti sa već poznatim osobama
koje su oboljele od COVID-19. Epidemiološka situacija u našoj županiji je pod kontrolom, ali
zbog porasta broja oboljelih apeliramo na sve stanovnike da ostanu u svojim domovima i ne
ugrožavaju sebe i svoje bližnje.
Sve informacije vezane uz koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.
koronavirus.hr”, stoji u priopćenju kojega potpisuje načelnik Stožera Nikola Blažević.
I. Š.

9. TRAVNJA 2020.
Gradski Stožer: U Kninu je sveukupno 7 osoba
zaraženih Covid-om-19

U Kninu je sveukupno sedam osoba zaraženih Covid-om-19, stoji u priopćenju Stožera civilne
zaštite Grada Knina. Prenosimo ga u cijelosti:
“U cilju preveniranja širenja nepotpunih ili netočnih informacija građanima, objavljujemo točne
podatke o broju zaraženih osoba na području Grada Knina.
Razlika u iskazanom broju zaraženih osoba od strane Gradskog i Županijskog stožera civilne
zaštite nastaje zbog drugačije metodologije analiziranja prikupljenih podataka.
Naime, Županijski stožer svoja izvješća temelji na podacima dostavljenim od Epidemiologa
županijskog Zavoda za javno zdravstvo, a koji se temelje na mjestu uzimanja uzoraka za testiranje
od osoba koje su pod sumnjom na zarazu COVID-19.
S druge strane, Stožer civilne zaštite Grada Knina detaljnije analizira podatke prikupljene od
strane Epidemiologa županijskog Zavoda za javno zdravstvo, zatim od Infektologa Opće bolnice
u Šibeniku te od Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ u Kninu, tako da obrađeni podaci
daju jasniju i egzaktniju sliku stvarnog stanja na području Grada Knina.
Uključujući danas pristigle rezultate testiranja, na području grada Knina imamo 7 osoba zaraženih
virusom SARS-CoV-2, od čega su 3 osobe djelatnici Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ u
Kninu, a preostale 4 osobe su članovi obitelji nekih od zaraženih djelatnika bolnice.
Tijekom današnjeg dana se pokazalo da su pozitivna 3 od 9 uzoraka poslanih na analizu prije
dva dana. Radi se o dvije djelatnice kninske bolnice, od kojih jedna živi u Kninu, a druga u Kijevu,
te o jednom članu obitelji prethodno pozitivne djelatnice Bolnice.
Od pojave zaraze na području grada Knina, ukupno 16 osoba, koje su na neki način vezane za
kninsku bolnicu, se pokazalo pozitivnim na virus SARS-CoV-2. Od tih 16 osoba, njih 7 su djelatnici

kninske bolnice (3 sa prebivalištem na području grada Knina te po 1 s područja Sinja, Drniša,
Zadra i Kijeva), zatim 5 je bivših pacijenata otpuštenih iz kninske bolnice (3 sa prebivalištem u
gradu Šibeniku te po 1 s prebivalištem u Vodicama i u Splitu) i 4 osobe su članovi obitelji zaraženih
osoba na području grada Knina.

Dakle, od 16 osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2, na kninskom području se nalazi njih 7, a ostali
se nalaze u svojim mjestima prebivališta, prema sljedećoj tablici.
Budući se svaki dan rade dodatna testiranja osoba koje su na neki način vezane uz prethodno
oboljele ili suspektne osobe, i u sljedećim danima možemo očekivati povećanje broja zaraženih.
Međutim, neprestano se poduzimaju epidemiološke mjere s ciljem preveniranja daljnjeg širenja
zaraze na preostale djelatnike i pacijente bolnice, kao i na opću populaciju izvan bolnice. Stožer
civilne zaštite Grada Knina pratit će daljnji razvoj situacije te će u skladu s tim poduzimati
odgovarajuće mjere i pravovremeno i potpuno informirati građane.
Ponovno apeliramo na sve naše sugrađane da se strogo pridržavaju preporučenih epidemioloških
mjera i uputa izdanih od strane Stožera civilne zaštite na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
da minimiziraju izlaske iz svog doma na najmanju moguću mjeru, da prilikom izlaska striktno
poštuju socijalnu distancu, da često dezinficiraju ruke i da koriste maskice koje ih štite od zaraze
virusom SARS-CoV-2.
Budimo odgovorni za vlastito zdravlje, zdravlje naših obitelji i svih naših sugrađana.
#OSTANIDOMA”, stoji u priopćenju kojega je potpisao načelnik Stožera civilne zaštite Grada
Knina, Marijo Ćaćić.
I. Š.

10. TRAVNJA 2020.
Dvoje novooboljelih iz Knina

Još je dvoje ljudi iz Knina zaraženo COVID-om-19, izvijestio je Stožer civilne zaštite Šibenskokninske županije. Evo i priopćenja:
“Na području Šibensko-kninske županije još su četiri osobe pozitivne na koronavirus, tako da se
s današnjim danom broj oboljelih popeo na 61. Riječ je o dvije osobe iz Knina, jednoj s područja
Općine Promina i jednoj s područja Grada Drniša. Svi novooboljeli su kontakti prethodno oboljelih
u kninskoj bolnici, među njima troje je pacijenata i jedna je osoba zdravstveni djelatnik kninske
bolnice.
Od ukupno 61 oboljelih osoba, jedna osoba koja je zdravstveni djelatnik OVB „Hrvatski ponos“
Knin je iz Splitsko-dalmatinske županije, što znači da na području naše županije imamo ukupno
60 oboljelih od COVID-19.
Na Odjelu infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je 11 osoba oboljelih od COVID-19, od
kojih je jedna osoba na respiratoru. Dva pacijenta su i dalje na respiratoru u KBC Split.
U karanteni su i dalje dvije osobe koji su državljani Republike Hrvatske. U zadnja 24 sata u
Policijskoj upravi šibensko-kninskoj zaprimljena je jedna dojava o kršenju mjera samoizolacije za
koju je provjerom utvrđeno da kršenja mjere nije bilo.
U ovo blagdansko vrijeme, apeliramo na naše građane da naprave dobro djelo i ostanu u svojim
kućama kako ne bi ugrozili zdravlje svoje i svojih bližnji. U ovim teškim vremenima držite fizičku
distancu, a socijalni kontakt sa svojim bližnjima ostvarite koristeći digitalnu tehnologiju.
Sve informacije vezane uz koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici ww.koronavirus.
hr”, stoji u priopćenju kojega potpisuje načelnik Stožera Nikola Blažević.
I. Š.

10. TRAVNJA 2020.
OPG Brankice Borović donirao melem za
ruke kninskim trgovinama, ljekarnama,
ustanovama…

OPG Brankice Borović iz Radučića donirao je svoj melem za ruke “Viktoria Naturally” brojnim
kninskim trgovinama i ustanovama.
Svoj brendirani proizvod poklonili su Konzumu, Lidlu, Sparu, Boži Commerceu, Bipi, dm-u,
pekarama, mesnici Pivac, bankama, pošti, policiji, ljekarnama, Hitnoj, poljoprivrednim ljekarnama
i benzinskim crpkama, a naziv ove akcije je #Hvala od srca.
Za Huknet je Brankica Borović otkrila što ju je potaklo na akciju.
– Kao prvo, ovaj melem će biti od koristi svima onima čija je koža iziritirana zbog nošenja zaštitnih
rukavica. S druge strane, ovo je zahvala svim ljudima koji zbog prirode svog posla puno više
riskiraju od nas koji samo moramo ostati doma. I na kraju, sama akcija doprinosi malim OPGovima da postanu vidljivi – kazala nam je Brankica i dodala da joj se putem fb stranice Viktoria
Naturally jave svi oni kojima bi melem zbog posla bio od koristi, a koji su u ovoj akciji nenamjerno
izostavljeni.
I. Š.

11. TRAVNJA 2020.
Od COVID-a-19 obolio još jedan zdravstveni
djelatnik kninske bolnice

Od COVID-a-19 obolio još jedan zdravstveni djelatnik kninske bolnice, izvijestio je Stožer civilne
zaštite Šibensko-kninske županije. Evo i priopćenja:
Na području Šibensko-kninske županije još su četiri osobe pozitivne na koronavirus, tako da se s
današnjim danom broj oboljelih popeo na 64. Riječ je o dvije osobe koje su povezane s kninskom
bolnicom od kojih je jedna zdravstveni djelatnik kninske bolnice, a druga pacijentica s područja
Grada Skradina. Treća osoba oboljela od COVID-19 je bliski obiteljski kontakt sa zaraženom
osobom s područja Općine Promina koja nema prebivalište u toj općini. Četvrta novooboljela
osoba je zdravstveni djelatnik šibenske bolnice izložen zarazi zbog prirode posla koji obavlja.
Što se tiče oboljelih zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama na području Šibenskokninske županije, na današnji dan imamo 9 oboljelih u OVB „Hrvatski ponos“ Knin i jednu
osobu u OB Šibensko-kninske županije. Devet je pacijenata iz kninske bolnice oboljelo od
korona virusa.
Na Odjelu infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je 11 osoba oboljelih od COVID-19, od kojih
je jedna osoba na respiratoru i njihovo stanje je stabilno. Dva pacijenta su i dalje na respiratoru
u KBC Split.

Pod mjerama zdravstvenog nadzora je 440 osoba, od čega je 240 osoba kontakt s oboljelim od
COVID-19. U samoizolaciji, odnosno kućnoj karanteni je 377 osoba.
U zadnja 24 sata u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj zaprimljene su dvije dojave o kršenju
mjera samoizolacije za koje je provjerom utvrđeno da je jedna osoba kršila navedenu mjeru.
Sve informacije vezane uz koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.
koronavirus.hr, stoji u priopćenju kojega potpisuje načelnik Stožera Nikola Blažević.
I. Š.

12. TRAVNJA 2020.
Tri pacijenta kninske bolnice pozitivna na
COVID-19; Pacijenti su iz Knina, Biskupije i
Primoštena

Tri pacijenta kninske bolnice od kojih su dva iz Knina i Biskupije pozitivna su na COVID-19, izvijestio
je Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije. Evo i priopćenja:
“Na današnji dan još su tri osobe s područja Šibensko-kninske županije pozitivne na COVId-19.
Riječ je o pacijentima iz OVB „Hrvatski ponos“ Knin, jedan je iz Knina, drugi s područja Općine
Biskupija a treći s područja Općine Primošten. Za sada je 12 pacijenata iz kninske bolnice pozitivno
na koronavirus.
Na Odjelu infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je 11 osoba oboljelih od COVID-19, od kojih
je jedna osoba na respiratoru i njihovo stanje je stabilno. Dva pacijenta su i dalje na respiratoru
u KBC Split.
U zadnja 24 sata u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj zaprimljena je jedna dojava o kršenju
mjera samoizolacije, provjerom je utvrđeno da nije bilo kršenja navedene mjere.
I dalje apeliramo na građanstvo, ostanite kod kuće, izlazite samo ako je neophodno jer o nama
samima ovisi koliko će ovo trajati.
Sve informacije vezane uz koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.
koronavirus.hr”, stoji u priopćenju kojega potpisuje načelnik Stožera Nikola Blažević.
I. Š.

12. TRAVNJA 2020.
U samoizolaciji načelnik županijskog Stožera i 6
djelatnika šibenske bolnice

Od danas su u samoizolaciji načelnik Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije Nikola
Blažević te šest djelatnika šibenske bolnice, stoji u priopćenju županijskog Stožera čije je
rukovođenje preuzeo župan Goran Pauk. Evo priopćenja koje smo dobili:
“Temeljem provedenog epidemiološkog nadzora, zbog kontakta sa zdravstvenom djelatnicom
Opće bolnice Šibensko-kninske županije pozitivnom na SARS-CoV-2, od danas je pod mjerama
zdravstvenog nadzora šest djelatnika šibenske bolnice i načelnik Stožera civilne zaštite Šibenskokninske županije.
Svima njima određena je mjera kućne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Od 6 djelatnika
bolnice, 3 su zdravstvena i 3 nezdravstvena djelatnika. Za sada nitko od navedenih ne pokazuje
simptome bolesti.
Sa današnjim danom u samoizolaciji je pet liječnika, četiri medicinske sestre i tri nezdravstvena
djelatnika šibenske bolnice.
S obzirom da je načelniku Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije određena mjera
samoizolacije, funkciju rukovođenja preuzimam osobno.”, stoji u priopćenju kojega potpisuje
župan Goran Pauk.
I. Š.

14. TRAVNJA 2020.
Četiri novooboljela iz Knina; Svi su vezani za
kninsku bolnicu

Nova su četiri oboljela od COVID-a-19 s područja Knina, izvijestio je županijski Stožer civilne
zaštite. Evo priopćenja:
“Na današnji dan još devet osoba s područja Šibensko-kninske županije pozitivno je virus SARSCoV-2. Riječ je o osobama koje su vezane uz kninsku bolnicu. Među devet pozitivnih osoba, tri
osobe su djelatnici kninske bolnice, dvije osobe su pacijenti kninske bolnice a ostali su kontakti
sa zaraženim osobama. Od ukupno 9 oboljelih, 4 osobe su s područja Grada Knina, 3 s područja
Općine Biskupija, jedna s područja Grada Drniša i jedna s područja Općine Ervenik.
S današnjim danom na našem području ukupno je 77 oboljelih osoba od COVID-19. Na Odjelu
infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je 14 osoba, od kojih je jedna osoba na respiratoru.
Dva pacijenta su i dalje na respiratoru u KBC Split.
Pod mjerama zdravstvenog nadzora je 534 osobe, od čega je 332 osobe kontakt s oboljelim
od COVID-19. U zadnja 24 sata u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj nije zaprimljena niti jedna
dojava o kršenju mjera samoizolacije.
Apeliramo na građane da se i dalje pridržavaju svih mjera i uputa zdravstvene zaštite. Ostanimo
u svojim kućama, održavajmo higijenu i poštujmo socijalnu distancu.
Sve informacije vezane uz koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.
koronavirus.hr”, stoji u priopćenju.
I. Š.

14. TRAVNJA 2020.
Gradski Stožer: Dvoje novooboljelih danas;
Ukupno ih je u Kninu 13

S današnjim danom, dvoje je novooboljelih od COVID-a-19 u Kninu, a s njima se ukupan broj
penje na 13, potvrdio je za Huknet načelnik Stožera civilne zaštite Grada Knina Marijo Ćaćić.
I. Š.

16. TRAVNJA 2020.
Pozitivna jedna osoba u Kninu koja je testirana
prije pet dana

U Kninu je još jedna osoba pozitivna na COVID-19.
– Ta osoba je testirana prije pet dana, ali nije ušla u ranije statistike. Riječ je zapravo o usklađivanju
podataka – objasnio nam je načelnik gradskog Stožera civilne zaštite Marijo Ćaćić.
Ukupno je u Kninu sada 14 oboljelih osoba.
I. Š.

24. TRAVNJA 2020.
Ministar Beroš u Kninu: Zadovoljan sam
reakcijom kninske bolnice

Ministar zdravstva Vili Beroš posjetio je danas kninsku Opću i veteransku bolnicu Hrvatskog
ponosa, a nakon razgovora s čelnicima bolnice, Grada i Županije dao je izjavu novinarima.
– Razgovarali smo o epidemiološkoj situaciji, načeli smo i druge aktualne zdravstvene teme, a
bilo je riječi i o popuštanju naših mjera, o tom balansu očuvanja zdravlja i očuvanja gospodarskih
aktivnosti. I dalje je potreban oprez, a moramo i poštivati fizičku udaljenost – kazao je.
Dodao je kako je zadovoljan reakcijom kninske bolnice na zarazu.
– Zahvaljujući djelovanju epidemiološke struke i postupanju osoblja u bolnici ova kriza je riješena
na zadovoljavajući način. S obzirom na specifičnost zdravstvene usluge koju bolnica pruža, a
to je skrb za bolesnike na produljenom liječenju, moglo je drugačije završiti. Zadovoljan sam
reakcijom kninske bolnice – rekao je ministar i najavio kako od 4. svibnja zdravstvene ustanove
trebaju započeti s vraćanjem u uobičajenu funkcionalnost.
Župan Goran Pauk zahvalio se ministru i nacionalnom stožeru na radu i ulijevanju povjerenja
građanima. Izvijestio je kako u županiji trenutno ima 83 oboljela od COVID-a-19 te 32 koji su
ozdravili.
Gradonačelnik Marko Jelić je istaknuo da je zadovoljan situacijom u Kninu.

– Već desetak dana nema oboljelih što je za pohvalu. Moramo čuvati zdravstveni sustav u gradu
i u čitavoj zemlji. Pokazalo se da zdravstveni djelatnici rade posao kako treba i imamo se čime
dičiti – kazao je Jelić te, kao i ministar, pozvao na daljnji oprez.
Ravnateljica kninske bolnice Kristina Bitunjac govorila je o trenutačnom stanju u kninskoj
zdravstvenoj ustanovi.
– Bili smo u kontaktu s epidemiološkom službom i držali se njihovih naputaka te smo uspješno
i brzo stavili situaciju u bolnicu pod kontrolu. Pripremamo se za normalizaciju, jučer je s radom
krenuo objedinjeni hitni bolnički prijem, a uskoro ćemo krenuti i s hospitalizacijom i hladnim
pogonom, naravno, u dogovoru s epidemiološkom službom i ministarstvom – kazala je.
I. Š.

9. SRPNJA 2020.
Huknet više neće na dnevnoj razini prebrojavati
oboljele od COVID-a

Huknet više neće na dnevnoj razini prebrojavati oboljele od COVID-a 19 na području našeg grada.
Smatramo da svakodnevno izvještavanje o tome samo pridonosi medijskoj histeriji i u konačnici
nepotrebnom širenju straha među građanima. A neke javno zdravstvene koristi od toga –
jednostavno nema.
Mediji, a pogotovo portali će nastaviti s tim svakodnevnim prebrojavanjem – jer to doista nosi
više klikova od bilo koje druge vijesti. Huknet od danas prestaje s tim.
Naravno, u vezi koronavirusa ćemo donositi one vijesti bitne za zajednicu poput mjera za
suzbijanje bolesti.
Također, ukoliko se epidemiološka situacija znatno pogorša, pravovremeno ćemo izvijestiti
javnost.
I. Š.

12. SRPNJA 2020.
Najbolja zaštita od korone: Blokirajte medije na
neko vrijeme

Ljudi će poludjeti od korone
“Ljudi će poludjeti od korone”, rekao je jučer hrvatski predsjednik Zoran Milanović. I definitivno
jednom rečenicom detektirao najveći problem ove epidemije – medije.
Doista, više će štete ljudskom zdravlju i kvaliteti života, od samoga virusa (koji po novim
istraživanjima nije ni blizu toliko opasan kako se prikazuje) – učiniti medijska histerija.
A histerija koju rade mediji kako bi zaradili na klikovima – doista je prevršila svaku mjeru.
Prosječnom konzumentu hrvatskih portala dnevno se servira na stotine članaka o koronavirusu.
Bjesomučno se prebrojavaju zaraženi u državi, županijama, gradovima. Novih 140 u Hrvatskoj,
novih 10 u županiji, nova 2 slučaja u gradu – brojke neobuzdano iz sata u sat, iz dana u dan – vrište
s naslovnica portala tjerajući iracionalni strah u kosti građanima. Strah koji će vremenom, kako
je i rekao predsjednik Milanović, doista izazvati mentalne poremećaje i bolesti kod konzumenata
medijskih sadržaja.
A mediji su odavno izgubili etiku i odgovornost za napisano. Zarada je na prvom mjestu, a ako
vijesti o koronavirusu nose klikove i zaradu, bez ikakvog takta i osjećaja za mjeru – takve će se
vijesti distribuirati u neograničenoj i teško probavljivoj količini.
Zamislite, na primjer, da mediji svakodnevno izvještavaju o novooboljelima i umrlima od raka. Uz

popratne tekstove i strašne slike o raku kao bolesti. Biste li nakon nekoliko mjeseci bili normalni
nakon toga? Teško, jer tjeranje straha u kosti, iz dana u dan, iz sata u sat, mora imati posljedice
za mentalno zdravlje.
Srećom, takve se vijesti o raku ne objavljuju. Ali objavljuju se o virusu koji doista nije toliko opasan
kako se želi prikazati.
Kolika je stvarna opasnost koronavirusa?
Citirat ću ovdje kolegu Gojka Drljaču iz Jutarnjeg lista (jedan od rijetkih odgovornih članaka na ovu
temu, objavljen prošlog mjeseca) koji je vrlo studiozno i analitički prenio najnovija istraživanja o
COVID-u:
“Međutim, pogledajte vrlo dobar pregled različitih istraživanja koji je pripremio Swiss Policy
Research, jer bitna je šira slika. U grupi istraživanja koja su utvrđivala stopu smrtnosti zaraženih
(IFR – infection fatality rate) uz pomoć testiranja na antitijela, najgori ishodi kreću se od globalnih
0,10 posto do relativno visokih 0,40 posto u pojedinim epicentrima zaraze. U drugoj grupi
istraživanja koja su bazirana na PCR studijama utvrđena je smrtnost od 0,00 posto (donatori
krvi) do 0,30 posto (zdravstveni radnici u Italiji). Zanimljivo je da su procjene IFR-a najviše kod
epidemioloških modela. Valja znati kako epidemiološki modeli, od kojih su neki izazvali paniku,
zapravo nisu procjene proizašle iz istraživanja (poput onih baziranih na testiranjima antitijela i
PCR-u), nego iz teoretskih studija epidemiologa.
Istraživanja o smrtnosti temeljena na testiranjima antitijela i PCR testiranjima govore kako
najgori ishodi ipak nisu toliko strašni kao što se mislilo dok smo užasnuto pratili snimke kamiona
koji odvoze žrtve koronavirusa iz Bergama. S obzirom na to da brojni fearmongeri (širitelji
straha) i dalje kroz društvene mreže i medije inzistiraju na tome da je Covid-19 grozniji nego što
je bio, treba objasniti zašto je iracionalno plašenje javnosti krivi put, a ne nikakva humanost
par excellence. Ponovimo, gomila se sve više dokaza kako smrtnost od pandemije Covida-19
definitivno nije viša od ozbiljnije sezonske gripe, a zbog gripe ne idemo u lockdown.”, piše Gojko
Drljača u Jutarnjem listu.
Zašto je koronavirus gorući problem u svijetu, kao da se radi o srednjovjekovnoj
bubonskoj kugi? Postoji li iza svega nekakva agenda?
Smatram da nema nikakvog plana, nikakve skrivene agende s ciljem porobljavanja ljudi, kako
tvrde teoretičari zavjere. Teorije o mikročipiranju, 5G mreži i slične budalaštine jednako su
sulude i nepotrebne kao i svakodnevno prebrojavanje oboljelih i stvaranje slike o koroni kao
kataklizmičkoj bolesti opasnoj po čovječanstvo.
Netko će reći – no, dobro, ako nema agende, zašto se toliki prostor daje koronavirusu, kao da je
riječ o bubonskoj kugi koja je usmrtila trećinu stanovništva Europe u 14. stoljeću? Zašto političari i
epidemiolozi prikazuju to kao veliki problem? Zašto se radio lockdown? Zdrav razum nam govori
da tu nešto ne štima…
Opet se vraćamo na početak teksta – kriva je medijska histerija. Utjecaj medija je strahovit, veći
nego ikada prije. Mediji su ti koji od prognoze vremena koja najavljuje kišu ili buru – naprave tešku
dramu. Jer to nosi klikove i zaradu. Kada se koronavirus pojavio, bio je to za medije zlatni rudnik.
Gruda se tada zakotrljala i lavinu više nitko nije mogao zaustaviti. Lavinu medijske histerije na

kojoj su zajahali i političari i institucije i epidemiolozi (kojima se očito sviđa pet minuta slave i
daju sve od sebe da produlje taj trenutak).
Kako se zaštititi od korone?
Na kraju, kako se zaštititi od korone?
Čini se da postoji samo jedan učinkoviti način. Blokirajte (ili unlike-ajte) sve medije koje imate
na svom facebooku. Barem do rujna. Nećete propustiti bogzna kako bitne vijesti od životnog
značaja – a dobit ćete pouzdanu zaštitu od korone, odnosno pouzdanu zaštitu vašeg mentalnog
zdravlja.
I. Š.

29. 10. 2020.
Više od 90 posto čitatelja Hukneta “ne puši”
koronu

U javnoj anketi u Huknetovoj facebook grupi u kojoj je do sada sudjelovalo 200 ljudi (s imenom
i prezimenom), njih 90,5 posto ne vjeruje u službeni narativ o koroni.
Ovakve, za koronaše poražavajuće rezultate, nećete naći u anonimnim anketama mainstream
medija jer se anonimne ankete vrlo lako friziraju. Pa slobodno možemo reći da ova javna anketa
na Huknetu pokazuje stvarno raspoloženje u društvu.
Vratimo se na anketu.
Pitanje je bilo jesu li mjere Vlade (Stožera) razmjerne opasnosti i smrtnosti od Covida i je li
opravdan toliki medijski prostor kojeg svakodnevno dobiva ovaj virus?
Za odgovor “Ne! Mjere nisu razmjerne opasnosti i smrtnosti od Covida i nose više štete nego
sami virus, a mediji nepotrebno šire strah i paniku” glasao je 181 čitatelj ili 90,5 posto.
Za odgovor “Da! Riječ je o opasnom i smrtonosnom virusu zbog kojega prijeti kolaps zdravstvenog
sustava i smrt mnogih ljudi iz ranjivih skupina” glasalo je 19 čitatelja ili 9,5 posto.
Anketa je postavljena danas u 9:32 sati, a ovo su rezultati danas do 12:10 sati. Anketa je još
uvijek aktivna i možete dati svoj glas.
Huknet (R)

28. 11. 2020.
Broj umrlih u prvih 10 mjeseci ove godine manji
za 0,5 posto nego u istom razdoblju lani

Državni zavod za statistiku objavio je jučer da je ukupan broj umrlih u prvih deset mjeseci ove
godine manji za 0,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno umrlih je ove
godine 232 manje.
U prvih deset mjeseci ove godine u Hrvatskoj je umrlo 43.796 ljudi, a u prvih 10 mjeseci 2019.
godine umrlo je 44.028 ljudi, podaci su Državnog zavoda za statistiku.
U prvih deset mjeseci 2015. godine umrlo je 47.100 ljudi, odnosno 3.304 više nego u istom
razdoblju ove godine, a 2017. je u istom razdoblju umrlo 45.870 ljudi odnosno 2.074. više nego
ove godine.
Promatrajući samo razdoblje epidemije COVID-a 19, od početka ožujka do kraja listopada, u
Hrvatskoj je umrlo 34.417 ljudi. To je za 2.254 manje nego u istom razdoblju 2015. godine, odnosno
114 manje nego u istom razdoblju 2018. godine, ali i za 941 više u odnosu na prošlu godinu.
Huknet (R)

