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15. SIJEČNJA 2021.

Rješavaju se “papiri” kako bi se uredila lijeva 
obala Krke do Sastavaka te se otvorio pristup 
NP Krka

Nakon što je još u rujnu 2019. godine Gradsko vijeće donijelo odluku o izradi Urbanističkog plana 
uređenja “Ex vojarna Krka”, kninski gradonačelnik Marko Jelić je ovoga mjeseca donio Odluku 
o započinjanju postupka izrade strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš spomenutog 
urbanističkog plana.
Spomenuti urbanistički plan i spomenuta studija rade se kako bi se uredila lijeva obala Krke od 
Atlagića mosta do Sastavaka te se otvorio pristup Nacionalnom parku Krka.
S obzirom da je područje obuhvata plana u Prostornom planu uređenja grada Knina definirano 
kao zona turističke namjene, spomenutim Urbanističkim planom će se stvoriti pretpostavke 
za poticanje razvoja turizma na način da se omogući rekonstrukcija postojećih objekata bivše 
vojarne Krka u postojećim gabaritima i izgradnja nužne komunalne infrastrukture.
Planom će se definirati sadržaji na području obuhvata koji će imati minimalan utjecaj na okoliš uz 
poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale rijeke Krke i drugih vrijednosti 
prostora s ciljem privlačenja posjetitelja i turista na područje obuhvata Plana i otvaranje pristupa 
Nacionalnom parku Krka iz pravca Knina.
Područje obuhvata Plana nalazi se uz lijevu obalu rijeke Krke, od Atlagića mosta do ušća rijeke 



Butižnice – na Sastavcima.
Kako se Nacionalni park Krka nalazi samo kilometar i pol od Sastavaka, ovakvo uređenje 
omogućit će i da se pomakne granica samoga Nacionalnog parka i to, naravno, prema Kninu.
Uz gradnju nove i rekonstrukciju postojeće infrastrukture cilj je i rekonstruirati i prenamijeniti 
postojeće objekte te urediti ostale površine unutar obuhvata plana, a to su kamp, hostel, aqua 
park i prateći sadržaji.
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije donio je 2. 
listopada rješenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. Nadamo se da će i ostala potrebna 
rješenja brzo biti ishođena i da će Knin dobiti možda i najljepšu turističku lokaciju. I na koncu, da 
će se jednog dana u Kninu spojiti Park prirode Dinara i Nacionalni park Krka.
I. Š.



30. OŽUJKA 2021.

Grad dijeli potpore za gospodarstvo, turizam i 
poljoprivredu

Grad Knin je raspisao redovne javne pozive za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Grada 
za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.
Za sve potpore je rezervirano ukupno 800.000 kuna, od čega 500.000 kuna za potpore za 
gospodarstvo, 200.000 kuna za potpore za turizam i 100.000 kuna za potpore za poljoprivrednike.
– Prema objavljenim Programima potpora, sredstva se mogu dobiti kroz 15 različitih mjera, tako 
da vjerujemo da će praktično svi subjekti malog gospodarstva sa našeg područja moći pronaći 
svoj interes u ovim potporama – kažu iz Grada.
I. Š.



4. LIPNJA 2021.

Obavljena primopredaja: Marijo Ćaćić od danas 
je i službeno gradonačelnik

Marijo Ćaćić od danas je i službeno gradonačelnik Grada Knina. Zamjenica gradonačelnika je 
Kristina Perić, a zamjenik iz redova srpske nacionalne manjine Željko Džepina.
Primopredaja je održana jutros u gradskoj vijećnici, a bivši gradonačelnik je novome simbolično 
predao u ruke zastavu Grada Knina.
Marijo Ćaćić je istaknuo glavni smjer svog budućeg rada, a to su projekti, istaknuvši da je puno 
njih napravljeno te da se s mnogima krenulo u realizaciju. Novi župan Marko Jelić je naglasio kako 
će Knin, skupa sa svim ostalim gradovima i općinama imati punu potporu Županije u realizaciji 
projekata.
I. Š.



15. LIPNJA 2021.

Konstituirano Gradsko vijeće; Dragan Miličević 
predsjednik

Danas je konstituirano Gradsko vijeće Grada Knina, a za predsjednika je jednoglasno izabran 
Dragan Miličević s Kandidacijske liste grupe građana nositelja Marka Jelića.
Potpredsjednice su Anja Šimpraga (SDSS) i Ana Marić (HDZ). Protiv izbora Anje Šimprage bili su 
vijećnici HDZ-a, a Ana Marić izabrana je jednoglasno.
Nakon današnjih glasovanja jasno je da će većinu u vijeću činiti šest članova Kandidacijske liste 
grupe građana nositelja Marka Jelića zajedno s dvoje članova SDSS-a.
U svom obraćanju predsjednik Gradskog vijeća Dragan Miličević je istaknuo da će se voditi 
politikom ljubavi, a ne politikom korupcije, nepotizma i egocentrizma.
Osim vijećnika, prisegu su dali gradonačelnik Marijo Ćaćić i njegovi zamjenici Kristina Perić i Željko 
Džepina. Ćaćić je naglasio kako očekuje konstruktivnu suradnju svih vijećnika u kreiranju rješenja 
za razvoj grada.
Na početku sjednice bilo je burno budući da nisu prošli prijedlozi HDZ-a za izbor njihovih vijećnika 
u radna tijela vijeća. Vijećnici HDZ-a predbacili su vladajućima nedostatak političke kulture. 
Odgovoreno im je da je praksa svih prijašnjih saziva vijeća bila takva da se u radna tijela ne biraju 
vijećnici oporbe.
Kandidacijska lista grupe građana nositelja Marka Jelića u Gradskom vijeću ima šest vijećnika, a 



oni su Dragan Miličević, Spomenka Martić, Davor Ilić, Marko Vujasinović, Marjan Blažević i Slavko 
Krvavica.
Šest vijećnika ima i HDZ, a danas su prisegnuli Ana Marić, Goran Mrnjavac, Nino Grabić, Ante 
Dujić, Antonija Anić-Matić i Mario Krišto.
SDSS ima dvoje vijećnika, Anju Šimpragu i Dušana Milivojevića, a Most jednog vijećnika – 
Tomislava Čolaka.
I. Š.



28. LIPNJA 2021.

Gradsko vijeće usvojilo prijedlog 
gradonačelnika: Ivica Šimić novi je ravnatelj 
knjižnice

Ivica Šimić novi je ravnatelj Narodne knjižnice Knin.
Šimića je danas na razdoblje od četiri godine imenovalo Gradsko vijeće koje je, nakon 
provedenog javnog natječaja, usvojilo prijedlog gradonačelnika. Za Šimića je glasalo 9 
vijećnika, a protiv je bilo 6 vijećnika HDZ-a.
Na dnevnom redu današnje sjednice Gradskog vijeća bile su samo dvije točke, a druga su bila 
vijećnička pitanja.
Vijećnik Mosta Tomislav Čolak pitao je hoće li Grad napraviti registar nezaposlenih te registar 
kninskih studenata izvan Knina.
Gradonačelnik Marijo Ćaćić je pohvalio Čolakovu inicijativu za izradu registra studenata. Što se 
tiče registra nezaposlenih, on se može dobiti od Zavoda, kazao je Ćaćić.
Vijećnici HDZ-a pitali su je li istina da je kandidat za gradonačelnika Robert Okadar zaposlen u 
gradskoj tvrtci Upravitelj. Gradonačelnik je odgovorio da nema takvih informacija.



Pitali su i hoće li v.d. ravnatelj Kninskog muzeja Ante Šimić biti kažnjen zbog verbalnog napada 
na HDZ-ove članove. Odgovoreno je da je Upravno vijeće muzeja upozorilo Šimića da se takvo 
ponašanje više ne ponavlja.
Foto: Ivanka Maričić



28. SRPNJA 2021.

Sandra Žulj Cigić nova ravnateljica Pučkog 
učilišta; Usvojen drugi Rebalans; Više se neće 
čekati s rješavanjem problema vojarne Krka

Sandra Žulj Cigić nova je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Knin. Prijedlog imenovanja 
danas je usvojilo kninsko Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće usvojilo je i drugi ovogodišnji Rebalans kojim su prihodi proračuna povećani za 43,4 
milijuna kuna i sada iznose 182,3 milijuna kuna. Iznos povećanih prihoda se odnosi na prihode 
planirane iz EU sredstava te na očekivane kapitalne prihode iz državnog proračuna temeljem 
prijenosa EU sredstava.
U drugi Rebalans uključen je i višak prihoda Grada iz prošle godine koji iznosi 8,8 milijuna kuna.
Grad je odlučio ubrzati rješavanje imovinsko pravnih problema oko bivše vojarne Krka i s tim u 
vezi vijeće je danas usvojilo izmjene i dopune Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja tog 
prostora.
– Ne možemo više čekati da se promijeni zakon ili da se promijeni tumačenje zakona pa da 
napokon dobijemo u vlasništvo taj prostor od države. Zato ćemo vojarnu parcelirati. Dio za 



nekomercijalnu namjenu po zakonu nam može biti darovan, a onaj dio za komercijalnu namjenu 
– želimo kupiti od države – kazao je gradonačelnik Marijo Ćaćić i dodao da će na tom prostoru, a 
riječ je prostoru Sastavaka, biti ulaz u Nacionalni park Krka.
Odlukom kninskog parlamenta Grad Knin je danas pristupio krugu europskih gradova koji su 
potpisali Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju kojim se naš Grad obvezuje do 2030. 
godine smanjiti emisiju CO2 za 40 posto.
Gradovima koji su u tom krugu dijelit će se znatna sredstva za učinkovito korištenje energije, 
pojasnio je gradonačelnik.
Gradsko vijeće usvojilo je danas i Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Narodne knjižnice Knin. Novi pravilnik bio je nužan, kazao je ravnatelj te ustanove Ivica Šimić, 
kako bi se uskladio s novim Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.
U Vijećničkim pitanjima Anja Šimpraga (SDSS) je predložila osnivanje nove Lokalne akcijske 
grupe (LAG) jer će se u novom financijskom razdoblju LAG-ovima dijeliti velika sredstva. 
Gradonačelnik joj je odgovorio kako će Grad uskoro pristupiti LAG-u Krka sa sjedištem u Drnišu 
što će kninskim poljoprivrednicima donijeti mogućnost korištenja financijskih sredstava.
Tomislav Čolak (Most) je predložio da Grad napravi registar stanova. Odgovoreno mu je kako 
stambeno zbrinjavanje nije u nadležnosti Grada.



18. LISTOPADA 2021.

Dovršena IV. sjednica Gradskog vijeća; Rasprava 
opet nije nedostajalo

Danas je dovršena IV. sjednica Gradskog vijeća koja je prekinuta u utorak, a rasprava opet nije 
nedostajalo. Najaktivniji je bio Tomislav Čolak iz Mosta koji se javljao za riječ u gotovo svim 
točkama dnevnog reda. Moguće je i da pola sjednice otpada na njegova izlaganja, valjalo bi to 
izmjeriti.
Gradsko vijeće usvojilo je izvještaj o izvršenju proračuna za prvih pola godine. Proračunski prihodi 
od poreza i prireza na dohodak planirani su u ovoj godini u visini 14,5 milijuna kuna, a u prvoj 
polovici godine izvršeno je 6,8 milijuna.
Što se tiče izvršenja svih prihoda poslovanja, ono je znatno manje od planiranog i to zbog 
dinamike povlačenja EU sredstava.
U točki koja se odnosila na izvršenje programa javnih potreba u visokom obrazovanju, za Anu 
Marić iz HDZ-a bilo je sporno 250 tisuća kuna namijenjenih novom stručnom studiju koji će, kako 
je rekla, biti konkurencija kninskom Veleučilištu.
– Ovaj studij neće biti konkurencija Veleučilištu jer neće provoditi iste studijske programe. Ne 



znam zašto bi vama bilo u interesu da Knin nema Studij javne uprave. Mi surađujemo dobro 
s kninskim Veleučilištem u implementaciji dva nova studijske programa – odgovorio joj je 
gradonačelnik Marijo Ćaćić.
Vijeće je danas donijelo odluku o osnivanju Zaklade Grada Knina koja će pružati potpore 
učenicima, studentima i znanstvenicima, ali i humanitarno pomagati bolesne i one u teškom 
socijalnom stanju. Zaklada će i poticati kvalitetu u znanstvenom i umjetničkom radu.
U vijećničkim pitanjima Tomislav Čolak je potegnuo pitanje zapošljavanja gradonačelničkog 
kandidata Domovinskog pokreta i Mosta, Roberta Okadara u Upravitelju – bez natječaja.
Gradonačelnik Ćaćić je odgovorio da je zanimanje građevinskog inženjera deficitarno te je stoga 
direktor Upravitelja kontaktirao Okadara godinu dana prije izbora, još dok je Okadar studirao, 
kako bi nakon studija došao u Knin umjesto da posao traži u Zagrebu.
Zamjerku zbog zapošljavanja građevinskog inženjera bez natječaja uputila je i HDZ-ova vijećnica 
Ana Marić.
Ćaćić joj je odgovorio kako je Grad tri puta raspisivao natječaj za građevinskog inženjera i da se 
nitko nije javio.
– Ja bih sad napravio usporedbu s onim što ste vi radili u Upravitelju. Za direktora Upravitelja ste 
postavili osobu koja je na željeznici čekirala kotače na vagonima. A u svim ostalim ustanovama 
nikad niste raspisivali natječaje – komentirao je gradonačelnik doba vladavine HDZ-a u Kninu.
Ana Marić zanimala se za jedan od ugovora koji se nalazi u registru ugovora objavljenih na stranici 
Grada Knina.
– Imam pitanje vezano za ugovor o usluzi izrade aplikacije E-Knin sklopljen s tvrtkom Nano 
Company u vlasništvu Luciana Grmovšeka na iznos od 177 tisuća kuna. Zanima me što uključuje 
to aplikacijsko rješenje?
– Drago mi je da kolegica Ana ovako detaljno iščitava materijale i od milijun ugovora baš se 
zanima za Nano Company. Registar je javno objavljen, dakle ne krijemo ništa, transparentni smo 
i prošli smo državnu reviziju. Radi se o digitalizaciji rada gradske uprave u svim segmentima tako 
da se pisani zahtjevi i prijave više neće morati dostavljati u pisarnicu – odgovorila je zamjenica 
gradonačelnika Kristina Perić.

I. Š.



13. PROSINCA 2021.

Gradsko vijeće usvojilo proračun za iduću godinu

Gradsko vijeće usvojilo je proračun za iduću godinu u visini od 163 milijuna kuna. Najveći dio tog 
iznosa odnosi se na planirana sredstva od EU projekata, odnosno Intervencijskog plana.
Usvojen je i treći, zadnji ovogodišnji rebalans proračuna u visini od 144,5 milijuna kuna što je 36, 
5 milijuna kuna manje od prvotno planiranog. Riječ je o EU sredstvima koja su planirana ove 
godine, ali nisu realizirana. Njihova realizacija očekuje se iduće godine.
Vijećnik Mosta Tomislav Čolak primijetio je da su prihodi od poreza na dohodak manji za 700 
tisuća kuna. Zanimalo ga je znači li to pad broja zaposlenih u gradu.
Gradonačelnik Marijo Ćaćić mu je odgovorio da je razlog u novom zakonu po kojem mlađi od 30 
godina ne moraju plaćati porez na dohodak.
-Poduzetnički centar je trenutno najveće ulaganje u Dalmaciji i realizacijom ovog projekta rast 
će i prihodi od poreza na dohodak – odgovorio je Ćaćić.
U raspravi o rebalansu programa infrastrukture vijećnik HDZ-a Goran Mrnjavac je predbacio da 
se više novaca ulaže za asfaltiranje cesta u selima i zaselcima nego u gradu.
– Zadnjih dvadeset godina više se ulagalo u gradsku infrastrukturu pa je red da se ulaže i u sela 
– odgovorio je gradonačelnik Ćaćić.
Mrnjavac je komentirao i rebalans programa kulture. Čestitao je izvršnoj vlasti na organizaciji 
Adventa, ali je ustvrdio da je riječ o zabavnom sadržaju te da Kninu treba više kulturnih sadržaja.
Gradsko vijeće usvojilo je danas demografske mjere u visini od 800 tisuća kuna. Za prvo dijete 



Grad će darovati pet tisuća kuna, za drugo sedam tisuća, za treće devet, a za četvrto 12 tisuća 
kuna.
Vijeće je usvojilo i odluku kojom se osnovica za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika 
usklađuje s osnovicom za državne dužnosnike, odnosno raste sa 3.100 na 3.890 kuna. Riječ je o 
usklađivanju sa zakonom, pojasnila je pročelnica Sanda Petrović Brnić.
Gradski parlament usvojio je i odluku o izradi izmjena i dopuna GUP-a. Jedan od razloga je i 
izmjena uvjeta građenja unutar kompleksa DIV-a na području Poduzetničke zone Bare kako bi 
se omogućilo povećanje postojeće proizvodnje.
U vijećničkim pitanjima, vijećnik Tomislav Čolak, koji je danas za govornicu izlazio 50-ak puta, 
pitao je što se događa s pročišćivačem.
– Tehnički pregled je bio u svibnju. Uporabnu dozvolu još nismo dobili, a nadamo se da i nećemo 
te da će izvođač radova graditi pročišćivač na novoj lokaciji – odgovorio je gradonačelnik Ćaćić.
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5. VELJAČE 2021.

Dinara od danas – Park prirode

Hrvatski sabor jednoglasno je danas donio Zakon o proglašavanju parka prirode “Dinara”.
U sastavu Parka prirode su, što se tiče šireg kninskoga kraja, ušli Kijevo, selo Cetina s izvorom 
istoimene rijeke, Polača, cijeli tok rijeke Krčić od izvora do Topoljskog buka, Podinarje, vrh Dinara, 
Brezovac, Surdup i Strmica. 

I. Š.



17. VELJAČE 2021.

JVP Knin dobila novo vozilo s najsuvremenijom 
opremom

U okviru projekta “Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH” koji je realiziran unutar 
Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. jučer je vatrogasnim postrojbama 
u RH predano 20 vatrogasnih vozila.
Među navedenima je i Javna vatrogasna postrojba Grada Knina kojoj je predano novo navalno 
vozilo, opremljeno najsuvremenijom opremom za gašenje i spašavanje.
– Nakon dvodnevne obuke za rad s vozilom i opremom koju će proći djelatnici JVP Grada Knina, 
vozilo će postati standardni dio voznog parka kninske postrojbe čime će se svakodnevna zaštita 
i spašavanje naših građana podignuti na znatno višu razinu – kazao je zapovjednik JVP Knin 
Miran Marelja.

I. Š.



24. VELJAČE 2021.

U Kninu danas izmjerena najviša temperatura u 
veljači ikada: U 14h bilo je 25,2 °C

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda danas su u Kninu u 14 sati izmjerena 
nevjerojatna 25,2 stupnja Celzija. To je najviša temperatura zraka izmjerena ikada u Hrvatskoj 
u veljači! Dosada je rekordna temperatura iznosila 24,7 stupnjeva i izmjerena je 2008. godine u 
Gradištu pokraj Županje, objavio je DHMZ.
Zvali smo DHMZ i kazali su nam kako je dosadašnji temperaturni rekord u veljači u Kninu iznosio 
22,3 stupnja, a izmjeren je 24. veljače davne 1990. godine.

I. Š.



5. OŽUJKA 2021.

Kninjanka Antonija Mijatović osvojila u Zadru 
prvu nagradu u Solfeggiu

Kninjanka Antonija Mijatović osvojila je pod mentorstvom profesorice Tanje Alač prvu nagradu u 
disciplini Solfeggio (2. kategorija) na 59. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa 
koje je u Zadru održano na županijskoj razini te se na taj način plasirala na državno natjecanje.
Organizator tog natjecanja je Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, a održava se pod 
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.
Antonija je učenica 6. razreda OGŠ “Krsto Odak” Drniš, područne škole u Kninu, a njena mentorica 
Tanja profesorica je te škole.
Čestitamo Antoniji i njezinoj mentorici na postignutom izvrsnom rezultatu i želimo im 
puno uspjeha na nadolazećem državnom natjecanju!

I. Š.



17. OŽUJKA 2021.

Izljev mržnje na brdu Spas

Na ostacima srušenog spomenika poginulim antifašističkim borcima na brdu Spas jučer su 
osvanuli grafiti “Ubij Srbina”, “Ustaše Knin” te ustaško slovo “U”.
U Kninu već dugo vremena nema međunacionalnih incidenata niti međunacionalne mržnje 
i po tome ovaj grad može biti primjer, a autori ovih grafita definitivno ne predstavljaju sliku 
društva našeg grada, oni su po tom pitanju minorna manjina. Ali, problem je što su autori grafita 
vjerojatno mladi ljudi, rođeni puno godina nakon Domovinskog rata.
I postavlja se pitanje na kojega svi trebamo tražiti odgovor – tko ih je učio da mrze? Tko je kriv 
za ovaj izljev mržnje? Je li to obitelj, jesu li to revizionistički političari, estradnjaci i mediji, je li to 
vladajući establishment s pripadajućim institucijama koji se nije dovoljno ogradio od ustaštva i 
dovoljno jasno osudio taj nesretni dio hrvatske povijesti?
Kada se ovakvi grafiti pojave ne objavljujem to (neću ni ubuduće nakon ovoga članka) jer autori 
tih grafita zapravo samo i žele medijsku pažnju. Bez te pažnje – oni su nevidljivi i nebitni.
Ovaj put objavljujem samo da se svi malo zamislimo i pokušamo dati odgovor na gore postavljeno 
pitanje.
Usput, Grad Knin je ovaj slučaj, koji podliježe kaznenoj odgovornosti – prijavio policiji.

I. Š.



17. OŽUJKA 2021.

Prebrisani grafiti na Spasu

Intervencijom Grada Knina komunalni redari su prebrisali grafite govora mržnje na spomeniku 
na Spasu.

I. Š.



17. OŽUJKA 2021.

A zašto ne pišete što su ONI napravili?

Danas je na Huknetu objavljena vijest o grafitu “Ubij Srbina” u Kninu.
Ta vijest je potakla jednog čovjeka da me maloprije usmeno priupita: “A zašto ne pišete što su 
oni napravili? A zašto ne pišete o grafitima protiv Hrvata”. Odgovorio sam toj osobi, a odgovor 
stavljam ovdje svima koji bi mi htjeli postaviti isto pitanje.
Kada pripadnik nacije kojoj i sami pripadamo učini nešto neljudski i loše, kada učini 
neko nedjelo – jedini ispravan, ljudski, civilizacijski, pa ako hoćete i kršćanski čin je – 
da osudimo to nedjelo.
Transmisija/opravdanje nedjela (“a što su oni radili nama”; “a koje grafite oni pišu o 
nama”) nije ispravan pristup. Takav pristup lišen bilo kakve samokritike i empatije je 
jako negativan u svakom smislu i ničega dobrog nikome ne može donijeti.
I tu stavljam točku na svoj odgovor.

I. Š.



26. OŽUJKA 2021.

Kninjanka Antonija Mijatović osvojila prvu 
nagradu na državnom natjecanju u Solfeggiu

Kninjanka Antonija Mijatović osvojila je pod mentorstvom profesorice Tanje Alač prvu nagradu 
u disciplini Solfeggio (2. kategorija) na 59. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i 
plesa u Zagrebu.
Tako je nakon prve nagrade osvojene prije tri tjedna u Zadru na županijskom natjecanju, Antonija 
osvojila i prvu nagradu na državnom natjecanju.
Organizator natjecanja je Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, a održava se pod 
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.
Antonija je učenica 6. razreda Osnovne glazbene škole “Krsto Odak” Drniš, područne škole u 
Kninu, a njena mentorica Tanja profesorica je te škole.
Čestitamo Antoniji i njezinoj mentorici na velikom uspjehu!

I. Š.



9. TRAVNJA 2021.

Jelić i Ćaćić položili cvijeće na grob prvog 
kninskog gradonačelnika Lovre Montija

Na današnji dan, 9. travnja 1898. godine umro je prvi na izborima izabrani gradonačelnik 
(načelnik) Knina Lovro Monti.
Lovro Monti, prvi ustavni načelnik Knina i zastupnik u Dalmatinskom saboru, rođen je 21. travnja 
1835. u Kninu, gdje je i umro, iznenada od srčanog udara 9. travnja 1898. godine. Pokopan je na 
starom groblju uz crkvu svetog Jakova.
Povodom 123. godišnjice smrti gradonačelnik grada Knina Marko Jelić, zajedno sa svojim 
zamjenikom Marijom Ćaćićem i gradskim vijećnikom Davorom Ilićem, položili su cvijeće i zapalili 
svijeće na grobu prvog izabranog gradonačelnika Grada Knina, Lovre Montija.

Izvor: knin.hr



13. TRAVNJA 2021.

Antonija Mijatović i Borna Zelić osvojili prve 
nagrade na međunarodnom natjecanju u 
Solfeggiu održanom u Beogradu

Antonija Mijatović i Borna Zelić iz kninske glazbene škole pod mentorstvom Tanje Alač osvojili su 
prve nagrade na 7. Međunarodnom natjecanju u solfeggiu održanom u Beogradu.
Natjecanje u organizaciji Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije održalo se u online 
formatu, a mladi Kninjani postigli su sljedeće rezultate.
Antonija Mijatović se natjecala u čak tri kategorije. U kategoriji 5a: Solfeggio (usmeni ispit) 
osvojila je I. nagradu i 2. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 97,66 bodova. U kategoriji 5b: 
Teorija glazbe (pismeni ispit) osvojila je I. nagradu i 1. mjesto s osvojenih 100 bodova. U kategoriji 
6b: Teorija glazbe (pismeni ispit) osvojila je I. nagradu i 1. mjesto sa 100 bodova.
Borna Zelić se natjecao u kategoriji 5a: Teorija glazbe (pismeni ispit) i osvojio I. nagradu i 1. mjesto 
sa 100 bodova.
Čestitamo učenicima i njihovoj mentorici!

I. Š.



14. TRAVNJA 2021.

U Kninu obilježena 14. obljetnica Gardijske 
mehanizirane brigade

Polaganjem vijenca kod spomenika pobjede „Oluja 95” i misnim slavljem u Kninu je obilježena 
14-ta obljetnica ustrojavanja Gardijske mehanizirane brigade, izvijestio je HRT Radio Knin.
S Gardijskom oklopnom mehaniziranom brigadom, ovo je najveća taktička postrojba hrvatske 
kopnene vojske.
Gardijsku brigadu čine tri mehanizirane i jedna motorizirana bojna koje su nastale na temeljima 
slavnih gardijskih brigada Tigrova, Gromova, Pauka i Vukova. Sljedeći njihov put, pripadnici 
Gardijske mehanizirane čuvaju baštinu Domovinskog rata, ali i nesebično pomažu stanovništvu 
u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, od potresa do poplava, naglasio je ministar 
obrane Mario Banožić, te dodao:
„Mi imamo ustavnu zadaću čuvati suverenitet države, ali isto tako sudjelovati u mirovnim 
misijama i operacijama, te biti potpora civilnim institucijama”
Zapovijedati ovakvom postrojbom iznimna je čast, rekao je brigadir Dražen Ressler ističući 
spremnost njegovih vojnika za međunarodne vojne operacije, a upravo se jedna satnije 
Motorizirane brigade Vukovi, priprema za operaciju KAFOR, podsjetivši:
„Više od 400 pripadnika Gardijsko-mehanizirane brigade su sudjelovali u Domovinskom ratu, a 



ono što je naša najveća snaga, to su upravo ti ljudi, i mladost koja nam dolazi.”
U spomen na sve koji su život dali za domovinu, u Gospinoj crkvi služena je sveta misa.

Izvor: HRT Radio Knin



26. TRAVNJA 2021.

Na tvrđavi pronađena vremenska kapsula!

Na sjevernom dijelu kninske tvrđave je prilikom arheoloških iskopavanja pronađena vremenska 
kapsula. Riječ je o staklenoj boci koja je zapečaćena¨voskom, a u njoj je svitak ispisan njemačkim 
jezikom, potvrdio nam je voditelj istraživanja, Vedran Koprivnjak iz Arheoloske zadruge Arheo 
KO-OP. Moguće je da je riječ o zapisu iz Drugog svjetskog rata ili ranijem, no svakako je iz 20. 
stoljeća, kazao nam je Koprivnjak i dodao da se boca neće otvarati bez restauratora kako se 
papir pri dodiru sa zrakom ne bi uništio. Kada boca bude otvorena, izvijestit će nas (a mi vas) što 
na svitku piše.
O arheološkom iskopavanju na tvrđavi izjavu nam je dao dr. sc. Marko Sinobad iz Konzervatorskog 
odjela u Šibeniku.
– Zaštitno arheološko iskopavanje koje se provodi u zgradi austrijskog velikog skladišta u 
Kaštelu Knin, to jest gornjem gradu Kninske tvrđave, prvi je korak u procesu njene obnove. Ondje 
se kroz Intervencijski plan grada Knina planira građevinska sanacija i rekonstrukcija zgrade za 
potrebe smještaja Interpretacijskog centra za Kninsku tvrđavu. Zaštitno arheološko iskopavanje 
propisano je posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Rezultati arheološkog 
iskopavanja bit će značajni za izradu glavnog projekta rekonstrukcije zgrade prema kojem će 
se zgrada dovesti u njeno izvorno stanje prije nego je urušena. Riječ je o najvećoj zgradi unutar 



Kaštela Knin i jednoj od ukupno tri ruševne zgrade koje ondje postoje, a do sada nikada nisu 
bile predmet konzervatorsko-restauratorskih radova. Građevinsko stanje zgrada je jako loše 
i degradira iz godine u godinu stoga predmetni projekt uređenja Interpretacijskog centra ima 
dodatno značenje.
Ovo je prvo arheološko iskopavanje na prostoru Kaštela Knin, srednjovjekovnog utvrđenog grada i 
najstarijeg dijela današnje tvrđave. Postojeće zgrade podignute su u vrijeme Mletačke Republike, 
a opsežno su obnavljane u vrijeme Austrije. Svi raniji građevinski slojevi unutar srednjovjekovnih 
bedema nisu vidljivi niti su poznati pa se nadamo da će ova istraživanja dati presjek kroz sve 
povijesne faze tvrđave na temelju kojih će se moći dopuniti ili revidirati postojeća saznanja o 
povijesti grada Knina – kazao nam je dr. Sinobad.

I. Š.



28. TRAVNJA 2021.

U povodu 30 godina 4. Gardijske brigade 
prisegnuli mladi “Pauci”

Svečanost je održana u kninskoj vojarni koja nosi ime 4. Gardijske brigade “Pauka”. Ukupno 53-
oje mladih pripadnika Mehanizirane bojne Pauci dobilo je crvene beretke i dalo svečanu prisegu.
Mladi Pauci prisegnuli su poginulim vitezovima, kojih je pod znakom 4. brigade palo 196, a 4 se 
još vode kao nestali.
Čestitajući Paucima na prisezi, predsjednik i vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović rekao je 
kako riječi prisege koje su ponavljali za časnikom, nisu samo forma.
– Od toga se čovjeku i koža naježi kad sluša što ste sve obećali, to su ozbiljne stvari. Ja sam 
također polagao prisegu hrvatskom narodu i hrvatskoj državi, dva puta, i doživljavam je svaki 
dan sve ozbiljnije i svaki dan se pitam gdje sam pogriješio i gdje nisam dorastao. A gdje jesam. 
Tako i vi. To vam je moj savjet – poručio je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju nakon 
svečane prisege i uručenja beretki.
– Došao sam jutros iz Kijeva, obližnjeg sela poznatom svakom čovjeku u Hrvatskoj u kojem je 
prije trideset godina grupa jako hrabrih, odlučnih ljudi došla držati policijsku stanicu. Pokazati 
da je tamo Hrvatska i da se tamo vije hrvatski barjak, bez obzira što su znali da se u njihovoj 
neposrednoj blizini nalazi stotinu puta veća sila u tom trenutku, ali ne za dugo i da su sukobi 
s tom silom osuđeni na poraz. To je ta hrabrost koja i danas djeluje nestvarno, ali prije trideset 
godina djelovala je još nestvarnije – dodao je Milanović.
Za Hrvatsku vojsku, predsjednik Milanović rekao je da je prije svega vojska za obranu hrvatske 
domovine, kopna i mora.
– Hrvatska vojska će, a tako i vi, svoje karijere graditi kroz međunarodne institucije. Sva je prilika 



da će biti tako i da će rata kao što je bio prije trideset godina biti neće. Druga su vremena, druge 
su šanse za vas, nemojte zatomljivati osobne ambicije, tražite najviše i najbolje za sebe, za svoje 
obitelji, za svoju postrojbu i za svoju domovinu Hrvatsku – poručio je predsjednik Milanović.
– Vole je svi hrvatski građani i samo ćemo tako moći postati ono što su ljudi koji su se žrtvovali 
’91. do ’95. htjeli. Još uvijek nismo na toj točki. Ono zajedničko što nas povezuje je želja da imamo 
jaku, stabilnu državu na koju će njezini ljudi biti ponosni i neće odlaziti iz zemlje, osim da se 
usavršavaju i da idu po ono najbolje čega u Hrvatskoj možda nema. A Hrvatska vojska je jedan od 
stupova te civilne, demokratske, građanske države u kojoj živimo. Bez hrvatske vojske hrvatske 
države ne bi bilo – zaključio je svoje obraćanje predsjednik Milanović.
Uz predsjednika Milanovića na svečanosti su bili pročelnik Kabineta predsjednika Bartol 
Šimunić, savjetnik predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić i posebni 
savjetnik predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković vte ministar obrane 
Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj i zapovjednik 
Hrvatske kopnene vojske general-pukovnik Boris Šerić.

Izvor: ŠibenikIN/HINA/HRT Radio Knin
Foto: HRT Radio Knin



1. SVIBNJA 2021.

Obilježena 30. obljetnica napada na Potkonje i 
Vrpolje

Danas je obilježena 30. obljetnica napada na Potkonje i Vrpolje.
Gradonačelnik Marko Jelić, dogradonačelnici Marijo Ćaćić i Kristina Perić, članovi braniteljskih 
udruga, župan Goran Pauk i dožupan Nikola Blažević položili su vijence i zapalili svijeće kod križa 
na Kninskoj tvrđavi.
U crkvi sv. Barbare održana je sveta misa, a vijenci su se položili i kod spomen obilježja u Vrpolju 
i Potkonju.
I. Š.



7. SVIBNJA 2021.

Nakon 108 godina Dinarino igralište dobilo je 
reflektore

NK Dinara Knin osnovana je pod imenom NK Lasta 28. srpnja 1913. godine. Svoje ime je promijenio 
1922. godine u NK Dinara, po istoimenoj planini koja dominira nad Kninom i klub je s najdužom 
tradicijom u Šibensko-kninskoj županiji.
Danas NK Dinara ima svoju Akademiju u uzrastima od juniora, kadeta, stariji pionira, mlađi 
pionira, tića i špigeta, te je trenutno sa seniorima 130 aktivnih sportaša u klubu.
Ova investicija vrijedna 857.225,00 kn omogućiti će treniranje i igranje utakmica i u kasnim 
poslijepodnevnim ili večernjim satima.

Izvor: knin.hr



18. SVIBNJA 2021.

Antonija Mijatović osvojila dva zlata na 
međunarodnom natjecanju iz Solfeggia u 
Mariboru

Na ovogodišnjem natjecanju International Music MasterClass and Competition, IMMCC 2021 
– Maribor, Slovenia (International Solfeggio ONLINE Competition – Solfeggio, Creativity and 
Music Theory) učenica OGŠ “Krsto Odak” Drniš – Područne škole u Kninu Antonija Mijatović pod 
mentorstvom profesorice Tanje Alač osvojila je zlato u dvije kategorije.
U disciplini Solfeggio, kategorija 3.b – 99.67 bodova i u disciplini Teorija glazbe, kategorija 3.c – 
58 bodova.

I. Š.



13. LIPNJA 2021.

Proslava blagdana sv. Ante i Dana grada

Polaganjem vijenaca ispred Spomenika hrvatske pobjede i procesijom ulicama grada proslavljen 
je blagdan sv. Ante i Dan grada.
Vijence su položili predstavnici Grada, Županije, braniteljskih udruga, vojske i policije.
Šibenski biskup mons. Tomislav Rogić predvodio je procesiju od crkve sv. Ante do Gospine crkve 
gdje je služena svečana pučka misa.
Večernja misa i blagoslov djece bit će danas u 19 sati.

I. Š.





30. SRPNJA 2021.

Doček zlatne olimpijke Matee Jelić: “Sad nitko ne može ništa reći protiv Knina”

Tako se zlatna olimpijka Matea Jelić danas obratila svojim Kninjanima koji su je dočekali na 
Dinarinom igralištu.
Curi koja stalno spominje svoj Knin, njeni sugrađani odužili su se divnim. emotivnim dočekom, 
a gradonačelnik i simboličnim čekom na 20 tisuća kuna, ali i zastavom koja je bila na tvrđavi u 
trenutku njenog osvajanja zlata.
Po želji Matee okupljene su zabavljali Zaprešić Boysi.



3. KOLOVOZA 2021.

U povodu 26. obljetnice VRO Oluja položeni 
vijenci

U povodu 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 26. 
obljetnice Vojno redarstvene akcije Oluja predstavnici Grada Knina su zajedno sa gradskim 
vijećnicima, predstavnicima braniteljskih udruga, vojske, policije, crkve i ravnateljima ustanova i 
direktorima gradskih tvrtki, položili jutros vijence i zapalili svijeće na nekoliko lokacija.
Vijenci su položeni u vojarni Andrija Matijaš Pauk, kod Stare bolnice – na spomen ploči kod Doma 
zdravlja te kod bivšeg zatvora na kninskoj tvrđavi.
Zatim su se svi zajedno uputili u Golubić na mjesto pogibije trojice hrvatskih branitelja te u blizinu 
Kninjanke, kod spomen ploče hrvatskog branitelja Dražena Kuduza.
Time je odana počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji dali svoje živote za 
slobodnu Hrvatsku.
Polaganje vijenaca se odvijalo uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.



4. KOLOVOZA 2021.

Otkriven spomenik hrvatskim braniteljima 
poginulima i nestalima u Oluji

Danas je na glavnom kninskom trgu dr. Ante Starčevića, ispred Željezničkog kolodvora otkriven 
Spomenik hrvatskim braniteljima poginulima i nestalima u Oluji.
Spomenik je podigao Grad Knin.

I. Š.



5. KOLOVOZA 2021.

Obilježen Dan pobjede i Domovinske 
zahvalnosti



U Kninu su danas obilježeni Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 
26. obljetnica VRO Oluja.



16. KOLOVOZ 2021.

Potpisani ugovori za adaptaciju stanova za 
mlade obitelji

Danas je u Gradskoj vijećnici gradonačelnik Marijo Ćaćić potpisao sveukupno 22 ugovora sa 
podnositeljima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na 
području Grada Knina za 2021. godinu.
Za ovu stavku su u gradskom proračunu osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 420.000,00 
kuna.
Grad Knin će mlade obitelji sufinancirati s 20 tisuća kuna za izvođenje građevinskih radova te s 
10 tisuća kuna za uređenje interijera.



17. LISTOPAD 2021.

Knin proglašen hrvatskim gradom sporta 2021. 
godine

Grad Knin je proglašen hrvatskim gradom sporta 2021. godine na Sport Festu. Radi se o najvećoj 
konferenciji sporta koja se održala u Poreču pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora 
i Ministarstva turizma i sporta.
Kao obrazloženje navedeno je kako je Knin u protekle četiri godine ostvario veliki napredak u 
afirmaciji sporta i izgradnji sportske infrastrukture te su izdvajanja za sport iz gradskog proračuna 
povećana za četiri puta što je pridonijelo ostvarivanju vrhunskih rezultata te masovnosti sporta.



10. STUDENOGA 2021.

Foto: U Kninu održan prosvjed protiv „ausvajsa“ 
– skupilo se 150 ljudi; 

Na glavnom kninskom trgu održan je danas mirni prosvjed protiv COVID mjera, odnosno 
najavljenih COVID propusnica, kolokvijalno već nazvanih „ausvajs“ kojima se zadire u temeljne 
ljudske slobode i prava poput prava na rad, kretanje i liječenje.
U razgovoru s prosvjednicima iskristalizirao se stav da većina ljudi koji se protive COVID mjerama 
nisu protiv cjepiva nego protiv prisile koju primjenjuje država. Cijepljenje ili necijepljenje stvar je 
slobodnog izbora svakog čovjeka, a svaka prisila po tom pitanju je nezakonita, protuustavna i 
samovoljna i tu počinje i završava priča prosvjednika.
Prosvjednici su došli reći NE uvjetovanju slobode kretanja, rada i života potvrdama koje izdaje 
država, a koja je mjerama stožera već načinila ogromnu štetu, od ekonomske do psihičke štete 
mnogim pojedincima, čulo se u razgovorima na prosvjedu.
Prosvjed je prošao mirno, kulturno i pristojno u međusobnom razgovoru ljudi i nije bilo nikakvih 
prigodničarskih govora.
Prosvjedno okupljanje nastavlja se sutra u isto vrijeme i na istom mjestu.



12. STUDENOGA 2021.

Nova kninska udruga za zaštitu životinja 
DiNoah nabavila vrijednu aparaturu za 
veterinarsku ambulantu

Od idućeg tjedna bit će registrirana nova 
Udruga ta dobrobit i zaštitu životinja 
DiNoah sa sjedištem u Kninu.
– Za sad su nam glavni ciljevi opremiti 
veterinarsku ambulantu u Kninu da 
bude konkurentna bolje opremljenim 
ambulantama u okolici – kaže predsjednik 
udruge Ivan Šimić.
Do sad su iz Njemačke donirali sonde s 
kamerama za pregled unutrašnjost životinja 
te ultrazvuk u vrijednosti od preko 30.000 
eura. U planu je i skupi RTG uređaj te nakon 
toga i aparat za analizu krvi i inkubator za 
štence, kažu iz udruge koju čine članovi iz 
Hrvatske, Njemačke i Švicarske.
Dopredsjednica udruge je Svetlana Buterin
– Ova divna žena se zaljubila se u Knin 
kad ga je prvi put vidjela prije tri godine. 

Od tada vozi donacije iz Švicarske i Njemačke za pse u Kninu. Ona je kontaktirala i 
bolnicu iz Švicarske koja je donirala svu aparaturu, a donirat ce i ubuduce – kaže Ivan 
Šimić koji najavljuje da je u planu i gradnja novog azila u Šimićima u Golubiću koji će 
biti napravljen po EU standardima.



14. STUDENOGA 2021.

Kninski franjevci: Hoće li se netko cijepiti ili ne – 
to je njegovo osnovno ljudsko pravo

“Hoće li se netko cijepiti ili ne – to je njegovo osnovno ljudsko pravo. To pravo ne smije ni država 
ni itko drugi uvjetovati radnim mjestom i egzistencijom”, stoji između ostaloga u poruci kninskih 
franjevaca, svećenika kninskog samostana sv. Ante.



3. PROSINCA 2021.

Započeo Advent u Kninu! Koncertom ga otvorio 
Neno Belan s Fiumensima

Puno ljudi, lijepa atmosfera, dobar koncert i kvalitetna ponuda jela i pića krasili su prvu večer 
Adventa, a nema razloga da tako ne prođu i ostale večeri koje nas očekuju.
Nakon Nene Belana i Fiumensa na kninskom Adventu nastupat će Giuliano i Diktatori, Travelin’ 
Band, Silente, Iva Spahija & Band, Domenica, Dalmatino i Show Legende.
U okviru Adventa imat ćemo i tri dječje predstave, podjelu darova, Božićni sajam, doček Nove za 
djecu i odrasle... Za svakog ponešto...



4. PROSINCA 2021.

Održan Božićni sajam

U parku kod Kružnog toka danas je održan prvi u nizu od tri Božićna sajma (4., 11. i 18. prosinca).
Na sajmu sudjeluje 13 izlagača i na kojem možete pronaći štošta lijepoga i korisnog.



9. PROSINCA 2021.

Predsjednik RH Zoran Milanović bit će 
pokrovitelj Simpozija Kralj Zvonimir u Kninu



Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović bit će pokrovitelj Simpozija ‘Kralj Zvonimir’ koji 
će se održati 11. i 12. lipnja iduće godine u Kninu.
“S velikim zadovoljstvom prihvaćam pokroviteljstvo nad znanstvenim simpozijem ‘Kralj Zvonimir’ 
koji će se održati 11. i 12. lipnja 2022. godine u Kninu.
Knin je grad duge i bogate povijesti koja zaslužuje interes povjesničara, osobito stručnjaka za 
razdoblje srednjeg vijeka, kada Knin postaje prometno središte, središte biskupije, a za vladavine 
kralja Dmitra Zvonimira i prijestolnica Hrvatskog kraljevstva. Razdoblje njegove vladavine za Knin 
ima veliku važnost, stoga vjerujem kako će i ovaj kongres biti znanstveni doprinos sagledavanju 
uloge ovog hrvatskog vladara u povijesti grada kao i cjelokupnoj nacionalnoj povijesti.
Sa željom da ovaj kongres pridonese sagledavanju povijesnog kontinuiteta razvoja grada Knina, 
vama i vašim suradnicima želim uspješnu organizaciju skupa”,
stoji u dopisu kojega je Predsjednik RH Zoran Milanović uputio gradonačelniku Grada Knina 
Mariju Ćaćiću i ravnatelju Narodne knjižnice – Knin Ivici Šimiću.
Sudjelovanje na ovom znanstvenom simpoziju od nacionalnog značaja potvrdilo je više od 20 
uglednih znanstvenika među kojima su vodeći hrvatski povjesničari srednjeg vijeka.
Organizatori simpozija su Narodna knjižnica – Knin i Grad Knin. Suorganizatori su Šibensko-
kninska županija, Veleučilište Marka Marulića, Kninski muzej, Turistička zajednica grada Knina, 
Pučko otvoreno učilište Knin i udruga Atribut.
Na simpoziju koji će se održati u Multifunkcionalnoj dvorani Studentskog doma fra Luje Maruna 
izlagat će sljedeći znanstvenici:

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za povijest
1. prof. dr. sc. Neven Budak
2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović
3. prof. dr. sc. Ivo Goldstein
4. prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin
5. prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
6. doc. dr. sc. Silvija Pisk
7. Maja Tabak Demo, mag. lat. et hist., asistentica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku
8. prof. dr. sc. Mateo Žagar
Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru
9. prof. dr. sc. Mladen Ančić
10. prof. dr. sc. Valentina Šostarić
11. doc. dr. sc. Antun Nekić

Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru
12. prof. dr. sc. Nikola Jakšić , prof. emer.
13. izv. prof. dr. sc. Ivan Josipović



Hrvatski institut za povijest, Zagreb
14. prof. dr. sc. Jadranka Neralić, znanstvena savjetnica

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
15. dr. sc. Zoran Ladić, znanstveni savjetnik

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za povijest
16. prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra crkvene povijesti
17. doc. dr. sc. Ana Biočić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – Odsjek za povijest
18. izv. prof. dr. sc. Ivan Basić

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu
19. dr. sc. Maja Petrinec

Arheološki muzej u Splitu
20. dr. sc. Ante Jurčević

Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Šibeniku
21. dr. sc. Marko Sinobad



11. PROSINCA 2021.

Silente zagrijali kninsku publiku

Lijepo je večeras bilo na Adventu u Kninu uz Silente. 
Ni zima nije smetala, kako publici tako ni dubrovačkom bendu koji je odsvirao repertoar od 
starijih hitova do novih uspješnica benda.



23. PROSINCA 2021.

Održan božićni prijam gradonačelnika i 
predsjednika Gradskog vijeća

U Domu HV-a danas je održan tradicionalni božićni prijam gradonačelnika i predsjednika 
Gradskog vijeća.
– S vjerom i nadom radimo u službi svih građana. Ovom prilikom se zahvaljujem svim našim 
sugrađanima koji rade na dobrobit grada Knina – kazao je u pozdravnom govoru predsjednik 
Gradskog vijeća Dragan Miličević.
Djelatnicima gradske uprave, gradskih ustanova i svim sugrađanima koji su učinili ovu godinu 
uspješnom zahvalio se i gradonačelnik Marijo Ćaćić. Posebno su ovu godinu učinili uspješnom 
gospodarski projekti Poduzetničkog centra i 3i inkubatora, ali i oni infrastrukturni i kulturni, 
a najveće veselje donijeli su sportaši među kojima posebno mjesto zauzima olimpijsko zlato 
Matee Jelić, kazao je gradonačelnik.
Osvrnuo se i na pandemiju za koju je rekao da više nije toliko javno zdravstveni problem koliko 
je politički i društveni. Ili će pandemija završiti ili moramo živjeti s tim virusom i vratiti život u 
normalu, kazao je.
– Sretan sam sa svima vama, sretan sam što ovaj grad ide naprijed. Osjećam pozitivnu energiju 
ovog grada koji je svjetionik u mnogim stvarima, a posebno u kršćanskom zajedništvu – poručio 
je šibensko-kninski župam Marko Jelić.

I. Š.



23. PROSINCA 2021.

Božićna čestitka gradonačelnika Grada Knina

Božićnu čestitku uputio je kninski gradonačelnik Marijo Ćaćić. Prenosimo je u cijelosti
“Drage moje Kninjanke i Kninjani!
Za Božić slavimo rođenje Isusa Krista, spasitelja čovjeka i nositelja vjere i nade, pa u godini u kojoj 
se dosta toga lošeg dogodilo, nastupajuće Božićno vrijeme osjećamo kao dobrodošlo vrijeme, 
tradicionalno nabijeno osjećajem zajedništva, tolerancije, optimizma i vjere.
Ovo vrijeme nas ponovo potiče na promišljanje o važnosti obitelji, prijatelja, susjeda i zajednice, 
kao i prirodnog okruženja u kojem živimo. Nadam se da će svatko od vas, drage moje Kninjanke i 
Kninjani, tijekom Božićnih praznika moći uživati u ovim blagoslovima i da će nas ovo vrijeme još 
više osnažiti da u novu godinu kročimo s optimizmom i spremnošću za nove životne, radne i ine 
pobjede.
U tom duhu, molim vas da vodite računa jedni o drugima, da budete tolerantni, suosjećajni i 
ljubazni prema svima oko vas, a posebno onima koji su u potrebi, koji možda nemaju obitelj i 
prijatelje u blizini ili kojima samo treba malo dodatne podrške.
Dragi moji sugrađani, budite ovog Božića sretni, mirni i zadovoljni. Želim vam svima čestit i 



blagoslovljen Božić, i neka upravo Božić donese čaroliju u vaša srca!
Sretan Božić i Novu 2022. godinu, od srca vam želi vaš gradonačelnik Marijo Ćaćić!”.



3. POLITIKA



18. SIJEČNJA 2021.

HDZ-ov šef Stožera snimljen na večeri, on kaže 
da to nije hotel. Pogledajte slike

DOŽUPAN Šibensko-kninske županije Nikola Blažević (HDZ), koji je ujedno i načelnik županijskog 
Stožera civilne zaštite i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a grada Knina, snimljen je u društvu 
još šestero ljudi na večeri. Indexov izvor navodi da je fotografija snimljena u hotelu Ivan u Kninu.
Kad se usporedi fotografija nastala na večeri i fotografija unutrašnjosti hotela koja se može naći 
na internetu, sve upućuje na to da je fotografija dožupana i njegova društva zaista snimljena u 
hotelu Ivan.
Dožupan, koji je kao načelnik županijskog Stožera zadužen i za osiguravanje da se svi ugostiteljski 
objekti strogo pridržavaju odredbi iz odluka nacionalnog Stožera civilne zaštite, istovremeno se, 
kao što sugeriraju fotografije, našao na večeri u jednom od njih.
Dožupan Blažević: To nije hotel, to je nečija kuća
Razgovor s dožupanom Blaževićem prenosimo u cijelosti.
Je li fotografija vas u društvu šestero ljudi u restoranu hotela Ivan u Kninu autentična i kad je 
snimljena?
Slika je autentična, ona je svježa iz ovog vremena, nije nastala ni u jednom restoranu. To 
je bilo ove godine, ne znam točno koji je dan bio. Ja sam bio na privatnom druženju, nisam 
ga ja organizirao, bio sam dio društva. Svega 7 ljudi je bilo i nisu kršene epidemiološke 
mjere. Nije bilo ničeg neprimjerenog. To je bila moja obitelj i moji prijatelji, druženje 
koje je organizirao moj rođak Ante Blažević. Bili smo ja i par prijatelja, Marinko Čavka, 



Jure Zečević, Željko Šimunac, Odak..
Kažete da nije snimljeno u hotelu Ivan?
Tako je. To nije bilo u hotelu jer hotel ne radi.
Gdje ste onda bili na večeri, gdje je snimljena fotografija?
To je bilo u Kninu. Negdje u Kninu. Nije bio ugostiteljski objekt, već mjesto na kojem smo bili. To 
je nečija kuća. Nije hotel. Hotel je zatvoren. Ne mogu vam sad reći adresu.

Na drugoj fotografiji je hotel Ivan u Kninu, vide se iste žardinjere s cvijećem i zavjese kao i na 
fotografiji na kojoj je Blažević s društvom.

Izvor: Indeks.hr



19. SIJEČNJA 2020.

Dujić kaže da će sutra odlučiti što će s 
Blaževićem: ‘Vrlo je bitno da čovjek koji se bavi 
javnim poslom govori istinu’

Predsjednik županijske organizacije HDZ-a Nediljko Dujić kazao je kako će sutra javnost 
obavijestiti što će se dogoditi s političkom karijerom Nikole Blaževića nakon što je u javnost 
procurila fotografija dožupana i načelnika županijskog Stožera kako krši mjere u zatvorenom 
kninskom hotelu uz još šest osoba.
- On je jasno kazao da je Ante Blažević njegov prvi rođak. Pitanje svih pitanja je je li to, kako tvrde, 
u prostoru javne namjene, hotelu ili je u privatnoj kući, gdje živi Ante Blažević. To je najspornije u 
svemu. Druga stvar je kad utvrdimo to, onda ćemo znati je li točna izjava dožupana da se radi o 
nečijoj kući u Kninu. Mjere su da se poštuju i provode, a mi koji predstavljamo građane moramo 
biti ogledalo provođenja svih mjera, nevezano za Blaževića. Vrlo je bitno da čovjek koji se bavi 
javnim poslom govori istinu. Mi imamo svoj način kako ćemo provjeriti, nećemo slati policiju. Ako 
je javni prostor, u današnje doba interneta sigurno je interijer hotela stavljen na internet. Sutra 
ćemo vam reći - kazao je Dujić za Index.

Izvor: ŠibenikIN



20. SIJEČNJA 2020.

Nikola Blažević više nije načelnik županijskog 
Stožera: Novi načelnik Darko Dukić

Nikola Blažević više nije načelnik županijskog Stožera civilne zaštite. Novi načelnik je Darko 
Dukić. Prenosimo priopćenje župana Gorana Pauka:
“Obavještavam vas da je dana 20. siječnja 2021. godine načelnik Stožera civilne zaštite Šibensko-
kninske županije g. Nikola Blažević, zbog osobnih razloga, podnio Zahtjev za razrješenjem s 
dužnosti načelnika Stožera, koji sam prihvatio.
Slijedom navedenog, donio sam Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika 
i članova Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije.
Kako bismo osigurali kontinuitet i zadržali kvalitetu rada Stožera koji je u proteklih 11 mjeseci 
uspješno odolijevao izazovima u borbi s pandemijom zarazne bolesti COVID-19, na funkciju 
načelnika Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije imenovan je dosadašnji zamjenik 
načelnika g. Darko Dukić, dipl. ing., županijski vatrogasni zapovjednik, a zamjenicom načelnika 
imenovana je dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i 
komunalne poslove Šibensko-kninske županije.”, stoji u poriopćenju.
I. Š.



11. VELJAČE 2021.

Policija se oglasila u povodu sporne večere u 
Hotelu Ivan

Policijska uprava Šibensko-kninska oglasila se priopćenjem u povodu sporne večere u Hotelu 
Ivan organizirane u vrijeme kada ugostiteljski objekti nisu smjeli raditi i na kojoj je bio prisutan i 
tadašnji načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Nikola Blažević.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
“U odnosu na medijske napise i članak u kojem se navodi kako je tadašnji Načelnik
Stožera Civilne zaštite Šibensko-kninske županije 12. siječnja 2021.g. bio na organiziranoj
večeri u hotelu „Ivan“ u Kninu, obavještavamo vas kako je u Policijskoj postaji Knin u suradnji
s Državnim inspektoratom završeno postupanje policije.
Provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je 55-godišnjak, organizirajući večeru
kojoj je prisustvovalo ukupno sedam osoba iz isto toliko različitih kućanstava, prekršio
ograničenja koja se odnose na privatna okupljanja koja su donesena Odlukom Stožera
Civilne zaštite Republike Hrvatske radi sprječavanja širenja i prenošenja bolesti Covid-19.
Opisanom radnjom počinio je prekršaj iz čl.47. st.2. t.11. kažnjivo po čl. 76.d Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti, u vezi čega mu je uručen prekršajni nalog.
Također je utvrđeno kako je navedenom okupljanju prisustvovao i 49-godišnjak koji je
tijekom večere obaviješten od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da mu je
određena nužna mjera samoizolacije. Unatoč navedenoj obavijesti, 49-godišnjak je ostao na
večeri odnosno nije se odmah najkraćim putem uputio do mjesta predviđenog za
samoizolaciju. Opisanom radnjom je počinio prekršaj iz čl.47. st.2. t.8., kažnjivo po čl.76.a



st.1. t.1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u vezi čega mu je također uručen
prekršajni nalog.
Policija je dostavila Izvješće o svemu utvrđenom Državnom inspektoratu Republike
Hrvatske koji je preuzeo postupanje u odnosu na obavljanje ugostiteljske djelatnosti suprotno
Odlukama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske.”, stoji u priopćenju.
I. Š.



5. SVIBNJA 2021.

Nikola Blažević sa službenim autom prije 21 
dan imao prometnu: Nije pozvao policiju, niti se 
odazvao na razgovor

Zamjenik šibensko-kninskog župana i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Knina Nikola Blažević 
13. travnja je sa službenim automobilom doživio prometnu nezgodu s manjom materijalnom 
štetom nakon koje nije pozvao policiju iako je sukladno zakonu to trebao napraviti. Štoviše, 
Blažević se do dan danas nije odazvao razgovoru u Policijskoj postaji Knin, potvrdili su nam u 
šibenskoj policiji.
Prometnu nezgodu Blažević je doživio 13. travnja u 8 sati ujutro na dionici ceste Drniš-Konjevrate 
dok se službenim automobilom vozio na posao u Šibenik, potvrdili su nam u Uredu župana 
Šibensko-kninske županije. 
‘Nezgoda se dogodila jer je izbjegavao automobil iz suprotnog pravca koji je pretjecao, na način 
da se dao krajnje desno te vjetrobranskim staklom okrznuo prometni znak kraj puta. Gospodin 
Blažević nema ozljeda, vozilo je u voznom stanju, a oštećenja koja su nastala je napuknuće 
vjetrobranskog stakla. Službeni automobil Šibensko-kninske županije, marke Golf metalik sive 
boje, kojim je upravljao g. Blažević navedenog dana, ima kasko osiguranje. Izvid štete na vozilu 



je napravljen od strane osiguravajuće kuće te je isti dostavljen Uredu župana iz kojeg su razvidna 
oštećenja, koja sam prethodno navela’, navodi pročelnica Ureda župana Senka Bilać.
Budući da je dožupan u prometnoj nezgodi oštetio prometni znak, bio je dužan pozvati policiju 
na uvid. Međutim, on to nije napravio. 
Kako doznajemo od glasnogovornika šibenske policije Šime Pavića, policija je nakon saznanja 
o događaju napravila potrebne izvide te potom kontaktirala Nikolu Blaževića. No, dožupan se 
nakon nezgode zarazio koronavirusom i završio u izolaciji te su u policiji čekali da mu izolacija 
istekne kako bi obavili razgovor zbog utvrđivanja prekršajne odgovornosti.  
Izolacija je Blaževiću istekla u četvrtak 29. travnja, no od tada se nije odazvao pozivima policije, 
odnosno još nije došao na razgovoru u postaji u Kninu, potvrdio nam je Pavić. 
Blaževića smo u nekoliko navrata zvali da nam pojasni što se točno dogodilo, no on na naše 
pozive nije odgovorio. 
I dok za razgovore s policijom i novinarima dožupan i kandidat za gradonačelnika Knina očito 
nema vremena, za predizborne aktivnosti ga ipak uspijeva naći. Jučer se tako naslikavao s 
županom i dogradonačelnikom Šibenika Paškom Rakićem.
Izvor: ŠibenikIN



6. SVIBNJA 2021.

Blažević nije imao prometnu dok je išao na 
posao i nije izbjegavao auto iz suprotnog 
smjera: Zbog više prekršaja policija protiv 
dožupana podiže prekršajni nalog

Zbog počinjenja više prekršaja protiv šibensko-kninskog dožupana i HDZ-ovog kandidata 
za gradonačelnika Knina Nikole Blaževića, koji je vozeći službeni automobil skrivio prometnu 
nesreću 12. travnja u Biskupiji, bit će podnesen obavezni prekršajni nalog, potvrdili su nam jutros 
u šibenskoj policiji.
Jučer smo objavili da je Nikola Blažević sa službenim automobilom doživio prometnu nesreću 
13. travnja na dionici ceste Drniš-Konjevrate kada je išao na posao u Šibenik. To su nam, naime, 
rekli iz Ureda župana Gorana Pauka kada smo ih pitali detalje o prometnoj nesreći za koju smo 
doznali. No, kako proizlazi iz današnjeg priopćenja koje smo dobili od šibenske policije, Blažević 
nije imao prometnu 13. travnja kada je išao na posao, već 12. travnja oko 19,30 sati. Uz to, iz 
Ureda župana kazali su nam da je do prometne nesreće došlo jer je dožupan Blažević izbjegavao 
automobil iz suprotnog smjera koji je pretjecao. Izgleda da ni to nije točno. 



‘Obavještavamo Vas da je 12. travnja oko 19,30 sati u Biskupiji došlo do prometne nesreće na 
način da se 54-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom Volkswagen šibenskih registarskih 
oznaka, nije kretao sredinom obilježene prometne trake, kojom prilikom je djelomično sišao 
desno van kolnika i prednjim dijelom automobila udario u stup nosača smjerokaznih ploča, koje 
su od udara oštećene. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba već materijalna šteta na 
automobilu i smjerokaznim pločama’, doznajemo iz šibenske policije.
Zbog počinjenja više prekršaja u stjecaju protiv dožupana Blaževića će biti podnesen Obvezni 
prekršajni nalog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku.
Policiju smo pitali je li dožupan možda bio pod utjecajem alkohola kada je skrivio nesreću, no 
kazali su nam kako je to sada nemoguće utvrditi. Kada smo Uredu župana postavili isto pitanje, 
odgovorili su nam: 
‘Što se tiče vašeg upita, da li je g. Blažević bio pod utjecajem alkohola, takvih saznanja nemamo.’
No, postavlja se pitanje zašto su nam iz Županije dali krive informacije o danu, satu, mjestu i 
uzroku prometne nesreće te smo na ta pitanja zatražili odgovore. 
Kao što smo jučer objavili, Blažević je nakon prometne nesreće bio dužan na mjesto događaja 
pozvati policiju, no on to nije učinio. Kada je policija saznala za događaj, pozvali su dožupana 
Blaževića na razgovor, no on se u to vrijeme zarazio koronavirusom i završio u izolaciji. Izolacija 
mu je istekla 29. travnja, no dožupan se nije odmah odazvao pozivu policije već je ispitan tek 
jučer. 
Podsjetimo, Nikola Blažević je kao bivši načelnik Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske 
županije kršio propisane epidemiološke mjere kada je u siječnju sudjelovao na večeri u hotelu 
Ivan u Kninu s još šest osoba zbog čega je na kraju dao otkaz s mjesta načelnika Stožera. Blažević 
je tada uhvaćen u laži jer se pravdao da je večera bila organizirana u privatnoj kući, a ne u hotelu. 
Dožupan se pravdao i da uopće nije kršio epidemiološke mjere. Nakon toga, uredno se kandidirao 
za gradonačelnika Knina.



6. SVIBNJA 2021.

Dožupan Blažević oglasio se o prometnoj 
nesreći: ‘Dopuštam mogućnost da sam dio 
sadržaja nejasno ili neodređeno interpretirao’

Dožupan i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Knina Nikola Blažević oglasio se u vezi prometne 
nesreće koju je sa službenim automobilom skrivio 12. travnja, a nakon koje nije pozvao policiju. 
To što se službeno priopćenje policije razlikuje se od objašnjenja koje smo dobili u Uredu župana 
o okolnostima nesreće Blažević opravdava tako što kaže da ‘dopušta mogućnost da je dio 
sadržala nejasno ili neodređeno interpretirao’.
Kao što smo ranije objavili, iz Ureda župana Šibensko-kninske županije rekli su da je dožupan 
imao nesreću 13. travnja u jutarnjim satima kada je išao na posao te da je do prometne nesreće 
došlo jer je izbjegavao automobil iz suprotnog smjera koji je pretjecao na cesti Drniš-Konjevrate. 
No, ispalo je da ništa od toga nije točno. 
Policija je naime danas priopćila da je Blažević prometnu nesreću imao u večernjim satima 12. 
travnja, da se dožupan u službenom automobilu nije kretao sredinom obilježene trake te da je 
potom sletio s ceste i udario u prometni znak. 



Uredu župana postavili smo pitanja zašto su nam dali krive informacije o danu, satu, mjestu i 
uzrocima prometne nesreće, a u međuvremenu se o svemu na Facebooku oglasio i sam Blažević. 
Evo njegove verzije. 
‘Dana 12. travnja službenim vozilom Šibensko-kninske županije počinio sam prometni prekršaj, 
oštetivši vjetrobransko staklo na vozilu. U međuvremenu, jedanaest dana bio sam u izolaciji 
zbog zaraze korona virusom s razvijenim simptomima bolesti. U tom razdoblju i u takvom stanju 
telefonski sam kontaktirao nadležne županijske službe te dopuštam mogućnost da sam dio 
sadržaja o navedenim događanjima nejasno ili neodređeno interpretirao. Nakon prestanka 
izolacije zaprimio sam poziv policije i istima se odazvao na obavijesni razgovor.  Sve što je bitno o 
navedenom događaju (vrijeme radnje, mjesto i okolnosti događaja) rekao sam policiji, priznavši 
krivnju za počinjeni prekršaj. Ujedno sam preuzeo odgovornost za svu materijalnu i nematerijalnu 
štetu koja će proizaći iz predmetnog prometnog prekršaja. Zaključno, ljudski je i griješiti i priznati 
grešku, no pitanje je je li sve što se događa udar na mene ili na ono što predstavljam. Predizborno 
je vrijeme pa se ne treba ničemu čuditi. Kako bilo da bilo, idemo dalje! Toliko o svemu tome’, 
poručio je Nikola Blažević. 
Podsjetimo, Nikola Blažević je kao bivši načelnik Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske 
županije kršio propisane epidemiološke mjere kada je u siječnju sudjelovao na večeri u hotelu 
Ivan u Kninu s još šest osoba zbog čega je na kraju dao otkaz s mjesta načelnika Stožera. Blažević 
je tada uhvaćen u laži jer se pravdao da je večera bila organizirana u privatnoj kući, a ne u hotelu. 
Dožupan se pravdao i da uopće nije kršio epidemiološke mjere. Nakon toga, uredno se kandidirao 
za gradonačelnika Knina.



4. LIPNJA 2021

Goran Pauk predao vlast novom županu Marku 
Jeliću

Marko Jelić je danas u 11.30 sati preuzeo dužnost šibensko-kninskog župana od Gorana Pauka, 
izvijestio je ŠibenikIN.
Jelić je u uredu župana preuzeo dokumentaciju i rukovao se s bivšim županom.
– Marku sam predao sve dokumente koji govore o stanju u županiji. To je išlo brzo, ekspresno. Marku 
i njegovoj zamjenici želim svako dobro u vođenju županije. Neka bude još 100 puta uspješnija 
nego što je bila do sad. Sve u županijskoj administraciji ostavljam sve sa čistim računima, puna 
srca i mirne savjesti – kazao je Pauk i dodao da su rastanci posljednjih dana bili vrlo emotivni.
Na pitanje o daljnjim planovima nakon prepuštanja dužnosti, Pauk je kazao kako mu je plan kroz 
ljeto se družiti sa sinom.
– Odmorit ću malo glavu i emocije – kazao je i zahvalio svim suradnicima u županiji s kojima je 
surađivao tijekom proteklih 15 godina.
– Zahvaljujem se gospodinu Pauku i svima u županijskoj upravi što su predali vlast i što smo 
uspješno obavili sve predradnje za primopredaju i zahvaljujem se na 15 godina dužnosničkog 
mandata. Biti 15 godina izabrani župan, to je velika stvar. Nastavit ćemo sve projekte koji su 
započeti i nastojat ćemo ih završiti te po potrebi prilagoditi. Cijelo vrijeme smo zastupali 
inkluzivnost i jednakost i tako ćemo se i ponašati – kazao je Jelić.
Izvor: ŠibenikIN



7. LIPNJA 2021.

Milanović: “Doći ću u Knin radi Marka Jelića”

Predsjednik RH Zoran Milanović izjavio je danas za Jutarnji.hr da će 5. kolovoza doći u Knin radi 
Marka Jelića.
– Sva sreća pa je u Kninu bivši gradonačelnik, a sadašnji župan, pametna i sposobna osoba, 
želim mu sve najbolje, skinuo jaram. On je jedan od razloga zašto ću otići u Knin, a ne to što 
mi je proučio Medved ili ljudi koji su prvi put u životu dočekali da budu netko i nešto – kazao je 
Milanović.
Dodao je da je Knin od interesa vlastima.
Foto: Huknet/arhiva



29. SRPNJA 2021.

Priopćenje kninskog HDZ-a u vezi zapošljavanja 
u Upravitelju



24. RUJNA 2021.

Priopćenje HDZ-a u vezi spajanja kninskog i 
šibenskog Doma zdravlja





17. LISTOPADA 2021.

Robert Marić novi predsjednik kninskog HDZ-a

Kako neslužbeno doznajemo, Robert Marić novi je predsjednik kninskog HDZ-a pobijedivši danas 
na unutarstranačkim izborima protukandidata Gorana Mrnjavca.
Službeno priopćenje od kninskog HDZ-a još nismo dobili.

Foto: Arhiva Hukneta



4. PROSINCA 2021.

U Kninu obilježena 77. godišnjica oslobođenja 
Dalmacije od fašističke okupacije; Zbog 
petokrake reagirale kninske braniteljske udruge

Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Dalmacije i Udruge veterana Domovinskog 
rata i antifašista – VeDRA u Kninu su obilježili 77. godišnjicu oslobođenja Dalmacije od fašističke 
okupacije. Na brdu Spas kod srušenog spomenika položili su vijence i održali prigodne govore. 
Od kninskih braniteljskih udruga potom je stiglo priopćenje u kojem osuđuju “izjednačavanje 
petokrake i hrvatskog grba” na subotnjem događaju.



4. IZBORI



24. VELJAČE 2021.

Nikola Blažević kandidat HDZ-a za 
gradonačelnika, a Sanja Bebek za njegovu 
zamjenicu

Nikola Blažević kandidat je HDZ-a za gradonačelnika Knina na predstojećim lokalnim izborima, 
a Sanja Bebek za njegovu zamjenicu. Odlučio je tako Gradski odbor stranke.
“Odluke Gradskog odbora HDZ-a o određivanju kandidata za gradonačelnika Knina osnažene 
su potporom predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića i predsjednika Županijskog odbora HDZ-a 
Nediljka Dujića. Naši kandidati zahvaljuju svima na potpori, a posebno kninskoj organizaciji i 
članstvu HDZ-a. Na lokalnim izborima u svibnju očekujemo pobjedu HDZ-a i vjerujemo u potporu 
naših sugrađana u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva”, stoji na službenoj Facebook stranici 
kninskog HDZ-a.
I. Š.

Foto: Huknet/arhiva



20. OŽUJKA 2021.

Dr.sc. Marko Jelić najavio kandidaturu za 
šibensko-kninskog župana

Dr.sc. Marko Jelić, aktualni gradonačelnik Knina, nezavisni je kandidat za župana šibensko-
kninskog, dok je Iris Ukić Kotarac kandidatkinja za njegovu zamjenicu. Kandidaturu je simbolično 
najavio danas, na prvi dan proljeća, podno slapa Krčić, izvora rijeke Krke.
Jelić je istaknuo da je došlo vrijeme da se dokine osjećan nemoći i apatije.
– Županija je jedan cjeloviti prostor, kako geografski, tako i populacijski, ljudski. Jaka najmanja 
općina među nama znači snažan Šibenik, snažan Šibenik znači snažne Vodice, Unešić, Pirovac, 
Drniš, Knin i tako dalje. Upravo nejednakost postupanja Županije prema svakoj od jedinica unutar 
nje dovodi do osjećaja nemoći i apatije, a to nas dugoročno slabi i time se jaz između susjednih 
dalmatinskih županija i naše dodatno produbljuje. Mi kao županija i Šibenik kao njeno središte 
zaostajemo za Zadrom i Splitom. Za to nema nikakvog valjanog i na razumu utemeljenog 
razloga. Imamo sve, dva nacionalna parka i tri parka prirode. Idealnu osnovu za razvoj turizma 
na održiv način, smanjujući pritisak na okoliš u turističkim središtima te ospodarski valorizirajući 
trenutno demografski depopulirane krajeve, koji su na neki način zaboravljeni i prepušteni sami 
sebi – kazao je.



Jelić je naglasio kako je došlo vrijeme za promjene, za transparentnije i učinkovitije upravljanje 
županijom.
– Županija se mora sustavno brinuti za svakog njenog građanina, postati otvorena i digitalizirana. 
Trenutačno je Županija ta koja umjesto da servisira potrebe malih općina i gradova, često nameće 
prepreke koje nam oduzimaju vrijeme i novac, dok naši sugrađani napuštaju svoje domove i 
grade budućnost drugdje. Isto je i s poduzetnicima koji se bore s dosad neviđenim izazovima, 
mi im pomažemo unutar naših mogućnosti, ali pomoć Županije je minorna i kad dođe, dođe sa 
zakašnjenjem. Na primjeru Knina i općina čiji su načelnici ovdje vidljivo je da se može više, i da 
rad utemeljen na poštenju i znanju donosi konkretne rezultate. Mi žitelji ove županije trebamo 
više, Županija mora više, a naš tim i ja hoćemo i možemo više, i što je najvažnije znamo kako to 
više postići i to smo do sad dokazali! Svatko sad ima izbor oslobođen ideologije i praznih riječi, 
svatko od nas mijenja svijet tako što krene od sebe, važno je da ima mogućnost i slobodu izbora. 
Imaš izbor! – zaključio je dr.sc. Marko Jelić, kandidat za šibensko-kninskog župana.



6. TRAVNJA 2021.

Adrijana Franjkić kandidatkinja Hrvatskih 
suverenista za gradonačelnicu

U Kninu je danas predstavljena kandidatkinja Hrvatskih suverenista za gradonačelnicu ovog 
grada – Adrijana Franjkić. Uz nju predstavljen je i kandidat za njenog zamjenika Kristijan Spajić.
Na predstavljanju je bio predsjednik stranke, saborski zastupnik, Hrvoje Zekanović koji je u svom 
govoru istaknuo kako su Hrvatski suverenisti u Adrijani Franjkić prepoznali osobu koja ima sve 
kvalitete da postane gradonačelnica grada Knina.
Adrijana Franjkić u svom se govoru zahvalila stranci na povjerenju te najavila borbu za nova 
radna mjesta, razvoj sporta u Kninu, kao i obnovu bolnice koja je trenutno u izuzetno lošem 
stanju. Također je istaknula kako je pitka voda jedan od glavnih resursa grada Knina koji je 
nažalost neiskorišten. Upravo stavljanje tog važnog resursa u funkciju bit će jedna od glavnih 
tema predizborne kampanje Hrvatskih suverenista kao i tema kojom će se baviti kad postane 
gradonačelnica, kazala je.
Napomenula je kako se od šetnjica kojih ima na pretek u Kninu nažalost ne može živjeti. Građanima 
Knina trebaju radna mjesta, istaknula je. S obzirom da je osobno bila iznimno angažirana na 
projektima u kulturi poput Zvonimirovih dana, Franjkić je najavila kako će razvoj i njegovanje svih 
aspekata kulture u Kninu biti jedna od temeljnih odrednica politike Hrvatskih suverenista.



Kristijan Spajić, kandidat za zamjenika gradonačelnika, je istaknuo kako je odlazak mladih 
školovanih ljudi iz Knina najveća katastrofa koja je mogla zadesiti Knin, te da kroz otvaranje 
novih radnih mjesta i razvoj projekata u kulturi Knin treba postati grad dolazaka, a ne egzodusa.
– Vjerujemo kako će i građani Knina svoje povjerenje dati našoj Adrijani koja će svoju kampanju 
voditi pod sloganom – poručili su Hrvatski suverenisti.
I. Š.



8. TRAVNJA 2021.

HDZ predstavio kandidate za gradonačelnika 
i njegovu zamjenicu – Nikolu Blaževića i Sanju 
Bebek

HDZ je danas na glavnom kninskom trgu predstavio svoje kandidate za gradonačelnika i njegovu 
zamjenicu Nikolu Blaževića i Sanju Bebek.
– Odluka o kandidaturi je tinjala jako dugo u meni, još od 2017. godine nakon prestanka 
dvogodišnjeg obnašanja dužnosti gradonačelnika Grada Knina kada nisam dovršio sve one 
poslove koje sam započeo pa sve do današnjih dana kada sam osjetio građansku i političku 
obavezu da se kandidiram. Građanima nakon četiri godine vladanja Nezavisne liste Marka 
Jelića nije bolje. Veliki broj naših građana dao je povjerenje Nezavisnoj listi zbog obećanja da će 
Grad biti bolji, zbog obećanja o blagostanju i boljem životu, o sprječavanju iseljavanja i dolasku 
investitora, međutim danas sa sigurnošću možemo reći da stanje nije bolje – kazao je Blažević 
predbacujući Marku Jeliću što odlazi iz Knina kandidirajući se za župana.
Blažević se osvrnuo i na program HDZ-a u Kninu.
– To će biti realan i ostvariv program, a u fokusu svega će biti građani i institucije koje su važne za 
grad poput bolnice i veleučilišta. U fokusu će biti i stambeno zbrinjavanje koje treba unaprijediti. 
Završit ćemo i HDZ-ov program integralne regeneracije koji je samo 13 posto iskorišten. Uvjeren 
sam da će građani pokloniti povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i meni – kazao je.
Kandidatkinja za zamjenicu Sanja Bebek istaknula je da ima iskustvo od ideje do realizacije 
infrastrukturnih projekata. Dodala je da sadašnja vlast nije znala realizirati infrastrukturne 
projekte.
I. Š.; Foto: screenshoot Videa/Feral News



13. TRAVNJA 2021.

Robert Okadar kandidat Domovinskog pokreta i 
Mosta za gradonačelnika Knina

Na kninskoj tvrđavi predstavljena je kandidatura Roberta Okadara iz Domovinskog pokreta za 
gradonačelnika Knina. On će biti kandidat Domovinskog pokreta i Mosta.
Okadar je u svom govoru pozvao na suradnju sve mlade, marljive, sposobne i neiskvarene 
ljude te je obećao kako će danonoćno raditi za dobrobit svih žitelja grada Knina. Osvrnuo se i 
na gradske probleme retencijskih laguna te uređaja za pročišćavanje voda s naglaskom da je 
voda suvremeno zlato. Isto tako je rekao da ima u planu stipendiranje svih redovnih studenata 
i izvrsnih učenika. Spomenuta je i nova ideja projekta punionice vode s paralelno reciklažnim 
postrojenjem za preradu plastike te ujedno proizvodnju ambalaže za navedenu punionicu.
Naglašeno je kako se treba okrenuti mikro poduzećima i stranim investitorima te kao grad 
omogućiti nesmetan rad uz potporu u obliku oslobođenja prireza, komunalnih naknada te 
pronalaska adekvatnog gradskog posjeda za potrebite ulagače, a i domaće Start-upove.
Kandidat za župana ispred koalicije Ivica Ledenko kazao je kako je smisao koalicije upravo 
sinergija na svim razinama te zajednički izlazak na izbore “jer je bitno”.
Naglasio je da kandidati koalicije ne bježe od odgovornosti te da neće poput sadašnjih garnitura 
na vlasti sakrivati iza nenadležnosti.
– Osim zakonske postoji i autoritativna temeljena na glasovima naših građana. Svojim 
autoritetom funkcije potrebno je doći do nadležnih i rješavati probleme i kad oni izlaze iz okvira 
zakonski određenim funkciji. Zajedničkim izlaskom na izbore pokazali smo odgovornosti i 
zanemarili partikularne stranačke interese i spremni smo preuzeti odgovornost funkcija za koje 
se kandidiramo – kazao je.
I. Š.



13. TRAVNJA 2021.

Ilija Čičak kandidat je HSLS-a za kninskog 
gradonačelnika

HSLS je na Kninskoj tvrđavi predstavio svoje kandidate za gradonačelnika i zamjenicu 
gradonačelnika grada Knina. Ilija Čičak kandidat je za gradonačelnika, dok je Ivana Dželalija 
kandidatkinja za njegovu zamjenicu.
– Dragi građani našeg lijepog grada Knina ovom prilikom vas želimo sve srdačno pozdraviti i 
najaviti svoju kandidaturu za gradonačelnika i kandidaturu gospođe Ivane Dželalije za zamjenicu 
gradonačelnika. Nedavnim posjetom Šibensko – kninskoj županiji potporu nam je dao osobno i 
predsjednik HSLS-a, gospodin Dario Hrebak – kazao je uvodno Ilija Čičak.
Zatim se osvrnuo na stanje u gradu Kninu i predstavio svoj program.
– Naš grad godinama zaostaje za sličnim sredinama u RH i izumire životom, to moramo hitno 
mijenjati. Dobro se svi sjećamo vremena kada je naš grad bujao životom i bio pun mladosti i 
djece. Svjestan sam da isto nije bila nikakva zasluga promišljene politike, nego su se ljudi doselili 
iz svih krajeva BiH i Hrvatske u nadi za boljim životom. Vjera u bolji život je kratko trajala, te 
je došlo do masovnog iseljavanja iz našeg grada, a očito to nikoga nije briga. Nas je briga i mi 
nudimo drugačiji pristup i pogled na politiku, gdje će svi imati istu šansu. Želimo privlačiti nove 
investicije u naš grad jer samo tako možemo zaposliti nađe građane i maksimalno transparentnu 
i efikasnu gradsku upravu.
Svi smo svjesni što se događa u našem gradu, kako se zapošljava i pogoduje pojedincima i 



interesnim grupama. Ako postanem gradonačelnik grada Knina mogu samo obećati da će doći 
do korjenitih promjena i u mom timu će imati mjesta isključivo sposobni, a ne podobni. Ovim 
putem svim protukandidatima poručujem da ću imati afirmativnu kampanju, što očekujem i od 
ostalih, a sve za dobrobit Knina i naših sugrađana – zaključio je Ilija Čičak.
Huknet/sponzorirani članak



28. TRAVNJA 2021.

Adrijana Franjkić predala potpise za 
kandidaturu za gradonačelnicu

Kandidatkinja Hrvatskih suverenista za kninsku gradonačelnicu Adrijana Franjkić predala je 
danas gradskom Izbornom povjerenstvu potpise za svoju kandidaturu.
Za Huknet je iznijela svoja očekivanja i kratko predstavila smjernice programa.
– Od ovih izbora očekujem da narod napokon progleda i započne misliti svojom glavom i da 
će nakon toga u našem kraljevskom gradu Kninu biti bolji prosperitet za sve mlade ljude, da 
ćemo omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i zaustaviti iseljavanje, da ćemo grad razvijati na 
temelju njegovih resursa, a poglavito vode, da ćemo dovesti u red našu bolnicu koja je u očajnom 
stanju, da ćemo unaprijediti uvjete za bavljenje kulturom i sportom, da ovaj grad prestane biti 
grad ovršenih i blokiranih i postane grad u koji će se mladi poželjeti vratiti i na kraju da u Kninu 
zadržimo proslavu Oluje koja je simbol hrvatske pobjede – kazala je kandidatkinja za kninsku 
gradonačelnicu Adrijana Franjkić.
Huknet/sponzorirani članak



28. TRAVNJA 2021.

Nezavisni Marko Jelić i Iris Ukić Kotarac predali 
potpise za župana i objavili kandidacijsku listu

Dr.sc. Marko Jelić predao je danas potpise za kandidaturu za šibensko-kninskog župana i 
kandidacijsku listu za Županijsku skupštinu. Na Jelićevoj listi za Županijsku skupštinu su mladi, 
visokoobrazovani ljudi, stručnjaci u raznim područjima, među njima i doktori znanosti, magistri, 
sportaši i eko aktivisti.
– Zahvaljujemo svim građanima na iskazanoj podršci. Imamo jasno zacrtane smjernice i 
smatramo da ovu županiju možemo učiniti boljim mjestom za život svih. Naša lista je mahom 
mlađa od 35 godina, to su ostvareni ljudi, imamo 3 doktora znanosti, magistre znanosti, 
ekološke aktivisti, sportaše, kulturne djelatnike, poduzetnike, zdravstvene djelatnike. No ono 
što je najvažnije to su sve pravi i časni ljudi. U našim sredinama dokazali smo da se može više i 
da rad utemeljen na poštenju i znanju donosi konkretne rezultate. Upravo to, uz transparentno 
upravljanje, želimo postići i na županijskoj razini! – poručio je Jelić.
Kandidatkinja za Jelićevu zamjenicu je Iris Ukić Kotarac, a njegovu kandidaturu za župana 
podržavaju uspješni načelnici općina diljem županije iza kojih stoje ostvareni rezultati u lokalnim 
sredinama, načelnik Pirovca Ivan Gulam, načelnik Tribunja Marko Grubelić, načelnik općine 
Murter- Kornati Toni Turčinov, načelnik Primoštena Stipe Petrina i načelnica Kijeva Lidija Slavić, 
a podršku su mu izrazili i predstavnici nezavisnih lista iz Drniša, Vodica, Unešića.
Nezavisna Lista dr.sc. Marko Jelić



1. Marko Jelić
2. Ivan Gulam
3. Marko Grubelić
4. Toni Turčinov
5. Lidija Slavić
6. Nikša Kulušić
7. Goran Šimić
8. Jelena Kaić
9. Ilijana Bilješko Štrus
10. Marjan Blažević
11. Katarina Golomeić
12. Tomislav Pešić
13. Petar Ježina
14. Ante Perkov
15. Ante Čubrić
16. Marko Sinobad
17. Marko Vujasinović
18. Anđelka Tomić
19. Kristina Dobra
20. Matija Brkić
21. Slavko Krvavica
22. Ante Baus
23. Josipa Jerkov
24. Dorjana Juraga
25. Zvonko Brečić
26. Martina Krpetić
27. Sanda Novković
28. Tea Livaić
29. Ivana Dresher
30. Spomenka Martić
31. Antonela Garofulić
32. Davor Ilić
33. Tomica Perkov
34. Luka Čubrić
35. Jure Mudronja
36. Dragan Miličević
37. Katarina Ježina

Huknet/sponzorirani članak



30. TRAVNJA 2021.

Kvalitetni ljudi za bolju budućnost našeg Knina!

Građani ovog našeg grada, grada čiji su temelji postavljeni prije više od 2000 godina, zaslužuju 
prosperitet, slobodu promišljanja, govora i djelovanja, zaslužuju bolji život za sebe i svoju djecu. 
Da bi se to osiguralo, potrebno je poštenje i osobni integritet te puno znanja, iskustva, stručnosti 
i iznad svega upornosti.
U prethodnom mandatu smo pokazali da se upornim, stručnim radom može provesti ono za što 
su nam prethodno godinama govorili da je neprovedivo, popraviti ono za što su nam godinama 
govorili da je nepopravljivo, riješiti nerješivo, pa i pobijediti nepobjedive.
Na tom putu smo se morali zahvaliti i pozdraviti s pojedincima iz našeg tima, koji se nisu našli 
u konceptu koji smo promovirali ili čiji su motivi bili drugačiji od naših, ali isto tako, imali smo 
priliku upoznati jako puno dobrih, poštenih i kvalitetnih ljudi koji su nam se pridružili i nesebično 
podijelili svoje znanje i iskustvo s nama s ciljem razvijanja ovog našeg grada.
Ovim putem predstavljamo listu, nositelja dr.sc. Marka Jelića, s kojom izlazimo na izbore za 
Gradsko vijeće Grada Knina. Ova lista, na kojoj se nalaze časni, stručni, nepokolebljivi i u velikoj 
većini visokoobrazovani građani našeg grada, garantira kontinuitet njegovog daljnjeg razvoja, 
garantira provedbu postojećih i novih razvojnih projekata, stvaranje uvjeta za otvaranje novih 
radnih mjesta te ukupan bolji život za sve naše građane, a ujedno predstavlja i osigurač da se 
više nikad nećemo vratiti u nekadašnje vrijeme straha, nepotizma, klijentelizma i bezidejnosti.
Nadamo se da ćete prepoznati kvalitetu ovih ljudi i da ćete na nadolazećim izborima racionalno 
procijeniti kome ćete dati svoje povjerenje da vas zastupa u Gradskom vijeću Grada Knina. Mi 
vam možemo obećati da ćemo, bez obzira kome se odlučite dati povjerenje na izborima, svakako 
svi nastaviti ulagati svoje vrijeme i energiju u prosperitet našeg grada i svih njegovih građana!
#TvojGradTvojIzbor #ImašIzbor



Huknet/sponzorirani članak



1. SVIBNJA 2021.

Marko Jelić i Iris Ukić Kotarac objavili izborni 
program

Kandidat za šibensko-kninskog župana dr.sc. Marko Jelić, zajedno s kandidatkinjom za svoju 
zamjenicu Iris Ukić Kotarac, predstavio je web stranicu s izbornim programom i glavnim idejama 
za vođenje županije. Nezavisni aktualni gradonačelnik Knina kao najvažnije razloge kandidature 
istaknuo je zasićenost dosadašnjom politikom i nejednakim odnosom županije prema 
građanima, ali i općinama i gradovima u kojima na vlasti nije HDZ.
– Naš glavni cilj je uspostavljanje jednakosti svih građana županije i transparentno upravljanje. 
Ako želimo biti funkcionalna i uspješna država stvari trebamo urediti na ispravan način, a 
ne da se lokalna i regionalna samouprava koriste za ‘zbrinjavanje’ stranačkih podobnika s 
niskim kompetencijama ili uopće bez njih. Županija treba i mora djelovati kao servis građana, 
poduzetnika i svih gradova i općina. Najvažnije je da županija prema svima postupa jednako, 
bude otvorena i digitalizirana, ali i da ima transparentan proračun koji prosječni građanin može 
pročitati. Na primjeru Knina i općina Pirovac, Tribunj, Murter-Kornati i Primošten vidljivo je da se 
može više i da rad utemeljen na poštenju i znanju donosi konkretne rezultate. Upravo to želimo 
postići i na županijskoj razini – naglašava Jelić.
Jelićev tim razradio je program iz područja ključnih za razvoj i prestanak stagnacije županije te 
imaju prijedlog za reformu županijske uprave kao i prijedlog gospodarskih, demografskih i mjera 



za turističku strategiju županije, uz temeljiti plan razvoja poljoprivrede te prijedloge aktivnosti i 
mjera u sektoru obrazovanja, pomorskog dobra, IT i tehnologije.
– Moj tim i ja imamo jasno zacrtane smjernice kojima smatramo da možemo ovu županiju 
učiniti boljim mjestom za život svakog građanina, a ne samo onih koji imaju privilegije koje nisu 
utemeljene na sposobnostima i poštenju, već na pripadnosti određenoj stranci. U razgovoru 
s građanima, koji su nam i putem Facebook stranice Mijenjam župana slali svoje prijedloge i 
poteškoće s kojima se suočavaju, detektirali smo ključne probleme i razvili program kojemu je 
cilj rješavanje istih te uspostavljanje jednakosti svih građana uz poticanje razvoja i napretka 
županije. Jedan od glavnih ciljeva nam je pozicioniranje naše županije kao središnjeg dijela 
Dalmacije, i to ne samo geografski, već funkcionalno, jer Šibenik mora parirati Splitu i Zadru – 
ističe Jelić.
Jelić i Ukić Kotarac smatraju da su na primjeru Knina i Primoštena pokazali i dokazali da se može 
transparentno upravljati i da predani rad i trud donose rezultate.
– Vrijeme je da iskoristimo sva naša prirodna bogatstva i resurse. Pitanja zaštite okoliša i održivog 
pristupa razvoju, naročito turizmu jako su nam važna. Otoci i zaleđe su nedovoljno valorizirani, 
zato nam je briga i fokus na te dijelove županije od iznimne važnosti, kao i briga o pomorskom 
dobru i odnosu županije prema gradovima i općinama po tom pitanju. Sport je neravnomjerno 
potican, a raspodjela zajedničkog novca za sportske aktivnosti nije jasno definirana. Poduzetnici 
u našoj županiji su nedovoljno potpomognuti, a to se pokazalo i sad u vrijeme globalne 
pandemije. Školstvo i obrazovanje u svim oblicima treba i mora biti bolje. Razvili smo i detaljan 
plan razvoja poljoprivrede, a naš program će se nadopunjavati i poboljšavati pa pozivamo sve 
zainteresirane građane da nam se jave sa svojim prijedlozima i kritikama – poručuju Marko Jelić 
i Iris Ukić Kotarac.
Inače, Jelićevu kandidaturu za župana podržavaju uspješni načelnici općina diljem županije 
iza kojih stoje ostvareni rezultati u lokalnim sredinama, načelnik Pirovca Ivan Gulam, načelnik 
Tribunja Marko Grubelić, načelnik općine Murter- Kornati Toni Turčinov, načelnik Primoštena 
Stipe Petrina i načelnica Kijeva Lidija Slavić, a podršku su mu izrazili i predstavnici nezavisnih 
lista iz Drniša, Vodica, Unešića.
Dr.sc. Marko Jelić rođen je 15. ožujka 1976. godine, oženjen je i otac četiri kćeri. Doktor je molekularne 
biologije i bivši dekan Veleučilišta Marko Marulić u Kninu. Završio je molekularnu biologiju na 
PMF-u u Zagrebu, a 2000. odlazi na sveučilište Christian Albrecht u njemački Kiel. Nakon toga 
se 2002. prebacio u München na jedno od najboljih sveučilišta u svijetu Ludwig Maximillian na 
kojemu je i obranio doktorat.
U Hrvatsku se vratio krajem listopada 2003. godine, a potom se uključio u rad kninskog Centra 
za poduzetništvo na kojem je postao viši savjetnik za nove tehnologije, a kasnije i osnivač i 
bivši dekan Veleučilišta Marko Marulić u Kninu. Na lokalnim izborima 2017. godine izabran je 
kao prvi nestranački gradonačelnik u povijesti Knina. Svoju gradonačelničku funkciju obavljao je 
volonterski uz profesorski i znanstveni posao na Veleučilištu.
Iris Ukić Kotarac, dipl.iur. rođena je 26. kolovoza 1976. godine u Šibeniku. U braku je, bez djece. 
Nakon završene srednje škole upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala 



te nakon pripravničke volonterske prakse na Općinskom sudu u Šibeniku polaže pravosudni ispit.
Od 2008. godine u Općini Primošten zaposlena je u pravnoj službi na mjestu općinski pravnik gdje 
i danas radi na mjestu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. Od 2009. godine u Skupštini 
Šibensko-kninske županije vijećnica je Nezavisne liste Stipe Petrina te trenutno obnaša treći 
uzastopni mandat. Od 2013. godine vijećnica je u Gradskom vijeću grada Šibenika.
Detaljan izborni program možete pogledati na www.marko-jelic.com.
Huknet/sponzorirani članak



5. SVIBNJA 2021.

Nikola Blažević: „Naš program je realan i donosi 
boljitak građanima Knina“

Program Hrvatske demokratske zajednice nisu slatkorječiva obećanja, već je realan i ostvariv.
U Kninu je nužno jačanje gospodarstva te veća iskoristivost EU projekata. Veliki potencijal 
imamo i kroz pozicioniranje kulturne baštine kao pokretača turističkog razvoja. Preduvjet svemu 
navedenom je prometna povezanost s naglaskom na postojeću infrastrukturu.



Posebno težimo transparentnom i odgovornom upravljanju, uz pomoć digitalne transformacije 
koju također planiramo provesti EU sredstvima. Cilj programa i svih navedenih politika je bolji 
život svih građana, s posebnom pažnjom na solidarnost i jednake prilike za sve.
„Još jednom ističemo kako su fokus našeg programa ljudi. Kninjani. Bez obzira jesu li ovdje rođeni 
ili ne. Njih želimo i zadržati, i vratiti“, izjavio je Nikola Blažević, kandidat HDZ-a za gradonačelnika 
Grada Knina te dodao: „Uz ljude, učinit ćemo sve da zadržimo institucije koje naš grad čine 
ozbiljnim gradom, našu bolnicu i kninsko Veleučilište.“
Veliku energiju uložit ćemo kako bismo preko nadležnih državnih tijela uspjeli ostvariti stambeno 
zbrinjavanje za mlade i za kadrove po potpuno drugačijim osnovama od dosadašnjih.
Učinit ćemo sve i da realiziramo do kraja NAŠ EU projekt s Intervencijskim planom u rokovima 
i na način kako je to propisano europskim procedurama. Naposljetku, učinit ćemo sve da 
aktiviranjem svih gospodarskih, turističkih i drugih potencijala stvorimo povoljno poduzetničko 
okruženje u kojem bi investitori pronašli motiv za ulaganje u Knin, a posljedično tome i radna 
mjesta za naše sugrađane.
Za donošenje kvalitetnih odluka izrazito je važan tim ljudi, a upravo je naša lista za Gradsko 
vijeće Grada Knina spoj iskusnih, perspektivnih i obrazovanih osoba na kojoj dominiraju žene i 
mladi ljudi. Tim koji će iznijeti naš program:
1. Nikola Blažević, dipl.iur.
2. Vedrana Požar, struč.spec.oec.
3. Ana Marić, struč.spec. oec.
4. Goran Mrnjavac, prof.
5. Nino Grabić, mag.ing.aedif.
6. Ante Dujić, bacc.admin.publ.
7. Nikolina Grizelj, dipl.oec.
8. Antonija Anić-Matić, mag.ing.traff.
9. Slađana Sović, mag.prim.educ.
10. Petra Kurbaša, struč.spec.oec.
11. Jelena Kero, mag.prim.educ.
12. Gordana Sarić, učit.razr.nast.
13. Nikola Gvozdenović
14. Mladen Jelić, nast.tzk.
15. Mario Krišto
„Postavili smo temelje našeg grada i sad je vrijeme da se okrenemo budućnosti“ zaključio je 
Blažević.
Izađimo na izbore i krenimo ZAJEDNO u naredne četiri godine graditi STABILNE mostove među 
ljudima.
Huknet/sponzorirani članak



5. SVIBNJA 2021.

Marko Jelić i Ante Pranić na izvoru Cetine: 
„Za razvoj bez birokratskih prepreka! Mi smo 
izabrali zajedno!“

Marko Jelić i Ante Pranić, kandidati za župana Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije 
i dosadašnji gradonačelnici Knina i Vrgorca održali su zajedničku konferenciju za novinare „Za 
razvoj bez birokratskih prepreka! Mi smo izabrali zajedno!“. Konferenciju su simbolično održali 
na izvoru rijeke Cetine u općini Civljane i to kako bi skrenuli pažnju na nužnost razvoja Dalmacije 
kao jedinstvene regije, kojeg trenutno priječe administrativne granice, birokratske prepreke i 
manjak odgovornosti u obnašanju javnih funkcija.
Ističući da su promjene u dalmatinskim županijama potrebne i moguće, onima koji tvrde da se 
„ništa ne može promijeniti“ poručuju da pogledaju rezultate njihova dosadašnjeg rada. Tako 
će, kažu, nakon izborne pobjede, sa svojim timovima pokrenuti društveni i ekonomski razvoj u 
dalmatinskim županijama. Marko Jelić naglasio je kako je zaštita okoliša i životne sredine temelj 
i prioritet odgovornog političkog djelovanja.
– Sustavna briga o zaštićenim područjima prirode, kako kroz županijske ustanove za zaštitu, 
tako i suradnjom s parkovima prirode i nacionalnim parkovima, za nas je uvjet od kojeg ne 
odustajemo. Krš koji nas okružuje je iznimno osjetljiv i postoji opasnost da mu nanesemo trajnu 
štetu nesavjesnim gospodarenjem. Upravo zato ćemo surađivati i uključivo kreirati strategije i 



mjere koje štite našu Dalmaciju. Također, zbrinjavanje otpada je rastući problem cijelog svijeta, 
a upravo dosadašnji pristup ovom problemu je izazvao brojne kontroverze, naročito na našem 
dalmatinskom području. Stoga ćemo zajedno planirati aktivnosti i djelovati u cilju smanjivanja 
količina otpada, kroz izgradnju kompostana, poticanje recikliranja i odvojenog prikupljanja 
otpada te saniranja divljih odlagališta, čime ćemo dugoročno osigurati zaštitu živog svijeta i 
prirode naših krajeva – kazao je Jelić.
Ante Pranić osvrnuo se na problematiku energetske tranzicije.
– Uz činjenicu da Hrvatska uvozi čak 40% električne energije, svjedočimo stalnom rastu cijena 
energenata i energetskom siromaštvu slabije razvijenih područja. Energetskom tranzicijom ne 
samo da se osigurava svima pristupačna i čista energija, već i razvoj zelenog poduzetništva, 
manji troškovi poslovanja i življenja, kao i priljev sredstava iz europskih fondova. Vrijeme je za 
lokalnu energetsku politiku i projekte, koje, u suradnji sa stručnjacima, zajedno osmišljavaju i 
provede lokalne i regionalne jedinice samouprave, javne ustanove, poduzetnici i građani. Za 
ovakav je iskorak potrebno osnivanje regionalne energetske agencije za područje dalmatinskih 
županija, kakva je, na primjer, osnovana na sjeveru Hrvatske još 2009. godine. Vrijeme je da 
napokon i Dalmacija iskoristi svoj veliki solarni potencijal, a da koristi od toga, kako razvojne, 
tako i financijske, ostaju u lokalnoj zajednici –istaknuo je Pranić.

Lidija Slavić, načelnica općine Kijevo i kandidatkinja na županijskoj listi Marka Jelića, istaknula je 
vrijednost prostora Dalmacije.
– Moglo bi se reći da je, upravo zbog svoje vrijednosti, zbog klimatskih i geomorfoloških obilježja, 
zaštićenih područja prirode te prelijepe morske obale, prostor Dalmacije, a posebice njen obalni 
pojas, lošim upravljanjem postao izložen devastaciji i izgradnji koja nema održivost. S druge 
strane, brojna ograničenja u planiranju prostora, kako u poljoprivrednim, tako i industrijsko-
poduzetničkim potrebama, onemogućavaju, u najmanju ruku otežavaju razvojne investicije. 
Zajedničkim pristupom osmišljavanju prostornih planova, vodeći brigu o održivom korištenju 
prostora kao trajnog dobra, te ukidajući nepotrebne birokratske prepreke za razvojna ulaganja, 
postići ćemo sinergiju s dodatnom vrijednošću za zajednicu. Time ćemo sustavno omogućiti 
opstanak i život u Dalmaciji, Dalmaciji kakva istinski može i treba biti – kazala je Slavić.
Daša Dragnić, kandidatkinja za zamjenicu župana Splitsko-dalmatinske županije, zaključila 
je da se zajedničko djelovanje treba temeljiti na usklađenom strateškom planiranju održivog 
razvoja prirodnih, ljudskih, društvenih i gospodarskih potencijala.
– Tako se, s obzirom na percepciju Dalmacije kao jedinstvene makro turističke destinacije, 
nameće logika ujedinjavanja županijskih turističkih zajednica u jedinstvenu regionalnu. To 
bi doprinijelo, ne samo jačanju konkurentnosti ove destinacije bogate raznolikostima, već i 
ravnomjernije disperziranoj turističkoj aktivnosti – tijekom cijele godine i na cijelom području. 
Time bi se poticao razvoj i drugih djelatnosti, direktno i indirektno povezanih s turizmom, poput 
prometa, poljoprivrede i ribarstva, zdravstva, sporta, kulture i kreativne industrije i ostalih, što 
u konačnici donosi povećanje kvalitete, ne samo turističke ponude, već svih aspekata života u 
lokalnim zajednicama, a to jest naš prioritet – zaključila je Dragnić.
Huknet/sponzorirani članak



5. SVIBNJA 2021.

Most i Domovinski pokret “Zajedno jer je bitno“: 
Ledenko za župana a Okadar za gradonačelnika 
otvorili bitne kninske teme

Zajedničku konferenciju za novinare danas su na glavnom kninskom trgu imali Ivica Ledenko, 
kandidat Mosta, Domovinskog pokreta i Loze Nezavisne liste za župana Šibensko-kninske 
županije te kandidat ove koalicije za kninskog gradonačelnika Robert Okadar.
Ivica Ledenko otvorio je niz kninskih tema.
– Na primjeru kninskih laguna, najbolje se može vidjeti kako birokratski način vođenja lokalne i 
regionalne samouprave i njihovo skrivanje iza nenadležnosti ne vodi rješavanju problema.
Podsjetio bih da je aktualni Župan Pauk u srpnju, 2019. pompozno najavio kako je uspio za isti 
stol sjesti ministra Ćorića i gradonačelnika Knina Jelića da se riješi problem laguna u Kninu. 
Održani su potom sastanci lokalne i regionalne uprave sa ministrom i predstavnikom Hrvatskih 
voda te tvrtkom DIV u Kninu i Zagrebu gdje je najavljeno rješenje problema laguna. Koliko mi je 
iz medija poznato svi su trebali uložiti po 100.000 kuna da se izradi projekt sanacije laguna. Do 
danas nitko nije vidio taj projekt sanacije, iako su i Pauk i Jelić u nekoliko navrata odgovarajući na 
vijećnička pitanja Mostovih vijećnika u županijskoj skupštini i gradskom vijeću Knina najavljivali 
kako će za par mjeseci biti gotov. Stanje u lagunama i dalje loše i prijeti ekološkoj katastrofi.
Pročistač otpadnih voda u Kninu koji se počeo graditi 2011. i u koji je investirano 134 milijuna 



kuna stoji van upotrebe. Problem pročistača je naime u tome da tone u nestabilno tlo i struka se 
po riječima iz lokalne uprave Grada Knina složila da se tonjenje ne da zaustaviti i da će se morati 
graditi novi pročistač. Uporabne dozvole i primopredaje nadležnosti nema jer evidentno posao 
nije napravljen kako treba te se loptica s Grada prebacuje na županiju i obrnuto. Ima li odgovornih 
i da li je podignuta prijava protiv odgovornih za loše uložen novac poreznih obveznika
Razvidno je da se ne može pristupiti saniranju laguna dok pročistač otpadnih voda ne bude u 
funkciji jer u industrijsku lagunu i dalje idu otpadne vode DIV-a a u fekalnu otpadne vode grada 
Knina. Začarani krug je dakle zatvoren, a oni od kojih građani Knina očekuju rješavanje problema 
skrivaju se iza nenadležnosti. Za to vrijeme u Orašnicu i Krku i dalje idu otpadne vode, a ekološka 
prijetnja je sve veća. Park prirode Dinara je na svega 500 metara udaljen, a Nacionalni park Krka 
niti 2000. metara
U ožujku, 2018. na inicijativu vijećnice Mosta Marije Čurić održana je tematska sjednica Gradskog 
vijeća o pročistaču, obećano rješenje problema, a do danas se ništa nije pomaklo sa mrtve točke. 
Također je na županijskim skupštinama više puta problem aktualizirao vijećnik Mosta Tomislav 
Čolak. Iz oporbe smo činili koliko smo mogli, tako ne ide pa stoga tražimo mandat da problem 
pravilno adresiramo, odgovorne kazneno prijavimo, a problem napokon riješimo – kazao je u 
svom obraćanju Ivica Ledenko.
I kandidat za gradonačelnika Robert Okadar govorio je o nizu problema u gradu.
Trošak gradske uprave narastao je dvostruko u mandatu Jelića i Ćaćića, kazao je Okadar.
– Zakonom o lokalnim porezima od 1. siječnja 2018. godine uvodi se udio za fiskalno izravnanje 
poreza i navedenom zakonu, Grad Knin je u 2018. godini ostvario prihod od 20.107.544,00 kuna, 
koji, naravno, u 2017. nije postojao. Dok „Nezavisna lista“ predvođena Markom Jelićem u svom 
predizbornom programu obećava:
„Neću dopustiti da se lokalna i regionalna samouprava koriste za zbrinjavanje stranačkih 
podobnika s niskim kompetencijama ili uopće bez njih.“
Da su to izjave po staroj narodnoj „hvalite me moja usta“ vidi se iz rezultata na mjestu 
gradonačelnika, na što se poziva i kandidat za gradonačelnika Knina Mario Ćaćić te ih predstavlja 
javnosti i kao svoje rezultate.
2017. godine za zaposlenike u gradskoj upravi, poduzeća i ustanova iz gradskog proračuna 
izdvajalo se 11.558.000 kuna da bi iznos izdvojen u 2020. godini iznosio 19.351.000 kuna, a za 
2021. u proračunu je predviđeno izdvajanje u visini od 20.024.000 kuna, što je evidentan dokaz 
o uhljebljivanju, nepotizmu i klijentizmu.
Jesu li građani Knina time dobili učinkovitiju i pošteniju gradsku upravu, kao što tvrdi Jelić
Niti jednu investiciju nisu pokrenuli niti su pomogli da se otvori radno mjesto koje donosi dodatnu 
vrijednost. 24 milijuna kuna godišnje više u proračunu iskoristio je za razno razne udruge tzv. 
Civilnog društva koja su također dobivala pozamašne iznose za svoj NErad i kozmetiku grada. 
Dok su se godišnje 24 milijuna mogla iskoristiti kao potpora za 240 obrta, OPG-ova, zanata… s 
100.000,00 kn, što bi uvelike doprinijelo razvoju grada Knina.
Nadalje, obećavao je i turističku strategiju grada Knina, od koje su ostala samo obećanja. U isto 
vrijeme nije riješen problem toksičnih, otrovnih i smrdljivi laguna koje ugrožavaju građane Knina 



i našu Krku.
To je vidljivo i iz toga što je Jelić funkciju gradonačelnika obavljao volonterski zadržavajući svoj 
redovni posao profesora na Veleučilištu i još jedan honorarni posao predavača na veleučilištima 
u Splitu i Varaždinu. Uvjeravao je građane Knina kako nije na teret grada kao Josipa Rimac, jer je 
volonter i prima samo volontersku naknadu u iznosu od 4.800 kuna. Njegovim stopama krenuo 
je i njegov zamjenik Ćaćić, koji se odnedavno također proglasio volonterom, jer ima redovni 
posao predavača na nekoj školi u Zagrebu i prima volontersku naknadu od 4.386,23 kuna, te ni 
on nije na teret grada.
Grad Knin, bremenit problemima, treba gradonačelnika na 24 sata, koji će sve svoje vrijeme i 
umne i fizičke snage uporabiti za boljitak grada, a ne neke ovakve „volontere“ – kazao je u svom 
obraćanju Robert Okadar.
Huknet/sponzorirani članak



10. SVIBNJA 2021.

Marko Jelić u Kninu ugostio Ivicu Žuvelu, 
kandidata za zadarskog župana

Dr.sc. Marko Jelić u Kninu se sastao s doktorom Ivicom Žuvelom, nezavisnim kandidatom za 
zadarskog župana. Jelić i Žuvela, između ostalog, razgovarali su o suradnji županija u području 
zdravstva.
– Razgovarali smo o mnogim temama, a najviše o zdravstvu. Prva stvar koju ćemo napraviti jest 
umrežavanje bolničkog informatičkog sustava Općih bolnica Zadar i Šibenik s KBC-om Split. 
Želimo da Dalmacija bude primjer Hrvatskoj. Nevezano za zdravstvo, složili smo se da nam je 
interes cesta Knin-Žegar-Obrovac te revitalizacija željezničke pruge Zadar-Knin – istaknuo je 
Jelić.
Doktor Žuvela kazao je kako je Knin primjer grada koji je napredovao u prošlom izbornom ciklusu.
– Ta činjenica mi daje nadu kako nezavisni kandidati mogu raskinuti okove jednostranačkog, 
usudio bih se reći lošeg vladanja svojom “utvrdom” i od nje napraviti bolji dom za sve, a ne samo 
za one podobne – kazao je Žuvela.
Žuvela i Jelić složni su da rad na poboljšanju zdravstvenog sustava treba biti prioritet.
– Što se tiče zdravstva i potrebe umrežavanja bolničkog informatičkog sustava, nema nikakvog 
smisla da pacijenti nose hrpu nalaza sa sobom za slučaj hitnosti ili kontrolnog pregleda u drugom 
gradu. Nadalje, moramo poraditi na pravovremenom raspisivanju i financiranju specijalizacija 
te osiguranju uvjeta za rad i ostanak mladih liječnika. Postoje mnoge nepravilnosti u radu 
zdravstvenih ustanova koje posljedično imaju odljev sredstava i kadrova. Brodska i helikopterska 
služba u 2021.godini nisu utopija, zajedno možemo i to ostvariti. Turizam u Dalmaciji, od Dinare, 



Velebita, Biokova do otoka mora imati ”support” medicinske struke, kao jamstvo sigurnosti 
turistima i lokalnom stanovništvu – ističu Žuvela i Jelić.
Huknet/sponzorirani članak



12. SVIBNJA 2021.

Marijo Ćaćić i Kristina Perić: ‘Građanima Knina 
uspjeli smo dokazati da smo stručni, sposobni, 
motivirani i, prije svega, pošteni i neokaljani’

Razgovor s kandidatom grupe birača za gradonačelnika Knina Marijem Ćaćićem i kandidatkinjom 
za njegovu zamjenicu Kristinom Perić.

Kako bi opisali vaš protekli mandat? Na koje ste projekte posebno ponosni?
Moram reći da je bilo dinamično, kompleksno i iznad svega izazovno. Puno toga smo naučili, 
u mnogim se situacijama iznenadili, ponekad i razočarali. Zatekli smo ruiniran sustav u kojem 
se dobar dio procesa nije učinkovito odvijao. Nismo zatekli niti jedan pripremljen projekt, za 
projekte iz Intervencijskog plana Grada Knina nisu bili pokrenuti niti početni koraci pripreme, 



poput izrade geodetskih podloga, projektnih zadataka, rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, 
izrade konzervatorskih elaborata. Međutim, poznavajući modus operandi naših prethodnika, 
iskreno, nismo niti očekivali puno više, pa smo odmah na početku jednostavno zasukali rukave i 
uhvatili se posla. Ključni čimbenik za razvoj bilo kakvog sustava su ljudi, pa smo prvo reorganizirali 
rad gradske uprave i gradskih ustanova i poduzeća, podijelili zadatke i ustrojili kvalitetan tim 
ljudi spremnih i sposobnih za najkompleksnije zadatke koji su bili pred nama. Nailazili smo na 
opstrukcije sa mnogih strana, ali nismo dozvolili da nas obeshrabre niti skrenu sa zacrtanog 
puta.
U protekle 4 godine smo pripremili i prijavili ukupno 17 projekata za sufinanciranje EU sredstvima, 
čija je ukupna vrijednost nešto malo manja od 110 milijuna kuna. Čisto usporedbe radi, u četiri 
godine mandata naših prethodnika je prijavljen samo jedan EU projekt vrijednosti oko 2 milijuna 
kuna, i taj je prijavljen na samom kraju mandata, mjesec dana prije izbora, a kasnije kad je 
odobren, mi smo ga morali potpuno preraditi i dati značajno više vlastitih sredstava, jer je u 
početnom obliku bio jednostavno neprovediv.
Osim EU projekata smo proveli cijeli niz drugih gospodarskih, društvenih i sveukupno 
demografskih mjera. Vrlo značajnim sredstvima smo poticali lokalne male i srednje poduzetnike, 
poljoprivrednike, udruge civilnog društva, posebno one koje se bave ranjivim skupinama 
stanovnika, poput osoba s invaliditetom, branitelja i sl., zatim kulturno-umjetnička društva i 
sportske klubove.
Ima li projekata koje niste uspjeli ostvariti?
Na početku mandata smo si postavili viziju, kao nekakvu idealnu sliku poželjne budućnosti našeg 
grada i sve projekte i sve aktivnosti smo usmjerili u postizanje te vizije. Kao što sam rekao, jako 
puno projekata smo napravili, međutim, postoje i neki koje nismo još stigli u potpunosti provesti. 
Među njima bih posebno istaknuo projekt rekonstrukcije restorana na Krčiću, neposredno pored 
izvora rijeke Krke. Radi se o vrlo kompleksnom projektu budući za taj objekt u posljednjih 70 godina 
nitko nije uspio riješiti prvi korak, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Nakon mnogobrojnih 
sastanaka, rasprava i savjetovanja sa stručnjacima, osmislili smo pravnu proceduru rješavanja 
tog gorućeg problema, po kojoj smo nakon 4-5 mjeseci uspjeli upisati Grad Knin kao jedinog 
vlasnik objekta. Sljedeći izazov je bio usklađivanje prostorno-planske dokumentacije i tu smo 
isto zapeli jer je jedna županijska javna ustanova, kao javnopravno tijelo, odbila dati suglasnost 
na izmjene kojima bi se toj lokaciji dodijelila ugostiteljsko-turistička namjena.
Da skratim, do sad smo napravili desetak dosta kompleksnih koraka i, konačno, u ožujku 2021. 
Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije smo podnijeli 
zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, koju još uvijek čekamo. U cijelom procesu smo 
promijenili naziv samo projekta u Izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Krčić, i planiramo 
taj projekt, po ishođenju građevinske dozvole prijaviti za sufinanciranje EU sredstvima.
Drugi, također iznimno značajan projekt, kojeg nismo uspjeli do kraja provesti je Projekt izgradnje 
mosta u naselju Raškovići, na lokaciji gdje je stajao nekadašnji, trenutno urušeni most. U pripremi 
ovog projekta se zakompliciralo praktično sve ono što se teoretski i moglo zakomplicirati. Tu 
smo proveli ukupno 15-tak vrlo kompleksnih koraka koji su u konačnici rezultirali podnošenjem 



zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju 
Šibensko-kninske županije u ožujku tekuće godine, i do danas ju još nismo dobili. Za izgradnju 
ovog mosta svake godine alociramo sredstva u gradskom proračunu, tako da ćemo odmah po 
ishodovanju građevinske dozvole, praktično moći i početi sa gradnjom.
Građani Knina će na nadolazećim izborima birati između šest kandidata za 
gradonačelnika i njegovog zamjenika/zamjenicu. Što mislite, što vas razlikuje od 
ostalih?
U prethodnom mandatu svim građanima našeg grada uspjeli smo dokazati da smo stručni, 
sposobni, iznimno motivirani i, prije svega, pošteni i neokaljani. Čisto ilustracije radi spomenuo 
bih dva signifikantna pokazatelja. Npr. tijekom četverogodišnjeg mandata prethodne garniture 
Grad Knin je pripremio i prijavio samo 1 projekt za sufinanciranje EU sredstvima, vrijednosti oko 
2 milijuna kuna. S druge strane, mi smo u našem četverogodišnjem mandatu prijavili ukupno 
17 projekata za sufinanciranje EU sredstvima, ukupne vrijednosti 110 milijuna kuna, od kojih 
smo proveli, ili trenutno provodimo projekata u vrijednosti 93 milijuna kuna, a za preostale 
se čeka završetak postupka evaluacije projektnih prijava. Drugi pokazatelj, kojeg bih posebno 
istaknuo je ukupan iznos potpora gospodarskim subjektima sa područja grada Knina isplaćen 
tijekom mandata. Dakle, u upravo završenom četverogodišnjem mandatu smo našim kninskim 
gospodarstvenicima isplatili 230 puta više sredstava potpora, nego što je to napravljeno u 
četverogodišnjem mandatu prethodne ekipe.
Što se tiče preostalih kandidata, neke od njih respektiram i čak ih smatram motiviranim da 
zaista žele pomoći razvoju našeg grada, dok su neki drugi, u nedostatku osobne hrabrosti gurnuli 
naprijed nekoliko novih neiskusnih lica, nastavili dosadašnju nelogičnu napadačku retoriku, 
koju su koristili protiv nas tijekom cijelog prethodnog mandata. U biti oni svoje nedostatke, 
nepoznavanje materije i svoja evidentna osobna ograničenja kompenziraju kojekakvim ad 
hominem neistinama i konstrukcijama i na njih i njihove objede nemamo namjeru trošiti niti 
vrijeme, a niti energiju.
U svom prošlom predizbornom programu isticali ste da ćete Knin ponovno učiniti 
gradom po mjeri mladih. Jeste li u tome uspjeli?
Smatram da smo u mnogome u tome uspjeli. Osmislili smo i implementirali cijeli niz mjera 
koje su imale vrlo pozitivan odjek u toj populaciji. Višestruko smo povećali ukupna izdvajanja 
za studentske stipendije, uveli smo još i vrlo stimulativne učeničke te sportske stipendije za 
najbolje kninske sportaše. Ukupno smo samo u sportsku infrastrukturu, tijekom našeg mandata 
uložili 150 puta više sredstava od onoga što su uložili naši prethodnici tijekom svog mandata, 
i ne zaustavljamo se na tome, jer ima još jako puno potreba u tom segmentu. Osim toga 
smo vrlo značajna sredstva uložili, i još ih ulažemo, u društvenu infrastrukturu. Izgradili smo i 
infrastrukturno opremili šetnice, biciklističke staze, gradske parkove, poligone i dječja igrališta, 
obnovili smo postojeći centralni vrtić i sva područna vrtićka odjeljenja, a prvi put nakon 46 
godina od kad je izgrađen centralni vrtić, izgradili smo i potpuno opremili novi vrtić kapaciteta 
70 djece. Upravo pripremamo projekt rekonstrukcije objekta stare škole u Vrpolju, u kojem ćemo 
urediti još jedno vrtićko odjeljenje i time ćemo zadovoljiti sve potrebe za smještajem djece u vrtić 



na našem području.
Osim izravnih ulaganja, tijekom mandata smo posebnu pažnju i iznimno puno energije posvetili 
organiziranju cijelog niza evenata, koncerata, predstava, različitih izložbi i sl., čime smo zaista 
obogatili kulturni život našeg grada. Tako da, uzimajući u obzir sve navedeno, možemo slobodno 
reći da smo ispunili i to obećanje da ćemo Knin učiniti gradom po mjeri mladih.
Što su temelji vašeg programa?
Program je nastao nakon sustavnog, stručnog analiziranja postojećeg stanja, naših internih 
snaga i slabosti te prilika i prijetnji iz naše okoline. Naš stručni tim je, uz konzultacije sa vanjskim 
ekspertima za pojedina specifična područja, razradio proceduru sustavnog planiranja uz realno 
sagledavanje svih činjenica od značaja za budućnosti našeg grada, te je u konačnici produciran 
Program koji je potpuno lišen populizma i ispraznih obećanja. U našem programu nećete pronaći 
niti jednu stavku koja nije u nadležnosti Grada Knina, nećete pronaći niti jednu populističku 
stavku koju nije moguće provesti, a vremenski je terminiran na način da ga je u cijelosti moguće 
provesti tijekom sljedećeg mandatnog razdoblja. Program je vrlo ambiciozan, vizionarski, a s 
druge strane realan i provediv s obzirom na raspoložive materijalne i ljudske potencijale.
Program se temelji na nekoliko naših dosadašnjih razvojnih dokumenata, prije svega na Strategiji 
razvoja Grada Knina za razdoblje 2018. – 2023., zatim na Programu podrške za poduzetnike i 
investitore na području Grada Knina, pa na Intervencijskom planu Grada Knina i, u konačnici, 
na Portfelju razvojnih projekata Grada Knina, kojeg redovito ažuriramo sa novim projektnim 
idejama. Detaljne Programske smjernice su prikazane na našoj mrežnoj stranici www.tvojknin.
hr/program.
Koji su po vama najveći problemi grada Knina, na čemu ćete imati fokus dođete li na 
vlast?
Kao ključni izazov za sljedeće mandatno razdoblje smo identificirali razvoj gospodarstva grada 
Knina, pa je tom dijelu Programa posvećena najveća pozornost. U prethodnom mandatu smo u 
gospodarstvo grada Knina ubacili, povijesno gledano, više sredstava nego što je sveukupno kroz 
povijest ubačeno. Provodimo velike kapitalne projekte u Poslovnoj zoni Preparandija (Poduzetnički 
centar i Informacijski inovacijski inkubator), višestruko smo povećali gradske potpore lokalnim 
gospodarstvenicima (230 puta više sredstava nego što je plasirano u prethodnom mandatu), 
a kroz Grant shemu iz Intervencijskog plana je plasirano gotovo 20 milijuna bespovratnih kuna 
izravno u nabavu opreme, tehnologije i otvaranje novih radnih mjesta. Nakon tako izdašnih 
ulaganja u kninsko gospodarstvo, u sljedećem mandatnom razdoblju planiramo cijeli niz 
dodatnih kapitalnih projekata, infrastrukturno opremanje i punjenje preostalih poduzetničkih 
zona, zatim maksimalno aktiviranje Poduzetničkog centra i Informacijsko inovacijskog 
inkubatora uz provođenje detaljno razrađenih aktivnih mjera privlačenja investitora koji će tu 
ustrojavati svoje pogone i otvarati nova radna mjesta. Posebna pozornost je posvećena razvoju 
primarne poljoprivredne proizvodnje te razvoju tehnologije skladištenja i prerade proizvedenih 
poljoprivrednih proizvoda, te je uz to razrađen cijeli koncept ubrzanog razvoja ruralnog turizma 
na našem prostoru. U konačnici, kao zasebnu temu smo razradili i razvoj naprednih tehnologija 
te iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Gledajući kvantitativno, sveukupni razvoj našeg 



gospodarstva čini polovinu cijelog Programa kojeg planiramo provoditi u sljedećem mandatnom 
razdoblju.
Kakva je reakcija ljudi na terenu u vezi s vašom kandidaturom? Kakve povratne 
informacije dobivate?
Ja nisam karijerni političar i na ovaj svoj angažman gledam ne kao na posao, nego na službu. Dakle, 
mi smo tu da služimo našim građanima i da od ovoga grada učinimo mjesto ugodnog življenja 
za sve koji su u njemu odlučili obitavati. Tijekom cijelog prethodnog mandata sam neprestano 
po terenu, razgovaram sa jako puno naših građana, mnogi mi dolaze u ured, zaustavljaju na 
ulici, ukazuju na probleme, daju prijedloge, sugestije, ponekad pohvale, a ponekad i kritiziraju. 
Smatram da je upravo to pravi način interakcije gradskih čelnika sa građanima grada i, iz 
mog iskustva, a preporučio bih to svima koji pretendiraju na nekakve čelne pozicije, ključno je 
uvijek govoriti istinu i otvoreno, pošteno i ustrajno odrađivati sve aktivnosti na svom radnom 
mjestu. Narod to prepoznaje i, vjerujem da će to honorirati i u nedjelju na izborima. Ja moram 
reći, naravno osim predstavnika oporbe koji, nažalost, smatraju da je njihov posao isključivo 
manipulirati činjenicama, lagati, oponirati i kritizirati, ogromna većina građana mi je pružila 
otvorenu podršku, jer se ne žele vraćati u ona mračna vremena kad nisu smjeli otvoreno iznijeti 
svoje mišljenje, pojedine ljude niti krivo pogledati, ili su živjeli u strahu da će im se netko osvetiti 
napadom na njihovu egzistenciju. Nažalost, ti isti to pokušavaju i danas, ali evo koristim i ovu 
priliku da pozovem naše građane da konačno odbace taj jaram koji im je nametnut od strane 
nekih starih istrošenih politika i da se slobodno okrenu budućnosti, bez bojazni da će im itko 
napraviti išta nažao.
Gradonačelnik Knina u sljedećem mandatu imat će, uz zamjenika iz redova pripadnika srpske 
nacionalne manjine, još jednog zamjenika/zamjenicu umjesto dosadašnja dva. Mislite li da će 
Vaš posao stoga, ako dođete na vlast, biti teži nego u prethodnom mandatu?
Zasigurno hoće, jer smo u ovom prethodnom mandatu nas dvoje zamjenika, uz samog 
gradonačelnika odrađivali, svatko u svome području, ogroman posao. Kad smo 2017. godine 
preuzeli upravljanje Gradom, ja sam napravio jednu usporedbu da je to, u biti, kao da istovremeno 
upravljate sa 15-tak potpuno različitih kompanija. Radi se o dosta kompleksnom sustavu koji 
obuhvaća jako puno različitih aktivnosti koje se moraju, praktično neprestano sinkronizirano 
odvijati. Kad su se mijenjali Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o 
lokalnim izborima, ja sam bio protiv takvih izmjena jer ih smatram kozmetičkima i jer će realno 
dovesti do smanjivanja operativnih sposobnosti gradskih i općinskih uprava. Istina, ima jako 
puno jedinica lokalne uprave u kojima zamjenici ne rade ništa, međutim, isto tako ima i puno 
onih u kojima zamjenici gradonačelnika i načelnika „zarade svoju plaću“ pa je upravo zbog takvih 
trebalo osmisliti nekakav drugi način restrukturiranja koji bi uvažio ovu činjenicu. Smatram da 
će smanjivanje operativnih sposobnosti gradskih i općinskih uprava napraviti puno više štete od 
eventualnih ušteda koje će se postići na troškovima plaća. A i svjedoci smo da su neke lokalne 
uprave već našle način kako izmjenama sistematizacija radnih mjesta osigurati da oni koji bi 
eventualno bili zamjenici, budu uhljebljeni negdje unutar sustava, opet na javnoj plaći, tako da 
u takvim situacijama uopće neće doći do nikakvih ušteda.



Što se tiče naše gradske uprave, mi ćemo odmah na početku mandata napraviti reorganizaciju 
rada i rasporediti zaduženja po resorima na nas troje, tako da će naša gradska uprava zadržati 
operativne sposobnosti koje je imala i u prethodnom mandatu. Reorganizacijom ćemo više 
odgovornosti prebaciti na Pročelnike gradskih Upravnih odjela, a taj dodatni angažman će im 
biti iskompenziran uvođenjem informacijskog sustava e-Uprava, kojim će se automatizirati 
pojedini procesi i pojačati nadzor i kontrola rada cijele gradske uprave.
Koji će vam biti prvi potez ako dođete na vlast?
Ukoliko građani nama ukažu povjerenje na ovim izborima, možemo im obećati nastavak politike 
kontinuiteta, uz završavanje započetih programa i projekata i kontinuiran, intenzivan rad na 
razvoju našeg grada.
Prvi potezi koje ćemo odraditi biti će u području reorganizacije rada gradske uprave u skladu sa 
izmjenama zakonske regulative, i već paralelno s time pokretanje procesa koji su, nažalost, zbog 
predizborne kampanje i činjenice da je dva mjeseca Gradsko vijeće bilo raspušteno, neminovno 
bili zaustavljeni. Odmah po konstituiranju novog gradskog vijeća ćemo sazvati prvu radnu 
sjednicu na kojoj ćemo ići sa prijedlogom za donošenje Odluke o izmjenama Prostornog plana i 
Generalnog urbanističkog plana, kako bismo ubrzanom procedurom stvorili uvjete za provedbu 
mnogih razvojnih projekata koji su prethodno planirani.
Huknet/sponzorirani članak



14. TRAVNJA 2021.

Nikola Blažević: „U nedjelju izaberimo Knin i 
okrenimo se budućnosti zajedno“

U nedjelju biramo želimo li stranku i gradonačelnika koji će Knin staviti na prvo i jedino mjesto, 
koji će cijelog sebe dati za boljitak Knina i koji će u Kninu živjeti i raditi. U nedjelju biramo vodstvo 
grada koje ne bi trebalo imati zamjenske pozicije, pričuvne stolice i druga radna mjesta. Knin i 
Kninjani zaslužuju biti prvi i jedini izbor, dužnost i odgovornost.
Hrvatska demokratska zajednica i ja kao kandidat za gradonačelnika ćemo birati samo Knin, 
svaki dan iznova, za razliku od aktualne vlasti koja sjedi na nekoliko stolica i tek dio svog vremena 
posvećuje Kninu.
Kad preuzmemo odgovornost za vođenje grada provest ćemo naš program, koji je realan i donosi 
boljitak građanima Knina, a temelji se na promišljanju, znanju i iskustvu tima ljudi koji su ga 
pisali.
Program Hrvatske demokratske zajednice nisu slatkorječiva obećanja, već je to ostvariv i realan 
program. Dio se odnosi na Intervencijski plan koji smo mi iz HDZ-a pripremili i ostavili u naslijeđe 
aktualnoj vlasti, a iz kojeg se oni sad hvale projektima. Drago nam je da su nastavili naš plan, ali 
nije moralno negirati i uporno iznositi neistine kako im nismo ostavili ništa, a sve projekte temelje 
upravo na našem Programu Integralne regeneracije koji je temelj za povlačenje EU sredstava.
U Kninu je nužno jačanje gospodarstva te veća iskoristivost EU projekata. Veliki potencijal 
imamo i kroz pozicioniranje kulturne baštine kao pokretača turističkog razvoja. Preduvjet svemu 
navedenom je prometna povezanost s naglaskom na postojeću infrastrukturu.
Posebno težimo transparentnom i odgovornom upravljanju, uz pomoć digitalne transformacije 
koju također planiramo provesti EU sredstvima. Cilj programa i svih navedenih politika je bolji 
život svih građana, s posebnom pažnjom na solidarnost i jednake prilike za sve.



Još jednom ističemo kako su fokus našeg programa ljudi. Kninjani. Bez obzira jesu li ovdje rođeni 
ili ne. Njih želimo i zadržati, i vratiti. Uz ljude, učinit ćemo sve da zadržimo institucije koje naš 
grad čine ozbiljnim gradom, našu bolnicu i kninsko Veleučilište.
Veliku energiju uložit ćemo kako bismo preko nadležnih državnih tijela uspjeli ostvariti stambeno 
zbrinjavanje za mlade i za kadrove po potpuno drugačijim osnovama od dosadašnjih.
Učinit ćemo sve i da realiziramo do kraja NAŠ EU projekt s Intervencijskim planom u rokovima 
i na način kako je to propisano europskim procedurama. Naposljetku, učinit ćemo sve da 
aktiviranjem svih gospodarskih, turističkih i drugih potencijala stvorimo povoljno poduzetničko 
okruženje u kojem bi investitori pronašli motiv za ulaganje u Knin, a posljedično tome i radna 
mjesta za naše sugrađane.
Mi biramo Knin i danas i sutra i izlazimo na izbore kao najjača stranka, koja je postavila temelje 
našeg Grada. Poštovane sugrađanke i sugrađani, krenimo ZAJEDNO u naredne četiri godine 
graditi mostove među ljudima i OKRENIMO SE BUDUĆNOSTI!
U nedjelju izaberite Knin, izaberite listu broj 1. Hrvatske demokratske zajednice, izaberite Nikolu 
Blaževića i Sanju Bebek kao zamjenicu, pružite nam povjerenje, a mi vam obećavamo samo 
jedno – da ćemo svaku minutu raditi samo i isključivo za Knin i sve Kninjane.
Huknet/sponzorirani članak



14. SVIBNJA 2021.

Marko Jelić poručuje građanima: ‘Izađite na 
izbore i dajte glas onome tko ga po vama 
zaslužuje’

Dr.sc. Marko Jelić, nezavisni kandidat za šibensko-kninskog župana, obratio se građanima uoči 
izbora i pozvao ih da u nedjelju iskoriste svoje biračko pravo i glasuju za onoga za koga smatraju 
da to zaslužuje. 
Evo što je u obraćanju kazao Jelić:
‘Dragi žitelji Šibensko-kninske županije,
pozdravljam vas u trenutku koji označava redovitu političku prekretnicu. Naime, svake četiri 
godine imamo moć izabrati smjer, a time i budućnost naših zajednica.
Ako je netko očekivao da ću mu sugerirati ili reći za koga da se odluči, u krivu je.
Smatram da smo svi osobe koje same mogu donositi zaključke o tome tko će najbolje predstavljati 
vas i vaše viđenje zajedničke budućnosti.
Da bi ta budućnost bila stabilna ona mora imati jasne ciljeve i putovi do nje moraju biti ispravni, 
svi moramo biti jednaki, bez obzira jesmo li članovi vladajuće stranke ili neke druge političke 



opcije ili smo nezavisni u političkom smislu.
Ocijenite da li je do sada poštovan princip jednakosti? Ako ne, tko je taj tko nas je učinio 
nejednakim i da li taj zna, može i želi promijeniti to stanje?
Također, nastavljajući gore izneseno postavljam nam pitanje vezano za promjene u krizi. Izjave 
da se vlast ne treba mijenjati u kriznim situacijama bi imala smisao kad ta vlast ne bi bila uzročnik 
i produbljivač krize.
Ne može se doći do drugačijeg boljeg rezultata koristeći isti pristup.
Jednako tako tvrdnje da nije vrijeme za eksperimente su pokušaj dovođenja u zabludu vas koji se 
osjećate nesigurno u društvu koje je kreirano da bude klijentelističko. Eksperimenti se rade onda 
kad nemate saznanje o nečemu i kad je rezultat neizvjestan.
No, kad su dokazi tu, da su promjene uspjele i da nezavisni gradovi i općine žive punim plućima, 
žitelji im grade zajednicu koja je uistinu stabilna, kreativna i slobodna. Poduzetnici koji žive i 
rade ili surađuju s nama nemaju dodatnih davanja suprotnih zakonu. Zapravo to je suprotno 
eksperimentu, jer je sve transparentno i vidljivo.
No, izbor je na svakom od nas. Mi odabiremo ne kandidata, stranku ili listu već biramo sebe i 
svoje viđenje našeg malog svijeta u budućnosti. Taj odabir je odluka i za naše potomke, naš 
okoliš i u konačnici za opstanak.
Radite i birajte po svojoj savjesti i mudrosti. Jer vi mijenjate svijet.
Odgovornost je izaći na izbore, znam da vam se to ne da, ipak je vikend i nedjelja, a politika 
izgleda toliko mračno i prljavo. No, takva će i ostati ako nešto ne učiniš i daš svoj glas onome tko 
ga po tebi zaslužuje. Imaš izbor!’ poručuje Jelić.
Huknet/sponzorirani članak



16. SVIBNJA 2021.

Marijo Ćaćić 38,78%; Nikola Blažević 35,47%; 
Drugi krug za dva tjedna

Po rezultatima DIP-a, a nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta, kandidat grupe birača 
Marijo Ćaćić osvojio je 2.098 glasova ili 38,78 posto i u drugom krugu za dva tjedna sučelit će se 
s kandidatom HDZ-a Nikolom Blaževićem koji je osvojio 1.919 glasova ili 35,47 posto.
Kandidatkinja SDSS-a i SDP-a Anja Šimpraga dobila je 740 glasova ili 13,68 posto, Robert Okadar 
(DP, Most, Loza) 272 ili 5,02 posto, Ilija Čičak (HSLS) 146 glasova ili 2,69%, a Adrijana Franjkić 
(Hrvatski suverenisti, HKS, Hrast, NHR) 105 glasova ili 1,94 posto.
U izborima za kninsko Gradsko vijeće HDZ je dobio 1.948 glasova ili 37,18 posto, Kandidacijska 
lista grupe birača (Marko Jelić) 1.916 glasova ili 36,57 posto, SDSS i SDP 737 glasova ili 14,06 
posto te Most, DP i Loza 335 glasova ili 6,39 posto. Oni ulaze u Gradsko vijeće.
U Gradsko vijeće neće ući HSLS koji je dobio 153 glasa ili 2,92 posto te Hrvatski suverenisti, HKS, 
Hrast i NHR koji su dobili 150 glasova ili 2,86 posto.
U Gradskom vijeću Grada Knina po šest vijećnika će imati HDZ i Kandidacijska lista grupe birača 
nositelja Marka Jelića. Dva vijećnika imat će koalicija SDSS-SDP, a jednoga koalicija Mosta, 
Domovinskog pokreta i Loze.
Glasanju je pristupilo 5.409 birača, odnosno 790 manje nego u prvom krugu prošlih lokalnih 
izbora.



16. SVIBNJA 2021.

Marko Jelić 36,52%; Goran Pauk 36,10%; Drugi 
krug za dva tjedna

Po rezultatima DIP-a, a nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta, kandidat grupe građana 
Marko Jelić osvojio je 16.557 glasova ili 36,52%, a kandidat HDZ-a i HSLS-a Goran Pauk 16.370 
glasova ili 36,10%. 
Njih dvojica će se u drugom krugu za dva tjedna sučeliti u borbi za župana Šibensko-kninske 
županije.
I. Š.



20. SVIBNJA 2021.

Liste Petrine i Jelića, SDP i koalicija Most-DP-
Loza dogovorili većinu u Županijskoj skupštini; 
Svi oni podržat će Jelića u 2. krugu

Zajedničku konferenciju za medije u Šibeniku na kojoj su najavili zajedničku programsku suradnju 
održali su danas nezavisni kandidat za župana dr.sc. Marko Jelić i kandidatkinja za njegovu 
zamjenicu Iris Ukić Kotarac te Joško Šupe i Ivica Ledenko koji su najavili da će SDP i koalicija 
Mosta, Domovinskog pokreta i Loze u drugom krugu izbora podržati Jelića za župana.
– Prije svega ću se zahvaliti svim biračima koji su izašli 30. svibnja na biralište, zahvaljujem se 
16.557 osoba koje su meni i gospođi Iris Ukić Kotarac dali svoj glas. Svaki glas bez obzira kome 
ide je jako bitan jer to znači da je to demokracija. Zahvaljujem se ovim ljudima koji su danas 
ovdje počevši od Stipe Petrine, ekipi nezavisnih načelnika Toniju Turčinovu i Marku Grubeliću, 
Fokusu na čelu s Ivanom Gulamom. Zahvaljujem se Mostu, Lozi i Domovinskom pokretu na čelu s 
Ivicom Ledenkom te Jošku Šupi. Ovdje se svi nazočni drže onoga što su rekli i ovo će biti županija 
jednakih jer samo jednaki, slobodni ljudi mijenjaju svijet. Naša županija ima sve i ovo je u biti 
najbogatija županija od svih dalmatinskih županija. Ovo je početak promjena u Dalmaciji koje 
će uskoro biti jasno vidljive, no glasači će odrediti smjer. Na Dan hrvatske državnosti 30. svibnja 
imat ćemo priliku vidjeti smatraju li oni da smo budućnost mi ovdje okupljeni ili ono što je bilo 
prije – poručio je Jelić.



Iris Ukić Kotarac, kandidatkinja za zamjenicu župana istaknula je da su svi okupljeni s ciljem 
zajedničke suradnje na korist svih građana županije.
– Svi koji smo ovdje prisutni političkim radom u prethodnom periodu dokazali smo da smo ljudi 
od riječi i da smo prije svega vjerodostojni, to dokazuje Petrina sa šestim uzastopnim mandatom 
i mladi načelnici koji su ponovno izabrani. Njih su birači nagradili za rad i postignute rezultate. Mi 
ovdje okupljeni želimo raditi, ne želimo se baviti ideologijom jer ideologiji nema mjesta u lokalnim 
izborima i ona je najveći kamen smutnje na hrvatskoj političkoj sceni. Mi vam garantiramo da će 
to biti suradnja na temelju programskih rješenja koje smo izradili u suradnji s građanima, jer kod 
nas nema političke trgovine ni uvjetovanja. Mi želimo u županiji ono što smo postigli u svojim 
lokalnim sredinama, dakle načelo jednakosti, izvrsnosti i kvalitete koja će doći na korist svih 
građana županije – poručila je Iris Ukić Kotarac.
Podršku Jeliću pružio je i Stipe Petrina koji je pozvao glasače da izađu na izbore 30. svibnja.
– Okupili smo se ovdje da dademo potporu gospodinu Marku Jeliću za župana šibensko-kninskog. 
Pozivam vas da izađete 30. svibnja na izbore i zaokružite broj 1 – poručio je Petrina
Joško Šupe naglasio je kako je vrijeme za promjene pozvavši svoje birače da podrže Marka Jelića.

– Vrijeme nije stabilno, vrijeme je promjenjivo, vrijeme je za promjene. Tu sam da održim riječ 
koju sam dao gospodinu Jeliću davno prije početka kampanje. Ja sam mu dao riječ da ću ga 
podržati ako prođe u drugi krug i još jedanput koristim priliku da se zahvalim svim biračima koji 
su mi dali podršku u prvom krugu i da ih pozovem da izađu u što većem broju u nedjelju, 30. 
svibnja i da daju potporu Marku Jeliću za novog župana Šibensko-kninske županije. Ajmo naprid 
– poručio je Šupe.
Ivica Ledenko kazao je kako koalicija Mosta, Domovinskog pokreta i Loze nezavisne liste daje 
bezrezervnu podršku Marku Jeliću.
– Ovdje smo u ime koalicije i nismo dugo dvojili da moramo biti na visini zadatka i da moramo što 
je moguće brže formirati većinu u Županijskoj skupštini. To je napravljeno, a sve priče oko toga 
da većine nema nisu istinite jer ono što će se dešavati u nekim reizborima dopunskih vijećnika 
nije važno. Važno je da postoji 19 vijećnika okupljenih oko Marka Jelića. To u biti znači pobjeda, 
a da bi pobjeda bila pobjeda, moramo 30. svibnja izaći na izbore i zato pozivam glasače koji su 
glasali za mene osobno i koaliciju Mosta, Domovinskog pokreta i Loze nezavisne liste da izađu i 
biraju promjene. Mi smo promjene najavljivali, mi smo se za promjene zalagali i svaki drugi naš 
postupak bio bi izdaja naših birača – kazao je Ledenko.
Inače, Nezavisna lista Stipe Petrine osvojila je 7 mandata u Županijskoj skupštini, Jelićeva lista 6, 
dok je 3 mandata osvojio SDP te isto toliko i koalicija Mosta i Domovinskog pokreta.
Huknet/sponzorirani članak



28. SVIBNJA 2021.

Završno obraćanje kandidata za gradonačelnika 
Marija Ćaćića

“Poštovane moje Kninjanke i Kninjani!
Pred vama je velika odluka, odlučujete o sudbini sebe, svoje obitelji, cijelog našeg grada i županije. 
Možda se čini jednostavnim i bezazlenim, ali to zaokruživanje broja ispred imena svog favorita 
daje vam veliku moć, daje vam slobodu i, što je najbitnije, pred vas stavlja i odgovornost.
Odluka koju u nedjelju donesete će se svakako odraziti na budućnost svih građana našeg grada i 
dugoročno će odrediti smjer u kojem će se grad razvijati. Zbog toga apeliram na vas, drage moje 
Kninjanke i Kninjani, da dobro promislite prije donošenja tako važne odluke.
Na ovim izborima imate izbor između osoba koje su imale priliku dokazati se u svome poslu. 
Odvagnite tko je više napravio za grad, tko je bio transparentan, a tko je lagao, prikrivao i 
uhljebljivao svoje stranačke poslušnike, tko je otvoreno komunicirao, a tko se sakrivao iza 



blindiranih vrata i zaštitara. Odvagnite tko je radio cijeli mandat, a tko je cijeli mandat samo 
pričao o radu i opstruirao rad drugih, zatim tko se odgovorno odnosio prema gradskoj imovini, a 
tko ju je uništavao. Kad ovako odvagnete, odluka i nije toliko teška.
U ovoj kampanji smo svjedočili brojnim, vrlo bezobraznim podvalama, napadali su nas osobno, 
a drznuli su se dirati i u naše obitelji. U nedostatku osobnih kompetencija pokušali su ocrniti 
nas i naša osobna i profesionalna postignuća. Njima je jednostavno nepojmljivo da netko može 
bez fige u džepu raditi za boljitak svog grada, da uz to može i imati karijeru i ne nastupati kao 
karijerni političar. Njima je nepojmljivo da se svi natječaji mogu provoditi transparentno, bez 
namještanja i uhljebljivanja, da se projekti mogu provoditi bez uzimanja kojekakvih osobnih i 
stranačkih provizija.
U svojim napadima su instrumentalizirali i pojedine medije pa smo svjedočili brojnim bezumnim 
hajkama na naše kandidate. Ipak vjerujem da naš narod nije ograničen, kako ga oni pokušavaju 
prikazati, nego da jasno raspoznaje lažove, manipulatore i uhljebe od ljudi koji poštenim i 
ustrajnim radom rade na boljitku svih naših građana.
Dakle, u nedjelju svi biramo želimo li se vratiti u ona prošla, nadam se i svršena, mračna vremena, 
ili želimo živjeti u naprednom gradu dinamičnog gospodarstva, kulturnog života, sa naprednom 
socijalnom infrastrukturom i mnogobrojnim društvenim sadržajima. Ovim putem vas pozivam da 
izađete u što je moguće većem broju i da svojim glasom date stvarni legitimitet onom kandidatu 
kojeg smatrate boljim za naš grad.
Dakle, ovo je tvoj grad i imaš izbor odabrati u kojem smjeru će se dalje razvijati.
Tvoj je grad, i tvoj je i izbor!”
Marijo Ćaćić, mag. oec.



28. SVIBNJA 2021.

Nikola Blažević: „U nedjelju izaberimo siguran 
Knin, zaokružimo 2 i okrenimo se budućnosti 
zajedno“

Donosimo završno obraćanje kandidata za gradonačelnika Nikole Blaževića:
“Drage Kninjanke i Kninjani, u nedjelju biramo kakvu budućnost želimo.
Dvije su opcije pred vama: moj protukandidat koji je stalno zaposlen u Zagrebu i koji je već najavio 
da će nastaviti raditi u Zagrebu, koji tolerira govor mržnje i nasilje nad svojim sugrađanima ili tim 
Hrvatske demokratske zajednice i mene kao kandidata za gradonačelnika koji će Knin staviti 
na prvo i jedino mjesto, koji će cijelog sebe dati za boljitak Knina, koji će u Kninu živjeti i raditi za 
vašu sigurnu i stabilnu budućnost.
Također, važno je istaknuti kako se svi stanovnici našeg grada, svi pripadnici društva, manjina, 
političkih stranaka moraju osjećati sigurno, imati slobodu izbora kojih će se uvjerenja držati. To 
nam nažalost, kao što smo vidjeli iz sinoćnjeg postupanja neće pružiti naši protukandidati.
Mi moramo biti prije svega ljudi, a onda političari, poštivati i brinuti za prava naših sugrađana. 
Oni su to propustili napraviti.
Sinoć se dogodio ružan incident, u kojem je sigurnost građana bila ugrožena. Aktualno vodstvo 
grada i naši protukandidati su izabrani od naroda, da bi služili narodu. A tom istom narodu su 



sinoć, iako su bili prisutni u situaciji nasilja, okrenuli leđa.
Unatoč njihovim napadima kako se mi bavimo njima i iznosimo laži, dužni smo opovrgnuti 
sve navedeno, jer se mi bavimo samo Kninjanima i njihovim boljim životom. A sve što smo 
komunicirali u kampanji, potpisali smo imenom i prezimenom i komunicirali isključivo činjenice, 
što se za njih ne bi moglo reći.
Ponoviti ću, u nedjelju biramo vodstvo grada koje ne bi trebalo imati zamjenske pozicije, pričuvne 
stolice i druga radna mjesta. Knin i Kninjani zaslužuju biti prvi i jedini izbor, dužnost i odgovornost.
Hrvatska Demokratska zajednica i ja kao kandidat za gradonačelnika ćemo birati samo Knin, 
svaki dan iznova, za razliku od aktualne vlasti koja sjedi na nekoliko stolica i tek dio svog vremena 
posvećuje Kninu.
Kad preuzmemo odgovornost za vođenje grada provest ćemo naš program, koji je realan i donosi 
boljitak građanima Knina, a temelji se na promišljanju, znanju i iskustvu tima ljudi koji su ga 
pisali.
Program Hrvatske demokratske zajednice nisu slatkorječiva obećanja, već je ostvariv, i dio je 
Intervencijskog plana koji smo mi pripremili i ostavili u naslijeđe aktualnoj vlasti, iz kojeg se oni sad 
hvale projektima. Drago nam je da su nastavili naš plan, ali nije moralno negirati i uporno iznositi 
neistine kako im nismo ostavili ništa, a sve projekte temelje upravo na našem Intervencijskom 
planu koji je temelj za povlačenje EU sredstava.
Još jednom ističemo kako su fokus našeg programa ljudi. Kninjani. Bez obzira jesu li ovdje rođeni 
ili ne. Njih želimo i zadržati, i vratiti.
Mi biramo Knin i danas i sutra i izlazimo na izbore kao najjača stranka, koja je postavila temelje 
našeg Grada. Poštovane sugrađanke i sugrađani, krenimo ZAJEDNO u naredne četiri godine 
graditi mostove među ljudima i OKRENIMO SE BUDUĆNOSTI!
U nedjelju izaberite Knin, zaokružite 2, izaberite mene i Sanju Bebek kao zamjenicu, pružite nam 
povjerenje, a mi vam obećavamo samo jedno – da ćemo svaku minutu raditi samo i isključivo za 
Knin i sve Kninjane.”, stoji u obraćanju.



30. SVIBNJA 2021.

Marijo Ćaćić novi kninski gradonačelnik!

20:55
U drugom krugu izbora za kninskog gradonačelnika nezavisni kandidat Marijo Ćaćić je dobio 
3.408 glasova ili 60,6 posto, a kandidat HDZ-a Nikola Blažević 2.104 glasa ili 37,4 posto. To su 
podaci DIP-a nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta.
U Kninu je izborima pristupilo 5.620 birača odnosno 211 više nego u prvom krugu.
20:44
– Jako smo zadovoljni rezultatom. Drago mi je da su građani prepoznali naš rad. Oba su pala! 
Župan Marko Jelić preuzima dužnost u Šibeniku, a mi ćemo nastaviti istim tempom kojeg smo 
do sada imali. Puno smo napravili i još više ćemo napraviti za Knin – kazao je za Huknet novi 
gradonačelnik Marijo Ćaćić.
– Poštujem rezultate izbora, odluka glasača se mora uvažiti. Svom političkom protivniku želim 
uspjeh u radu, nadam se da će stanje u Kninu biti bolje nego što je sada na korist svih naših 



građana. Ja ću svoj put tražiti negdje drugdje – izjavio je Nikola Blažević za ŠibenikIN.
Na pitanje hoće li otići s mjesta predsjednika gradskog odbora HDZ-a, Blažević je rekao:
– Ovo je izborni neuspjeh i ja kao predsjednik kninskog HDZ-a preuzimam svu odgovornost. 
Shodno tome ću se ponašati u narednom razdoblju.
19:40
Marijo Ćaćić novi je kninski gradonačelnik, a Kristina Perić dogradonačelnica sudeći po podacima 
iz jednog od izbornih stožera (podaci koje stožeru šalju njihovi promatrači s biračkih mjesta), a 
koji su se do sada pokazali kao pouzdani. Prema tim podacima, s 14 od 20 biračkih mjesta Marijo 
Ćaćić ima 60 posto, a Nikola Blažević 38 posto glasova.
I. Š.



30. SVIBNJA 2021.

Marko Jelić je novi župan Šibensko-kninske 
županije!

21:20
U drugom krugu izbora za šibensko-kninskog župana nezavisni kandidat Marko Jelić je dobio 
25.458 glasova ili 59,8 posto, a kandidat HDZ-a Goran Pauk 16.306 glasova ili 38,4 posto. Podaci 
su to DIP-a nakon 100 posto obrađenih biračkih mjesta.
U županiji je izborima pristupilo 42.600 birača.
21:15
– Zahvaljujem se svih biračima koju su izašli na izbore. Ljudi su željeli promjenu, nakon toliko 
godina osjetili su da tu više nema ni vizije niti smjera za budućnost. A mi smo im ponudili ono što 
smo primijenili ovdje u Kninu u zadnje četiri godine. Zahvaljujem se svima i u Kninu što su izabrali 
Marija Ćaćića i Kristinu Perića za nastavak upravljanja gradom. Zahvaljujem se nezavisnim 
načelnicima Pirovca, Tribunja, Murtera, zatim i Stipi Petrini iz Primoštena. Ovo je velika stvar, 
imamo priliku promijeniti našu županiju, a samim tim i državu nabolje – rekao je Marko Jelić za 
ŠibenikIN.
Upitan što će mu biti prvi potez kad preuzme vlast u županiji, Jelić je odgovorio:



– Ono što cijelo vrijeme govorim jest da svi moramo biti jednaki, županijska uprava će, kad 
preuzmem dužnost, biti jednaka za sve. Jednako će se ponašati i držat će se rokova, kao što se i 
kninska uprava drži. Tako da svako tko dođe u županiju može očekivati jednak tretman sukladan 
zakonu. Drugo, sazvat ću sve načelnike i gradonačelnike, barem jednom u dva mjeseca, da 
zajedno koordiniramo projekte od interesa jedinica lokalne samouprave, a samim tim i županije, 
i da ih zajedno guramo prema državi i europskim fondovima – rekao je Jelić.
21:00
– Dragi svi, veliko vam hvala na podršci i povjerenju koje ste nam iskazali. Izabrali ste bolju 
budućnost za sebe, a nas sada tek čeka pravi posao! Radit ćemo na tome da opravdamo vaše 
povjerenje i uvedemo pozitivne promjene u ovu našu Bogom danu županiju čije resurse i ljepote 
tek trebamo u potpunosti iskoristiti – objavili su iz stožera Marka Jelića.
– Pobjeda Marka Jelića je potpuno zaslužena i ja mu čestitam i želim puno sreće i uspjeha u 
daljnjem vođenju županije. Teško mi je govoriti što je presudilo. Tu je jedan trendovski val rušenja 
onih koji su dugo tu. Ja sam dugo tu i HDZ je dugo na vlasti u županiji – kazao je Pauk za ŠibenikIN.
20:05
Marko Jelić je novi župan Šibensko-kninske županije!
– Sa 60 posto biračkih mjesta u županiji imamo podatke da sam ja dobio 9.500 glasova, a Goran 
Pauk 7.150 – potvrdio je za Huknet novi župan Marko Jelić.
I. Š.



5. INFRASTRUKTURA



15. SIJEČNJA 2021.

Započeli radovi na dvorani Srednje škole

Započeli su radovi na krovištu Sportske dvorane Srednje škole Lovre Montija kako bi se spriječilo 
plavljenje dvorane.
Konkretno, radi se na izmjeni svjetlarnika koji je bio glavni uzrok prokišnjavanja.
Radove u iznosu od 250 tisuća kuna financira Grad Knin.
I. Š.

 



2. TRAVNJA 2021.

Gradu prošao projekt uređenja Cesarićeve obale 
vrijedan 11 milijuna kuna

Gradu Kninu prošao je projekt uređenja Cesarićeve obale vrijedan 11 milijuna kuna, izvijestio je 
kninski dogradonačelnik Marijo Ćaćić.
Projektom će se potpuno renovirati i proširiti postojeća cesta uz nasip, izgraditi nogostup 
i biciklistička staza, postaviti rasvjeta duž cijele obale i skroz do Kapitula (uz novu pješačko-
biciklističku stazu), urediti parkiralište te nabaviti urbana oprema za organiziranje različitih 
sadržaja na cijelom obuhvatu projekta (bina, razglas, šator, napuhanci, štandovi, rasvjeta, 
projektor i projekcijsko platno za ljetno kino, sklopive stolice, agregat za struju).
– Projekt uređenja Cesarićeve obale i rasvjete do arheološkog lokaliteta Kapitul je zbog velikog 
obuhvata (850 metara zahvata u zaštićenoj staroj gradskoj jezgri), kompleksnih imovinsko-
pravnih odnosa, često mijenjanih uvjeta javnopravnih tijela i dugotrajnog čekanja izdavanja 
dozvola, pripreman dugi niz godina i prijavljen je za sufinanciranjem krajem 2020.
Ukupna vrijednost projekta je gotovo 11 milijuna kuna od čega nam je Središnja agencija za 
financiranje i ugovaranje odobrila sufinanciranje 85% tog iznosa, a za preostalih nešto više od 1,5 
milijuna kuna očekujemo pokrivanje od 50% do 80% iznosa također bespovratnim sredstvima 
iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata JL(R)S – izvijestio je dogradonačelnik Marijo 
Ćaćić.
I. Š.



4. SVIBNJA 2021.

Potpisan ugovor za uređenje Marunuše vrijedan 
6,4 milijuna kuna

Grad Knin i tvrtka Igana sklopili su danas ugovor o izvođenju radova na izgradnji javne rasvjete 
duž staze uz Krku i uređenju sportsko-rekreacijske zone Marunuša.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 6,4 milijuna kuna, projekt je sufinanciran od strane 
Europske unije, a radovi će biti završeni u travnju iduće godine.
– Nakon projekta uređenja nove šetnice do Krčića koji je završen i projekta uređenja Cesarićeve 
obale za koji je ugovor potpisan prošlog mjeseca, uređenje Marunuše i postavljanje javne rasvjete 
uz Krku završni je projekt koji se tiče Krke, a cilj je svih približiti tu rijeku građanima Knina, ali i 
posjetiteljima našeg grada – kazao je prigodom potpisivanja ugovora dogradonačelnik Marijo 
Ćaćić.
Ukupna vrijednost sva tri projekta vezana uz Krku je preko 22 milijuna kuna.
Projektom uređenja Marunuše uredit će se zona za sportske aktivnosti i rekreaciju te organizaciju 
glazbenih i drugih događanja. Radovi će obuhvatiti izgradnju ugostiteljskog objekta na mjestu 
ruševne zgrade nekadašnje streljane, izgradnju pozornice i gledališta, uređenje pješačke staze, 
proširenje vježbališta i postavljanje sprava prilagođenih osobama smanjene pokretljivosti. 
Prevdiđeno je i hortikulturno uređenje, postavljane urbane opreme te izgradnja javne rasvjete 
duž 900 metara pješačke staze uz Krku.
Ukupna vrijednost svih projekata iz Intervencijskog plana koji su trenutno u provedbi je oko 66 
milijuna kuna.
I. Š.



5. SVIBNJA 2021.

Odobrena sredstva za obnovu Doma na 
Sinobadima koji će postati kulturni centar

Gradu Kninu su odobrena sredstva za obnovu Doma na Sinobadovoj glavici, priopćili su iz gradske 
uprave.
Uspješnom prijavom na Javni poziv za sufinanciranje programa gradnje, rekonstrukcije i 
opremanja kulturne infrastrukture u 2021. godini Ministarstva kulture i medija, Gradu Kninu 
odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna za sufinanciranje radova na 
sanaciji zgrade Doma na Sinobadovoj glavici.
Vrijednost svih prijavljenih radova je 705.643,25 kuna, te će Grad Knin nakon provedenog 
postupka javne nabave krenuti u investiciju obnove.
Grad Knin prijavio je projekt Adaptacija i sanacija Kulturnog centra “Fra Lujo Marun” u rujnu 
2020. godine kako bi osigurao uvjete za opstanak i razvoj kulturnog života grada Knina kroz 
sanaciju objekta bivšeg Doma kulture koji je i jedini dom kulture u gradu. Javna ustanova Lokalna 
razvojna agencija Matica pripremila je, u suradnji s Gradom Kninom, potrebnu dokumentaciju i 
prijavu projekta za Grad Knin.
Tom prilikom, Grad Knin sklopio je Sporazum o partnerstvu s dvije ustanove u kulturi, Kninskim 
muzejom Knin i Narodnom knjižnicom, tri kulturno-umjetnička društva iz grada – HKD Napredak, 



KUD Kralj Zvonimir i KUD Dositej Obradović i četiri udruge u kulturi i umjetnosti – Atribut, Porta, 
Carza i Fort design. Sporazum je sklopljen kako bi ustanove i udruge pružile potporu Gradu Kninu 
i iskazale namjeru za provedbu kulturno-umjetničkih aktivnosti. Sve organizacije trebaju prostor 
doma, kako bi građanima dugoročno omogućili brojne i kvalitetne programe.
Kroz projekt adaptacije i sanacije zgrade predviđeni su zemljani, zidarski i betonski radovi, 
suhomontažni i izolatersko-fasaderski radovi, sanacija krovišta, limarski radovi, sanacija podova 
i obloga, soboslikarsko – ličilački i stolarski radovi te sanacija vodovoda te električnih instalacija.
Svrha ulaganja je osnivanje Kulturnog centra „Fra Lujo Marun“ koji će obogatiti kulturnu i 
umjetničku ponudu za stanovnike grada Knina i tako poboljšati životne uvjete i kvalitetu života 
u gradu.
I. Š.



1. SRPNJA 2021.

Grad prijavio projekte u starom gradu i na 
tvrđavi vrijedne 33,5 milijuna kuna

Grad Knin prijavio je projekte na tvrđavi i u starom gradu vrijedne 33,5 milijuna kuna, izvijestio je 
gradonačelnik Marijo Ćaćić.
– Zadnji dan lipnja smo prijavili dva krucijalna projekta na tvrđavi i u starom gradu ukupne 
vrijednosti 33,5 milijuna kuna, projekt “Izgradnja multimedijalne dvorane i ljetne pozornice na 
Tvrđavi” te projekt “Obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice, poslovnih i stambenih 
prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri”.
Multimedijalna dvorana na tvrđavi (vrijednosti nešto veće od 13 milijuna kuna) planirane bruto 
površine 424 kvadratna metra namjenjena je za organizaciju kongresa, konferencija, seminara, 
edukacija, izložbi, predavanja za djecu kao i kulturna i zabavna događanja tijekom cijele godine.
Ukupna vrijednost zahvata u Starom gradu je oko 20,5 milijuna kuna i obuhvaćaju obnovu 
Stare gradske tržnice, obnovu skala i izgradnju infrastrukture u Kumičićevoj i Kvaternikovoj 
ulici (Podgrađe) te obnovu 4 stambeno-poslovna objekta u staroj jezgri. Ovim projektom će se 
osigurati 11 stambenih jedinica za deficitarne kadrove i osobe s invaliditetom, te 10 poslovnih 
prostora za kninske poduzetnike.
Sad čekamo odobravanje projekata od strane MRRFEU, nakon čega idemo u provedbu! – 
izvijestio je Ćaćić.



20. SRPNJA 2021.

Gradu odobreno 11 milijuna kuna za dekorativnu 
rasvjetu tvrđave

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije donijelo je Odluku o sufinanciranju 
projekta uređenja infrastrukture na Kninskoj tvrđavi.
– Dobili smo nešto više od 11 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava kojima ćemo izgraditi 
moderan, upravljivi sustav interne i eksterne, dekorativne i funkcionalne rasvjete cijele tvrđave 
te ugraditi videonadzor na cijelom objektu. Sljedeći korak je skoro potpisivanje ugovora o 
sufinanciranju, priprema i provedba postupka javne nabave, odabir izvođača i instaliranje cijelog 
sustava – izvijestio je gradonačelnik Marijo Ćaćić.



30. SRPNJA 2021.

Grad Knin potpisao sporazum za izgradnju 
zgrade sa 100 stanova

Grad Knin potpisao je sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi programa 
međuresorne suradnje za izgradnju višestambene zgrade u gradu Kninu.
Ovim Sporazumom uređuju se međusobni odnosi te prava i obveze Središnjeg državnog ureda i 
Grada u vezi provedbe programa izgradnje višestambene zgrade na području Grada kao projekta 
od zajedničkog interesa. Svrha programa je stambeno zbrinjavanje na području Grada koje se 
provodi temeljem Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Ovim 
sporazumom se planira izgraditi sto stanova, među ostalim za nužne kadrove u gradu Kninu.
Na potpisivanju su bili prisutni gradonačelnik Marijo Ćaćić, državni tajnik Središnjeg državnog 
ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske Gordan Hanžek te savjetnica za 
odnose s javnošću Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Bernarda Tolić 
Alilov.

Izvor: Knin.hr



21. STUDENOGA 2021.

Kreće gradnja mosta preko Butižnice: Potpisan 
ugovor s izvođačem radova

Za dvadesetak dana kreću radovi na gradnji mosta preko Butižnice u Raškovićima, a rok za 
završetak radova je tri mjeseca. Potvrđeno je to danas prilikom potpisivanja ugovora između 
Grada i izvođača radova, tvrtke Kameni zid.
Most će biti dugačak 10 metara, bit će sagrađen od armiranog betona i njime će osim pješaka moći 
prometovati osobna vozila, traktori i manji kamioni. Ukupna vrijednost radova je milijun kuna, 
Grad Knin će financirati gradnju samog mosta, a Hrvatske vode – uređenje obale i upornjaka.
– Cijeli postupak je bio mukotrpan i dugotrajan. Mi smo još prije četiri godine osigurali novac za 
gradnju, ali se administrativni dio oduljio. Morali smo mijenjati prostorni plan jer stari most nije 
bio ucrtan, a nije bila ucrtana niti rijeka – izvijestio je gradonačelnik Marijo Ćaćić.
Most se urušio još prije 16 godina.
– Ljudi su okolnim putevima morali dolaziti do svojih njiva, neki su zbog toga i odustali od 
bavljenja poljoprivredom – otkrio je gradonačelnik.

I. Š.



31. LISTOPADA 2021.

Gradu prošla dva projekta na tvrđavi i u starom 
gradu vrijedna 33 milijuna kuna

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU donijelo je Odluke o financiranju još dva projekta 
iz Intervencijskog plana grada Knina. Radi se o projektima „Izgradnja multimedijske dvorane i 
ljetne pozornice na tvrđavi“ i „Obnova, uređenje i valorizacija stare tržnice, poslovnih i stambenih 
prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri“.
Ukupna vrijednost ova dva projekta je 33.228.198,27 kn od čega 85% financira Europska unija iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj.
Kroz projekt „Obnova, uređenje i valorizacija stare tržnice, poslovnih i stambenih prostora i 
infrastrukture u staroj gradskoj jezgri“ kupljena su tri stambena i stambeno-poslovna objekta u 
staroj gradskoj jezgri grada Knina. Objekti će biti obnovljeni te će u njima biti stanovi za deficitarni 
kadar, dva stana za osobe s invaliditetom i poslovni prostori za lokalne obrtnike. U sklopu ovog 
projekta obnovit će se i stara gradska tržnica, restaurirati česma na njoj te obnoviti ulice/skale 
koje vode iz stare gradske jezgre prema tvrđavi. Vrijednost ovog projekta je 20.482.286,60 kn, a 
cilj mu je oživljavanje napuštene i oronule stare gradske jezgre.
Kroz projekt „Izgradnja multimedijske dvorane i ljetne pozornice na tvrđavi“, vrijedan 12.745.911,67 
kn, izgradit će se nova multimedijska dvorana na drevnoj kninskoj tvrđavi te ljetna pozornica. Cilj 
projekta je turistička valorizacija i aktiviranje tvrđave kao pokretača gospodarskog razvoja grada. 
Izgradnjom nove multimedijske dvorane za potrebe održavanja kongresa, seminara, predavanja 
i sličnih aktivnosti te izgradnjom ljetne pozornice s gledalištem stvaraju se preduvjeti za bolju 
iskorištenost i valorizaciju tvrđave.



Projekte će provoditi Grad Knin u partnerstvu s Kninskim muzejom i JU LRA Matica, a oba projekta 
će će biti završena do kraja lipnja 2023. godine.
Zajedno s ova dva projekta, Grad Knin je do sada ugovorio 15 projekata iz Intervencijskog plana u 
vrijednosti od oko 115 milijuna kn, a zajedno s poduzetnicima, udrugama i ustanovama ugovoreno 
je 78 projekata iz Intervencijskog plana u vrijednosti preko 160 milijuna kuna.
Izvor: knin.hr



24. PROSINCA 2021.

U novoj godini započinju radovi na obnovi 
stambenih i poslovnih objekata i skala u staroj 
gradskoj jezgri

Danas je kninski gradonačelnik Marijo Ćaćić s izvođačima radova potpisao ugovore o izvođenju 
radova na obnovi stambenih i stambeno-poslovnih objekata te na uređenju pješačkih ulica i 
skala u staroj gradskoj jezgri.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 11 milijuna kuna od čega se 7,2 milijuna odnose na obnovu 
i uređenje stambenih i stambeno-poslovnih objekata u staroj gradskoj jezgri, a 3,8 milijuna na 
uređenje skala i ulica koje vode od stare gradske jezgre prema kninskoj tvrđavi.
Izvođač radova na obnovi stambenih i stambeno-poslovnih objekata je tvrtka Crivac d.o.o. iz 
Solina dok će radove na uređenju skala i ulica izvoditi Kameni zid d.o.o. iz Drniša.
Rok za završetak radova je devet mjeseci te će tako do kraja rujna 2022. godine biti obnovljena 
tri stambena i stambeno-poslovna objekta u kojima će se urediti 4 poslovna prostora i 7 stanova. 
Osim stambenih i poslovnih objekata, u staroj gradskoj jezgri će se urediti i pješačke ulice i skale 
u Kumičićevoj i Kvaternikovoj ulici, na njihovom spoju i prolazu između Svačićeve i Jelačićeve 



ulice, s pratećom infrastrukturom (kanalizacija, vodovod i javna rasvjeta), urbanom opremom i 
turističkom signalizacijom.
Radovi se izvode u sklopu projekta “Obnova, uređenje i valorizacija prostora stare tržnice, 
poslovnih i stambenih prostora i infrastrukture u staroj gradskoj jezgri” kojeg sufinancira Europska 
unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Uz navedene radove kroz projekt će se još obnoviti i urediti stara gradska tržnica i još jedan 
stambeno-poslovni objekt s četiri stana i tri poslovna prostora. Javna nabava ovih radova je u 
tijeku.
Namjera svih zahvata u staroj gradskoj jezgri je urediti je kao urbanu zonu koja će privlačiti male 
obrtnike i poduzetnike, lokalno stanovništvo, a i posjetitelje organizacijom raznih kulturnih i 
zabavnih sadržaja, kao i raznolikom ponudom lokalnih proizvoda i usluga u tom dijelu grada, 
kažu u Gradu.
Ukupna vrijednost projekta je 20,5 milijuna kuna, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj 
financirat će se 85% ovog iznosa, odnosno 17,4 milijuna. Projekt se provodi u partnerstvu s JU 
LRA Matica. Ovaj projekt jedan je od 20 projekata koji se provode u sklopu Intervencijskog plana 
Grada Knina.

I. Š.



31. PROSINCA 2021.

Zadnji dan ove godine prijavljena dva projekta 
vrijedna 25 milijuna kuna

Zadnji dan ove godine Grad je prijavio dva projekta vrijedna 25 milijuna kuna, izvijestio je 
gradonačelnik Marijo Ćaćić.
– Godinu završavamo prijavom još dva projekta ukupne vrijednosti od skoro 25 milijuna kuna. 
Jedan je Projekt uređenja interpretacijskog centra i vinoteke na Tvrđavi, a drugi Projekt izgradnje 
pješačko-biciklističkih mostova na Krki i Butižnici. Ostaje nam još projekt izgradnje zipline-a 
sa Tvrđave do Marunuše i projekt izgradnje kosog dizala do ulaza u Tvrđavu – izvijestio je 
gradonačelnik.



6. GOSPODARSTVO I TURIZAM



4. OŽUJKA 2021.

Knin posjetile turističke agencije i vodiči
Piše: TZ grada Knina

U svrhu prezentacije turističke ponude Knina i okolice, Knin su posjetile turističke agencije 
iz Zagreba i Šibenika te turistički vodiči iz Šibensko-kninske županije. Jednodnevna tura je 
obuhvatila Topoljski buk (slap Krčić) i izvor rijeke Krke, posjet imanju Burum udruge Grabarije, 
Biskupiju i Stare Popoviće, posjet imanju i kušanje vina u prostorima vinarije Burnum, posjet 
prvoj kninskoj pivovari i kušanje Kraljevskog piva, posjet Kninskoj tvrđavi i posjet imanju i kušanje 
sira OPG-a obitelji Markoš. Također, prezentirana je i preostala ponuda Knina i okolnih mjesta.
S ciljem mapiranja Knina i okolice u planove turističkih agencija i turističkih vodiča, Turistička 
zajednica Grada Knina i Grad Knin ugostili su predstavnike turističkih agencija iz Zagreba 
i Šibenika, turističke vodiče Šibensko-kninske županije te predstavnike budućih kninskih 
turističkih agencija. Jednodnevna tura je krenula od centralnog kninskog trga i spomenika 
Oluja 95, preko Topoljskog buk (slapa Krčić) i izvora rijeke Krke. Tamo je predstavnik ŠRD Krka 
Knin predstavio turističko-sportsku ribičku ponudu. Udruga Grabarije je na svom imanju Burum 
gostima prezentirala svoje turističke pakete koji uključuju jahanje konja po raznim lokacijama i 
rutama.
U Starim Popovićima KUD Doistej Obradović je goste dočekao igrokazom, pjesmom i vinom, 
a svatko od gostiju je za uspomenu dobio bukare. Također, gosti su dobili i mirisne sapune s 
privjeskom na Loredanova vrata koje su izradile vrijedne ruke Učeničke zadruge Trgoflores 



SS Lovre Montija, ali i jestive suvenire u obliku prvog kninskog piva – Kraljevskog piva. Nakon 
Biskupije, posjetili smo imanje i podrum vinarije Burnum, gdje su se kušala vina, uz zakusku. 
Nakon vinarije, gosti su posjetili pogon prve kninske pivovare i kušali Kraljevsko pivo, a potom 
posjetili i Kninsku tvrđavu. Goste je oduševila mlada snaga OPG-a obitelji Markoš, gdje su imali 
prilike posjetiti imanje i kušati njihove sireve i proizvode od sira.
Foto: TZ grada Knina



12. OŽUJKA 2012.

Započeo postupak odabira izvođača za 
izgradnju Poduzetničkog centra vrijednog 33 
milijuna kuna

Započeo je postupak odabira izvođača za izgradnju Poduzetničkog centra vrijednog 33,3 milijuna 
kuna. Evo što je izvijestio dogradonačelnik Marijo Ćaćić.

“Nakon dugotrajne borbe s birokracijom, konačno smo objavili otvoreni postupak javne nabave 
za odabir izvođača koji će rekonstruirati objekt nekadašnje tvornice Kninjanka u Poduzetnički 
centar. Radi se o daleko najvećem pojedinačnom ulaganju u poduzetničku infrastrukturu na 
području našeg Grada u povijesti, a budući Poduzetnički centar će predstavljati osnovu za 
rapidan razvoj kninskog gospodarstva.

Ukupna vrijednost projekta je 33,3 milijuna kuna, od čega 85% čine bespovratna EU sredstva 
namijenjena za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina, a za pokrivanje preostalih 15% 
vrijednosti projekta očekujemo, sukladno potpisanom Sporazumu o provedbi Intervencijskog 
plana, sufinanciranje Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata od minimalno 50% (do 
maksimalno 80%).

Ukoliko sve bude u redu i ukoliko ne bude dodatnih opstrukcija, kroz 2 – 3 mjeseca ćemo odabrati 
ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja i uvesti ga u posao, nakon čega počinje teći rok od 10 
mjeseci u kojem svi radovi na objektu moraju biti gotovi”, izvijestio je Ćaćić.

I. Š.



27. SVIBNJA 2021.

Knin dobiva Poduzetnički centar: Potpisan 
ugovor o izvođenju radova vrijednih 23,3 
milijuna kuna

Grad Knin i tvrtka Inovator d.o.o. iz Šibenika potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na 
obnovi i uređenju bivše tvornice Kninjanka i prenamjene tog prostora u Poduzetnički centar. 
Vrijednost radova je 23,3 milijuna kuna, a rok za njihov završetak je ožujak 2022.
Budućim korisnicima Poduzetničkog centra na raspolaganju će biti prostori za proizvodne 
pogone i skladišta. Riječ je o 23 prostora ukupne površine od preko pet tisuća metara četvornih, 
12 uredskih prostora te konferencijska dvorana kapaciteta 100 sjedećih mjesta.
Ukupna vrijednost projekta je 33,3 milijuna kuna, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj 
financirat će se 85 posto ovog iznosa, odnosno 28,3 milijuna kuna.
Projekt se provodi u partnerstvu s JU LRA Matica, a njegov cilj je razvoj poslovne infrastrukture 
i kontinuirana podrška poduzetnicima za pokretanje i razvoj novih poduhvata i povećanje 
konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.
Ovaj projekt jedan je od 20 projekata iz Intervencijskog plana, trenutačno ih se provodi pet 
ukupno vrijednih 66 milijuna kuna, a sedam ih je već završeno.
Š.



15. RUJNA 2021.

Austrijski investitor planira u Kninu otvoriti 
pogon koji će zaposliti 300 ljudi

Austrijski investitor planira u Kninu otvoriti pogon koji će zaposliti 300 ljudi!
Riječ je o tvrtki PicoPACK Group Austria s čijim predstavnicima su se danas u Kninu susreli 
gradonačelnik Marijo Ćaćić i župan Marko Jelić.
PicoPACK Group posljednjih se godina pozicionirao kao renomirani proizvođač i distributer 
industrijske ambalaže. Dosadašnji pogon u Indiji ova austrijska tvrtka planira prebaciti u 
Europu, točnije u Knin. Svoj budući proizvodno-distribucijski centar bi instalirali u kninskom 
Poduzetničkom centru koji je trenutno u izgradnji.
PicoPACK Group je već u postupku registracije svoje poslovnice u Kninu te priprema otvaranje 
ureda kao i regrutiranje i edukaciju budućih zaposlenika kojih će u početku biti 70, a do kraja 
iduće godine – 300!

Izvor: knin.hr



2. STUDENOGA 2021.

Gradsko vijeće: Iduće godine u funkciji 
Poduzetnički centar i 3i inkubator, projekti 
vrijedni 45,5 milijuna kuna

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je prijedlog da upravljanje budućim 
Poduzetničkim centrom i 3i inkubatorom preuzme Lokalna razvojna agencija Matica.

Gradonačelnik Marijo Ćaćić upoznao je vijećnike i javnost dokle se stiglo s tim projektima.
– Oba projekta su vrijedna oko 45,5 milijuna kuna. Na području Knina nikad nismo bili svjedoci 
ulaganja tolikih sredstava u poduzetničku infrastrukturu. Pojavljuju se već i investitoti koji su 
zainteresirani za ulaganje u te prostore. Prvi projekt koji će biti gotov je 3i inkubator, odnosno 
informacijsko inovacijski inkubator kao jedan hardver u kojem će se razvijati informacijske 
tehnologije. Građevinski je u potpunosti završen i preostala je još provedba postupka javne 
nabave opreme i namještaja. Taj postupak je pri kraju – izvijestio je gradonačelnik. Predstavio je 
i nove informacije o Poduzetničkom centru.
– Radovi u Poduzetničkom centru u bivšoj tvornici Kninjanka idu svojim tokom. Očekujemo da 
će se radovi završiti do polovice travnja iduće godine s mogućim produljenjem ne više od mjesec 
dana. Već su nam se sada javili pojedini investitori koji su zainteresirani za zakup prostora. Neki 
su iz Knina koji planiraju proširiti svoje djelatnosti, a već ste čuli za investitora iz Austrije koji je 
spreman uložiti znatna sredstva i otvoriti pogon s 300 radnih mjesta. Imali smo kontakte i s 
DIV-om koji je zainteresiran za širenje svoje proizvodnje i to je taj efekt koji smo htjeli postići 
– poticanje spirale razvoja na području Knina. Procedura izdavanja poslovnih prostora za oba 
projekta ići će preko Lokalne razvojne egencije Matice – kazao je gradonačelnik.

I. Š.



25. STUDENI 2021.

Svečano otvoren Informacijsko-inovacijski 
inkubator (3i) u Kninu
Danas je svečano otvoren Informacijsko inovacijski inkubator “3i”, po riječima gradonačelnika 
Marija Ćaćića, jedan od najznačajnijih razvojnih kapaciteta za grad Knin i širu okolicu.
Inkubator je smješten u nekadašnjoj Stojnoj kući u Poslovnoj zoni Preparandija koja je obnovljena 
i opremljena najsuvremenijom informatičkom opremom.
Ukupna vrijednost projekta je 12,2 milijuna kuna od čega se 10,4 milijuna sufinancira iz 
Intervencijskog plana Grada Knina. Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata sufinancira 
projekt s 1,5 milijuna kuna, a Grad Knin s 367 tisuća kuna.
Budućim korisnicima će na 500 m2 višenamjenskog prostora opremljenog visokom tehnologijom 
(serveri, radne stanice, 3D printer, skener, CNC uređaj) na raspolaganju biti uredi, učionice, 
radionice, sale za sastanke, prostori za co-working te sadržaji za razonodu i druženje. Prostor je u 
potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom. 
Projektom se planira podržati najmanje 15 start-up poslovnih inicijativa, a predviđeno je i jednako 
toliko trajnih korisnika usluga Inkubatora. 
I.Š./knin.hr



7. ZDRAVSTVO  
I SOCIJALNA SKRB



6. SVIBNJA 2021.

Završena energetska obnova Doma za starije i 
nemoćne osobe Knin

Nakon više od godine dana intenzivnih radova uspješno je realiziran infrastrukturni projekt 
„Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Knin“. Upravo tim povodom je u Kninu 
održana završna konferencija nešto više od 4 milijuna kuna vrijednog projekta kojeg je pripremila 
i provela Razvojna agencija Šibensko-kninske županije u suradnji s Domom za starije i nemoćne 
osobe Knin.
Projekt je sa oko 42% sredstava financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 40% 
projekta financirano je nacionalnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 
dok je preostalih 18% vrijednosti projekta sufinancirala Šibensko-kninska županija kao osnivač 
ustanove i to putem HBOR kredita.
Projektom energetske obnove kompletno je obnovljena vanjska ovojnica objekta, zamijenjena 
je stolarija energetski učinkovitijom te je potpuno saniran krov smještajnog i restoranskog 
dijela objekta. Mjere energetske obnove rezultirale su smanjenjem emisije CO2 za čak 98 tisuća 
kilograma godišnje, a energetski razred objekta prešao je iz razreda D u razred A.
Već u prvoj, nepotpunoj sezoni grijanja, ustanova je potrošila za trećinu manje energenta za 
grijanje od ranijeg prosjeka i ostvarila znatne financijske uštede, a ujedno se podigla i kvaliteta 
života korisnika usluga u Domu.
Izvor: ŠibenikIN



6. SVIBNJA 2021.

Grad donirao bolnici moderni ultrazvučni uređaj 
vrijedan 375 tisuća kuna

Grad Knin je danas donirao kninskoj Općoj i veteranskoj bolnici “Hrvatski ponos” mobilni digitalni 
ultrazvučni uređaj s konveksnom i linearnom sondom vrijedan 375 tisuća kuna.
Ovaj moderni uređaj ima i funkciju collor doplera koja služi najčešće u mjerenju brzine i smjera 
protoka krvi u žilama.
Donaciju su uručili kninski gradonačelnik Marko Jelić i njegova zamjenica Kristina Perić.
– Ovo je nastavak četverogodišnjeg kontinuiranog ulaganja u opremanja kninske bolnice s 
ciljem što kvalitetnije zdravstvene skrbi za građane Knina i svih ostalih koji koriste usluge kninske 
bolnice. Ujedno najmodernija oprema omogućuje našim liječnicima i zdravstvenom osoblju da 
budu u skladu s trenutnim medicinskim stručnim i znanstvenim tokovima – kazali su iz Grada.
I. Š.



 

8. ODGOJ, OBRAZOVANJE,  
DJECA I MLADI



30. OŽUJKA 2021.

Pomoć učenika i djelatnika kninske škole 
dostavljena školi u Petrinji

Pomoć učenika i djelatnika kninske Osnovne škole dr. Franje Tuđmana dostavljena je danas I. 
Osnovnoj školi u Petrinji.
Evo i prigodnog teksta Ivone Šimunović Lukić iz OŠ dr. Franje Tuđmana.
Kraj prvog polugodišta ove školske godine, za stanovnike Sisačko-moslavačke županije značio je 
samo jedno – strah i neizvjesnost.
Razoran potres pogodio je spomenuto područje čije se posljedice osjećaju i danas. Gubitak 
doma i svega onog brižno čuvanog te prije svega bezbrižnosti, obilježio je ne samo stanovnike 
tih područja nego i sve nas koji smo bespomoćno promatrali.
Suosjećajući sa ljudskom nevoljom, osjetili smo i mi kao škola i kao pojedinci, potrebu pomoći.
Učenici i djelatnici naše škole organizirali su akciju prikupljanja pomoći za I. OŠ Petrinja koja 
je dostavljena 29. ožujka 2021. Na ovaj način smo željeli našim kolegama i učenicima na 
pogođenom području pružiti ruku prijateljstva i podrške. Željeli smo pokazati kako nisu sami i 
kad našu svakodnevicu prodrma realnost života, u ljudima se probudi borbenost duha i brige za 
druge.
Nadamo se kako će nadolazeći blagdanski dani za učenike i djelatnike I. OŠ Petrinja proteći mirno 



te da će simbolična novčana i materijalna pomoć koju su naši djelatnici i učenici s roditeljima 
prikupili, barem malo uljepšati nadolazeće praznike.
Učenici, djelatnici i ravnatelj I. OŠ Petrinja, Robert Groza od srca zahvaljuju na prikupljenim 
sredstvima i šalju velike pozdrave svim učenicima i djelatnicima naše škole.
I. Š.  



6. SVIBNJA 2021.

Gradu odobrena bespovratna sredstva za 
uređenje igrališta dječjeg vrtića

Gradu Kninu odobrena su bespovratna sredstva za uređenje igrališta dječjeg vrtića, priopćili su 
iz gradske uprave.
Središnji ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske objavio je Odluku o dodjeli bespovratnih 
sredstava jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u objekte dječjih vrtića, prema kojoj 
su Gradu Kninu odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 246.161,00 kuna za uređenje i 
opremanje igrališta dječjeg vrtića iza Područnog odjela Radost. Kako je ukupna vrijednost 
projekta 633.190,25 kuna Grad Knin je osigurao preostala sredstva u Proračunu za 2021. godinu.
Projekt ulaganja u objekte dječjeg vrtića prijavljen je u suradnji s JU Lokalnom razvojnom 
agencijom Matica koja je pripremila dokumentaciju i projektnu prijavu za Grad Knin. Tom 
prilikom je sklopljen Sporazum o partnerstvu s Općinom Biskupija jer Dječji vrtić Cvrčak iz Knina 
pruža odgojno-obrazovne usluge djeci s područja Biskupije temeljem Sporazuma s Gradom kao 
osnivačem.
Projekt obuhvaća prvu fazu ulaganja u uređenje dječjeg igrališta, odnosno nabavu i opremanje 



fiksnom opremom – spravama iza objekta Područnog odjela Radost u ulici 4. Gardijske brigade 
16 u Kninu. Radovi obuhvaćaju vodovodne i građevinske radove, a oprema nabavu njihalica, 
ljuljački, anti-stres podloga i ostale potrebne opreme za igralište.
U odjelu boravi 53 djece u 10-satnom programu koji još uvijek nemaju adekvatno uređen 
prostor za boravak vani, izuzev nekoliko sprava ispred samog ulaza u objekt. Da bi Dječji vrtić 
osigurao adekvatne uvjete za boravak djece prema Državnom pedagoškom standardu u objektu 
Područnog odjela Radost nužno je urediti i opremiti igralište koje će koristiti više od 50 djece koja 
borave u vrtiću u 10-satnom programu.
Grad Knin je 2017. godine pokrenuo inicijativu uređenja novog područnog odjela dječjeg vrtića 
u Kninu kako bi se omogućilo većem broju djece pohađanje vrtića. Grad je riješio i imovinsko-
pravne odnose za objekt te je većim dijelom sufinancirao radove na uređenju i opremanju objekta. 
Ukupna vrijednost ulaganja u uređenje i opremanje novog vrtića bila je oko 4.600.000,00 kn 
uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku.



9. LIPNJA 2021.

Obilježena 16. obljetnica Veleučilišta

U Kninu je danas obilježena 16. obljetnica Veleučilišta Marka Marulića.
– Veleučilište je dobilo Erasmus povelju za programsko razdoblje 2021-2027. Odobren je projekt 
Agro Stem kojega financira EU, a u kojem smo mi partner. Aplicirali smo projekt Eufrates – razvoj 
inovativnih kurikuluma mirisa i okusa – obrazovna blaga europskih lokalnih zajednica u okviru 
programa Erasmus plus. U okviru projekta Socioekonomska obilježja tradicijske proizvodnje sira 
iz mišine na području Dalmatinske zagore financiranog od Grada Knina ovoga petka će se održati 
manifestacija “Sir kraljevskog grada”. Kroz suradnju s udrugom Sveti Bartolomej Veleučilište je 
razvilo recepture za pripremu džemova koje će se plasirati na tržište. Ostvarili smo i suradnju s 
jednim belgijskim proizvođačem čokolade. Stručno vijeće donijelo je odluku o održavanju naše 
međunarodne znanstveno stručne konferencije “Društveni i gospodarski razvoj ruralnih krajeva 
u zemljama Jugoistočne Europe – izazovi i razvojne mogućnosti. Konferencija će se održati u 
rujnu – istaknula je dekanica Veleučilišta Lovorka Blažević.
– Meni je zaista posebna čast i posebno zadovoljstvo govoriti ovdje ispred Grada Knina. Ja sam 
ponikao iz ove institucije, ovdje sam započeo svoj akademski put. Znanja koja sam stekao na 
kninskom Veleučilištu sam primjenjivao u praksi, a kad sam dolazio na neke druge institucije 



tamo sam s ponosom mogao reći da sam preddiplosmki studij završio na kninskom Veleučilištu. 
Znanja koja sam stekao ovdje identična su onima koje su stekle kolege s Ekonomskog fakulteta 
u Splitu gdje sam nastavio školovanje. Veleučilište je od samoga početka razvijano kao 
poduzetnička institucija koja je suglasna s lokalnim poduzetnicima i pomaže im u njihovom 
razvoju, a istovremeno razvija poduzetnički duh kod naših studenata. Jer poduzetništvo nije 
važno samo u gospodarstvu, poduzetnik morate biti i u javnoj upravi i u obitelji. I to je velika 
vrijednost koju naše veleučilište daje studentima. Dok sam bio na Veleučilištu u Matici puno smo 
radili, a posebno sam ponosan na projekt Inovacijskog središta. Nadam se da će taj projekt kroz 
budući mehanizam za oporavak i otpornost biti financiran europskim sredstvima i da ćemo na 
taj način obogatiti samo veleučilište, ali i doprinijeti razvoju cijele županije i šire. Grad Knin će i 
dalje biti na usluzi Veleučilištu – rekao je kninski gradonačelnik Marijo Ćaćić.
– Ono što bih ja volio vidjeti je Inovacijsko središte. Pokušavamo kod Ministarstva regionalnog 
razvoja to realizirati. Da je to učinjeno, ne bismo imali problema s upisom studenata, a imali bi i 
diplomski studij iz Prehrambene tehnologije i bili bi najbolji u državi. Kao županija smo bez tog 
Inovacijskog središta uskraćeni jer puno veći broj ljudi bi ostao da je projekt realiziran. Čestitam 
svima, čestitam studentima koje jako volim, ali ne znam hoću li zbog obaveza više biti nastavnik 
ovdje. Volio bih barem zadržati jedan manji predmet da ostanem u nastavi. A djelatnicima 
poručujem – o vama ovisi što ćete raditi sa svojom ustanovom. Ja sam tu, otvorena su vam sva 
vrata i pokušat ćemo uvećati sredstva koja vam je županija do sada davala. I na kraju, ono što će 
nam možda biti cilj je da kninsko i šibensko veleučilište osnuju zajedničko Sveučilište – poručio 
je župan Marko Jelić.
Stručno vijeće Veleučilište uručilo je danas nagradu “Srebrno pero” dr.sc Mariji Vrdoljak, profesorici 
Visoke škole za naročite uspjehe u nastavnom, znanstvenom i stručnom radu te za unaprjeđenje 
rada, razvoja i promocije Veleučilišta.
I. Š.



23. LIPNJA 2021.

Manifestacijom “Sir iz kraljevskog grada” 
Veleučilište “Marko Marulić”u Kninu predstavilo 
projekt o tradicijskoj proizvodnji sira iz mišine

Jeste li znali da je sir iz mišine primjenjiv u kulinarstvu i da može zamijeniti poznati parmezan?

KNIN, 22. lipnja 2021. – Sir iz mišine, kao autohtoni proizvod u Šibensko-kninskoj županiji, nije 
samo cijenjena delicija nego je primjenjiv u kulinarstvu u pripremi različita jela, a može biti dobra 
zamjena za puno poznatiji talijanski sir parmezan, potvrdila je manifestacija “Sir kraljevskog 
grada” koju je na kninskoj tvrđavi 18. lipnja organiziralo Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu na 
kraju prve faze svog projekta “Socioekonomska obilježja u tradicijskoj proizvodnji sira iz mišine 
na području Dalmatinske zagore” za koji su dobili novac iz proračuna Grada Knina. Riječ je o 
projektu kojeg vodi dr. sc. Marija Vrdoljak s kninskog Veleučilišta, prodekanica za znanstveni rad 
i međunarodnu suradnju, koja je doktorirala upravo na siru iz mišine.
Na manifestaciji je prikazan i film snimljen 2009. godine o samom izgonu blaga iz Knina na 
Dinaru koji prikazuje i tehnologiju izrade sira u snimanju kojeg je sudjelovala i Dubravka Kaić, 
dipl. ing. agr. iz Poljoprivredno savjetodavne službe u Kninu. Projektni tim je prošle godine bio na 
Dinari gdje su fotografijama zabilježili jedne od posljednjih pastira na hrvatskoj strani Dinare, a 
izložba je postavljena na ovoj manifestaciji u crkvici sv. Barbare na kninskoj tvrđavi.
Glavna sudionica priče o siru iz mišine je baka Marija Grizelj iz Uništa, a projekt je već postigao 
jedan bitan rezultat – potaknuo je njezine dvije unuke Mariju i Ivanu Ercegovac, inače studentice 
druge godine Prehrambene tehnologije na kninskom veleučilištu da, kada diplomiraju, nastave i 



moderniziraju to što im baka radi već desetljećima.
“Od djetinjstva smo vezani za proizvodnju sira iz mišine, ali do sada nismo pomišljale da bi nam 
to mogla biti budućnost. Namjeravamo modernizirati proizvodnju koristeći vrlo korisna znanje 
koja stječemo na Veleučilištu “Marko Marulić” u Kninu. Šteta bi bilo to ne iskoristiti i spasiti tu 
proizvodnju koja sada uglavnom počiva na starijim ljudima”, kazale su.
Sir iz mišine je poseban zbog toga što zrije u životinjskoj koži, u narodu zvanoj mišina, i ima 
posebna organoleptička svojstva. Tehnologija njegove izrade u osnovi se nije promijenila od 
kada se počeo proizvoditi u dalekoj prošlosti. Nema točnih podataka, ali pretpostavlja se da je 
proizvodnja sira iz mišine počela slučajno, spontanim fermentiranjem mlijeka u mišini koja se 
tada koristila za čuvanje mlijeka. Stočari su usireno mlijeko preradili u sir i proces s vremenom 
usavršili, a ipak se razlikuje od područja do područja i od države do države u kojima se proizvodi.
“Sir iz mišine, posebno je značajan i cijenjen autohtoni proizvod Šibensko-kninske županije, koji 
potrošači sve više traže i izvan granica Županije, a mi ga tek posljednjih nekoliko godina ozbiljno 
istražujemo. Kada smo s tim krenuli bilo je puno više proizvođača u našoj županiji, uglavnom 
starijih ljudi. Sada ih je jako malo jer mladi nisu za to zainteresirani. Smisao naših projekata je 
upravo da na temelju znanstvenih spoznaja i u suradnji s proizvođačima poboljšamo higijenske 
uvjete proizvodnje i ujednačimo njegovu kvalitetu. Želimo i povećati proizvodnju, istaknuti 
njegovu važnost i potencijal, promovirati potrošnju te povezati proizvođače, znanstvenike i 
stručnjake”, kaže dr. sc. Marija Vrdoljak.
S tim su ciljem i proveli projekt koji su zaokružili manifestacijom “Sir kraljevskog grada”. Za njega 
su dobili 30000 kuna iz kninskog proračuna u vrijeme kada je gradonačelnik bio sadašnji župan 
Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić. I on je bio na manifestaciji, ali, kako je kazao, ne 
samo zbog političke funkcije nego i kao zaposlenik Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu što će 
biti još samo nekoliko mjeseci jer to ne može spojiti s funkcijom župana.
“Sir iz mišine dokaz je gastronomske raznolikosti naše županije, ali je i atavizam prošlosti. Za nas 
je velika stvar što je Dinara proglašena Parkom prirode, a ova priča daje tome dodatni značaj. 
Znam da postoje problemi s ispašom i da životinje smiju puštati samo na pašnjake s hrvatske 
strane, kao da one prepoznaju državne granice, ali kako je tako je. Kao župan obećavam da ćemo 
u idućem proračunu Županije osigurati novac kolegama s bosanske strane Dinare da naprave 
elaborat kao temelj za proglašenje Dinare s njihove strane parkom prirode. To sam im obećao 
kao gradonačelnik Knina. Mislim da će se povezati općine iz Splitsko-dalmatinske i Šibensko-
kninske županije i pomoći im da to naprave jer naš je interes da cijela Dinara bude park prirode. 
Drago mi je što je kolegica Marija Vrdoljak doktorirala na siru iz mišine i značajno pridonijela 
istraživanjima vezanim za njegovu proizvodnju, a tu je i kolegica Jadranka Frece, dekanica 
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu koja je patentirala kulture bakterija kao 
starter kulture za zrenje sira iz mišine. Županija će podržavati upravo ovakve projekte, a svjesni 
smo toga da bez njih nije moguć ni razvoj turizma. Ovaj projekt je još jedan dokaz kvalitete rada 
kninskog Veleučilišta koje je toliko toga pokrenulo, a da sami nismo toga ni svjesni.”
Dekanica Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu Lovorka Blažević, v. pred. istaknula je kako joj 
je drago što je Grad Knin prepoznao taj, kako ga je nazvala, malen, ali sladak projekt. Novi 



gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić je najavio da će i dalje usko surađivati s Veleučilištem i 
podržavati projekte koji unaprjeđuju život u lokalnoj zajednici.
Na manifestaciji je prezentirano i degustirano tridesetak različitih jela sa sirom iz mišine koje je 
u suradnji s članovima projektnog tima Veleučilišta “Marko Marulić” u Kninu osmislio specijalist 
kuhar Josip Zore koji ima restoran na kninskoj tvrđavi. Među ostalim, pripremio je tjestenine i 
tijesta sa sirom iz mišine, povrćem, i začinskim biljem, različite rolice od povrća punjene s njim, 
ali i mesna jela u kojima je jedan od sastojaka bio upravo sir iz mišine.
“Drago mi je da su me s Veleučilišta zamolili da se poigram i napravim jela sa sirom iz mišine. 
Pokazalo se da je odličan u pripremi jela jer je pikantan, ali se i lako topi. Posebno je dobar za jela 
talijanske kuhinje u kojima se koristi parmezan jer je odlična je zamjena za njega”, otkrio je Zore.
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu će izdati i monografiju o autohtonoj proizvodnji i vrijednosti 
sira iz mišine na Dinari, a nastavit će i raditi na promociji i povećanju i unaprjeđenju proizvodnje 
tog sira u suradnji s OPG-ovima u Šibensko-kninskoj županiji.



10. SRPNJA 2021.

Održana promocija diplomanata Veleučilišta 
Marka Marulića

Foto: Damir Mijakovac

U petak je na Veleučilištu „Marka Marulića” u Kninu održana svečana 13. promocija stručnih 
prvostupnika i 6. promocija stručnih specijalista ekonomije.
Promovirana su 73 studenta, od toga su 10 prvostupnika Poljoprivrede krša, 17 prvostupnika 
Prehrambene tehnologije, 33 stručna prvostupnika Trgovinskog poslovanja s poduzetništvom i 
13 prvostupnika stručnih specijalista ekonomije.
Na žalost, zbog epidemiološke situacije svečanost je održana u skladu s epidemiološkim mjerama 
bez uzvanika, roditelja i prijatelja.
Uz dekanicu Lovorku Blažević, v.pred. prisustvovali su i Emilija Friganović,v.pred – prodekanica 
za nastavu, dr.sc. Marija Vrdoljak, prof.v.š. – prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu 
suradnju, Anita Pamuković, v.pred. – prodekanica za poslovanje i suradnju s gospodarstvom i 
doc. Dr. sc. Boris Dorbić, v.pred – pročelnik odjela Prehrambena tehnologija.



1. LISTOPADA 2021.

Na kninskom Veleučilištu započela nova 
akademska godina; Upisalo se skoro 100 
studenata

Na kninskom Veleučilištu Marka Marulića danas je započela nova akademska godina, a tim 
povodom održana je i svečanost. Na sve studije upisalo se 96 studenata, no upisi još traju, 
izvijestio je HRT Radio Knin.
Govoreći na današnjoj svečanosti, dekanica Lovorka Blažević naglasila je kako je Veleučilište 
opremljeno modernim labaratorijima, učionicama, informatičkom te video konferencijskom 
dvoranom, a studentima poručila da iskoriste sve te resurse i budu kotačić koji će pomoći da se 
Veleučilište nastavi razvijati u respektabilnu ustanovu visokog obrazovanja.
U ime kninskoga gradonačelnika, studente je pozdravila zamjenica Kristina Perić, poručivši im 
kako će Veleučilište idućih nekoliko godina biti njihov dom te dodala da moraju biti ustrajni i 
nikad ne odustati.
Grad je, kao i svake godine, za najbolje studente osigurao prijenosna računala. Ove godine su ih 
dobili Ilijana Kalat, Petra Vučemilović Vranić, Olja Đilas i Darko Gambiroža.
Svečanosti je nazočio i zamjenik Šibensko kninskog župana Ognjen Vukmirović koji je rekao da 
će županija i dalje pomagati ovu visokoškolsku ustanovu.
Upisi na kninsko Veleučilište još nisu završeni, osobito na Specijalistički studij koji će trajati još u 
ponedjeljak i utorak. Trenutačno je upisano njih 96.
Izvor: HRT Radio Knin

https://radio.hrt.hr/radio-knin/clanak/na-kninskom-veleucilistu-pocela-nova-akademska-godina/270794/


25. LISTOPADA 2021.

Gradu Kninu odobrena sredstva za 
sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića CVRČAK 
u Kninu

Grad Knin se uspješno prijavio na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine 
za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini i osigurao 
dodatna sredstva za razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića CVRČAK u Kninu.
Središnji ured za demografiju i mlade odobrio je dodatna sredstva za 15 gradova, među kojima je 
i Grad Knin donošenjem Odluke o raspodjeli financijskih sredstava gradovima RH za održavanje 
i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini 4. listopada 2021. godine.
Iznos odobrenih financijskih sredstava je maksimalno ostvaren temeljem poziva, a iznosi 
220.000,00 kn. Dobivenim iznosom će se sufinancirati povećani troškovi zapošljavanja jednog 
odgojitelja te opravdati veća ulaganja za održavanje sustava grijanja i nabavu namirnica u 
pedagoškoj godini 2020/2021 za 11 mjeseci.
Sufinanciranjem navedenih stavki će se omogućiti dosljedna primjena Državnog pedagoškog 
standarda i unaprijediti usluge za djecu rane i predškolske dobi u Kninu koja su korisnici dječjeg 
vrtića.



23. PROSINCA 2021.

Potpisan ugovor o dodjeli sredstava Dječjem 
vrtiću Cvrčak u vrijednosti od 1,8 milijuna kuna

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu potpisano je 75 ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za unaprjeđenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, vrijednih 
više od 177 milijuna kuna.
Dječjem vrtiću Cvrčak iz Knina osigurano je 1,8 milijuna kuna, a ugovor je potpisala ravnateljica 
Mira Barić. Prijedlog projekta koji će trajati dvadeset mjeseci izradila je Razvojna agencija Matica 
čija je djelatnica Spomenka Martić također bila prisutna na potpisivanju ugovora.
Projekt je ocijenjen je najvišim brojem bodova.

Izvor: HRT Radio Knin



23. PROSINCA 2021.

Svečana promocija na Veleučilištu Marko 
Marulić u Kninu

U dvorani Studentskog doma Fra Lujo Marun održana je svečana promocija stručnih prvostupnika 
i stručnih specijalista Veleučilišta Marko Marulić u Kninu. Zbog epidemiološke situacije, svečanost 
je održana bez uzvanika, a 57 studenata promovirano je u stručne prvostupnike ekonomije, 
poljoprivrede krša i prehrambene tehnologije te u stručne specijaliste ekonomije.
Ovo je bila četrnaesta svečana promocija prvostupnika, a sedma specijalista Veleučilišta Marko 
Marulić u Kninu.
Izvor: HRT Radio Knin

Foto: HRT Radio Knin



9. KULTURA



31. SIJEČNJA 2021.

Održana Noć muzeja

Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej

Kninski muzej se i ove godine uključio u obilježavanje 16. po redu Noći muzeja, a zbog trenutačne 
epidemiološke situacije dio programa odvijao se virtualnim putem.
Ipak, uz poštivanje propisanih mjera izložba naziva “Mali i kreativni – predstavljanje radova s 
tečajeva dizajna i kreativnosti” koju ispred udruge Fort Design vodi slikar i arhitekt Milan Zoričić 
bila je otvorena za posjetitelje.
Prezentacije pod nazivima “Projekcija fotografija iz etnografske baštine kninskog područja” i 
“Višegodišnji radovi konzervacije na mletačkoj vojarni u podgrađu kninske tvrđave” dostupne su 
na poveznici Internet stranice Kninskog muzeja. 



22. VELJAČE 2021.

Još jedna knjiga kninskog autora: “Sunce, vrati 
se!”

U izdanju Naklade Bošković iz Splita svjetlo dana ugledala je knjiga Sunce, vrati se! Ljerke Teskere 
i Tatjane Grgić.
A mi nastavljamo tradiciju promocije knjiga kninskih autora. Naime, jedna od autorica je Ljerka 
Teskera iz Knina, inače odgojiteljica u Dječjem vrtiću Cvrčak. Druga autorica ove knjige je Tatjana 
Grgić iz Ploča koja je radila kao odgojiteljica u Ustanovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske 
skrbi Majčino selo u Međugorju.
Knjiga predstavlja zbirku od 38 igrokaza od kojih su 24 na hrvatskom i 14 na engleskom jeziku, 
a namijenjena je djeci vrtićkog i mlađeg školskog uzrasta. Igrokazi su raznoliki, praktični i 
jednostavni za izvođenje, a svojom tematikom obuhvaćaju cijelu pedagošku godinu.
Prednost im je što u njihovoj izvedbi može biti uključena čitava grupa djece tako da će 
zaokupljenost djece aktivnošću biti na visokoj razini.
I. Š.



5. OŽUJKA 2021.

Otvorena izložba plakata projekta „Zidne 
novine – Stari grad“

U kninskoj knjižnici otvorena je izložba plakata projekta „Zidne novine – Stari grad“ te je najavljen 
nastavak programa u ovoj godini.
Projekt „Zidne novine – Stari grad“ osmišljen je tijekom rada na projektu „Demokratizacija 
kulture sjećanja“ koji se provodio tijekom 2019. godine u suradnji organizacije Otvoreni likovni 
pogon, Udruge Porta, Srednje škole Lovre Montija i Narodne knjižnice Knin. Cilj programa je 
sudjelovanje šireg građanstva u kreiranju kolektivnog sjećanja o raznovrsnim aspektima života 
u gradu: o pojedinim lokalitetima, zgradama, objektima, događajima i slično koji su se snažno 
utisnuli u osobni i društveni život Knina.
„Stari grad“ se nametnuo sam po sebi kao presnažna tema: s jedne strane više je nego očito 
da se radi o zapuštenom pa i u dobroj mjeri napuštenom prostoru, a s druge strane to je 
nepresušno vrelo događaja, slika, raznih spletova životnih okolnosti bez čega ne bi bilo mjesne 
prepoznatljivosti, odnosno društvene kompaktnosti i identiteta.
Tijekom 2020. radilo se na prikupljanju fotografija i osobnih sjećanja te kazivanja povezanih s 
dvije lokacije: Stara pijaca (Loža) i Zidić. Prikupljene fotografije i kazivanja građana ukomponirani 
su na plakatima koji su zamišljeni da budu postavljeni na tim lokacijama, kao podsjetnik na 



prijašnja vremena, ali i kao podsjetnik na sadašnju generaciju koja se tom prošlošću hrani i 
nadahnjuje.
Ove godine nastavlja se projektom „Zidne novine – Stari grad“, a u fokusu su dvije lokacije: Riva i 
Strana. Pored navedenih lokacija namjera je obraditi i temu zabavnih sadržaja u Starom gradu te 
temu obrta/zanata koje su na svaki način neizostavni dio gradskog društvenog i gospodarskog 
života.
Organizatori pozivaju građane, a posebno učenike da se uključe u projekt i jave se na e-mail 
zidne.novine.knin@gmail.com ili na broj mobitela 095/562 61 23 i to do 15. ovoga mjeseca.
Nositelj projekta „Zidne novine – Stari grad“ je udruga Porta iz Knina koja će projektne 
aktivnosti provesti u suradnji s organizacijom Otvoreni likovni pogon iz Zagreba te Srednjom 
školom Lovre Montija i Narodnom knjižnicom Knin. Premda je osnovni cilj izrada plakata za 
zidne novine, dalekosežniji cilj je uključivanje učenika u prikupljanje informacija o Starom gradu, 
istraživanje Starog grada, oblikovanje prikupljenog materijala i informacija, predstavljanje rada, 
međugeneracijsko povezivanje i dugoročno održanje sjećanja na nekadašnji život i živost te 
moguću obnovu nekih objekata i sadržaja.
Projekt financira Ministarstvo kulture i medija RH.
Tekst: organizatori/provoditelji projekta



16. OŽUJKA 2021.

Recenzija nove sezone kninske sapunice: Ovo 
već postaje ozbiljno

Zašto sam stavio u naslovu da ovo postaje ozbiljno?

Zato što je nova sezona kninske serije “Viva La Esperanza” prešla razinu lokalne zezancije, prešla 
je u next level, u nešto što će definitivno biti zanimljivo i gledano u hrvatskim okvirima jer takvog 
televizijskog igranog proizoda na našem tržištu – nema ni u tragovima.

Serija u kojoj se u najboljim manirima isprepliću utjecaji Monty Pythona i Tarantinovih filmova nije 
više nevina lokalna zezancija jer progovara o truleži u društvu, o ljudskoj gluposti, o glupostima 
vladajućeg establishmenta kojima smo svakodnevno izloženi, o problemima poput kriminala i 
korupcije… I sve to na urnebesno duhovit način koji gledatelja ne ostavlja ravnodušnim.

Ova serija je nešto što treba hrvatskoj javnosti, kako zbog sjajnog humora, tako i zbog izvrsne 
britke kritike društva.

Zato tvorac ovog malog remek djela, genijalni mladi kninski umjetnik Petar Ramljak mora 
razmisliti o suradnji s nekom jačom producentskom kućom koja će seriju distribuirati dalje i 
produkcijski je usavršiti u narednim sezonama.



Nova, treća po redu sezona Viva La Esperanza u kojoj glume Kninjanke i Kninjani, stalni gosti 
kultnog kluba A3, ima ukupno sedam dvadesetominutnih epizoda i u svemu je nadmašila 
prethodne dvije sezone, od fabule i režije do tehničke kvalitete. Prethodne dvije sezone toliko su 
nadmašene da ih ne treba ni povezivati s novom – koja treba biti zapravo prva sezona i s kojom 
treba ići dalje – izvan lokalnih okvira.

Pretpremijeru održanu u subotu iza kluba A3 organizator nije javno najavljivao jer je održana 
samo za glumce i nekolicinu gostiju, a velika premijera za sve zainteresirane planira se za Uskršnje 
blagdane nakon čega će biti postavljena i na YouTube-u.

I. Š.



21. TRAVNJA 2021.

Na tvrđavi otvorena izložba „Odabrana djela iz 
suvremene grafičke zbirke Franjevačkog muzeja 
i Galerije Gorica – Livno“

Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej

Sinoć je u galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba naziva: Odabrana djela iz suvremene grafičke 
zbirke Franjevačkog muzeja i galerije Gorica u Livnu. Izložba je dio međunarodne suradnje 
Kninskog muzeja i Franjevačkog muzeja i galerije Gorica u Livnu.

Umjetnička zbirka Franjevačkog muzeja i galerije Gorica – Livno, obuhvaća zbirku starih majstora, 
modernu zbirku, zbirku slika i crteža Gabriela Jurkića i suvremenu grafičku zbirku. Donacijom 
grafika iz Zbirke Biškupić 2013. godine koju je poklonio gosp. Biškupić, nekadašnji ministar kulture 
RH, kolekcionar, izdavač poetsko-likovnih edicija i grafičkih mapa, Franjevačkom samostanu na 
Gorici postavljeni su temelji suvremenoj grafičkoj zbirci u FMGG-Livno.

Na izložbi u Kninskom muzeju izložena su djela 32 autora iz 20 zemalja. To su djela koja su prvi 



put predstavljena na 1. (2017.) i 2. (2020.) Međunarodnom trijenalu grafike u Livnu.

Posjetiteljima izložbe uvodnim se riječima obratio v.d. ravnatelja muzeja Ante Šimić, o izložbi 
su govorile kustosice Ivana Mikulić Sarić (Kninski muzej) i Željka Markov (FMGG Livno), te 
ravnateljica FMGG u Livnu Dražena Džeko.

Posjetiteljima izložbe obratio se i gradonačelnik grada Knina Marko Jelić, a izložbu je otvorio 
Darko Čondrić gradonačelnik grada Livna.

Izložba ostaje otvorena do 6. lipnja 2021.g.



23. TRAVNJA 2021.

Noć knjige: Predstavljena zbirka igrokaza 
“Sunce, vrati se!”

Danas je u dvorani Studentskog doma predstavljena zbirka igrokaza “Sunce, vrati se!” autorica 
Ljerke Teskere i Tatjane Grgić i to kao dio programa Noći knjige kojega je organizirala Narodna 
knjižnica Knin.

Građani su putem facebook stranice knjižnice mogli pratiti cijelu promociju koja je bila vrlo 
sadržajna. Knjigu su osim autorice Ljerke Teskere predstavili v.d. ravnateljica knjižnice Ivana 
Bračanov i književnik Ante Nadomir Tadić Šutra te, na poseban način, djeca predškolskog i 
školskog uzrasta koja su izvela nekoliko igrokaza iz same zbirke. Program je vodila djelatnica 
knjižnice Ana Šimić Sunko.

Knjiga u izdanju splitske Naklade Bošković predstavlja zbirku od 38 igrokaza od kojih su 24 na 
hrvatskom i 14 na engleskom jeziku, a namijenjena je djeci vrtićkog i mlađeg školskog uzrasta. 
Igrokazi su raznoliki, praktični i jednostavni za izvođenje, a svojom tematikom obuhvaćaju cijelu 
pedagošku godinu.

Jedna od autorica je Ljerka Teskera iz Knina, inače odgojiteljica u Dječjem vrtiću Cvrčak, a druga 



Tatjana Grgić iz Ploča koja je radila kao odgojiteljica u Ustanovi za djecu bez odgovarajuće 
roditeljske skrbi Majčino selo u Međugorju.

I. Š.



17. LIPNJA 2021.

Otvorena izložba “Oko Knina – Zaboravljeni 
grad”

Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej

Sinoć je u galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba fotografija naziva Oko Knina – Zaboravljeni 
grad.
Izložba kojoj je prethodio fotoseminar rezultat je suradnje Kninskog muzeja, Pučkog otvorenog 
učilišta Knin i Foto kluba Knin. Polaznici fotoseminara koji se održavao na lokacijama bivše 
industrijske zone i starog dijela grada Knina bili su članovi foto klubova iz Knina i Šibenika kao i 



grupa snimatelja, fotografa i arhitekata Croatia Infiltration iz Zagreba koji imaju preko 10 godina 
iskustva u dokumentiranju napuštene i zaboravljene arhitekture u Hrvatskoj i šire.
Za izložbu u muzeju odabrano je 18 fotografija od ukupno 12 autora:
Slaven Bačić, Mićo Samardžija, Ivana Mandinić, Stjepan Tomić, Vladimir Jelić, Irina Sinobad, 
Brankica Kovačević, Gorana Reljić, Dragan Kolombo, Željko Krnčević, Zlatko Ibrahimović i Mihovil 
Pirnat.
Posjetiteljima izložbe uvodnim rječima se obratio v.d. ravnatelja Ante Šimić, o izložbi i 
fotoseminaru govorili su kustosica u Kninskom muzeju Ivana Mikulić Sarić, v.d. ravnateljice POU 
Knin Sandra Žulj Cigić i predsjednik kulturnog vijeća grada Knina Milan Zoričić koji je i otvorio 
izložbu.
Izložba se može pogledati svakim danom u vremenu od 9.00 – 19.00h do 30. lipnja 2021.g.



24. LIPNJA 2021.

Na tvrđavi predstavljen roman za djecu Damira 
Hoyke

Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej

Sinoć je u organizaciji Kninskog muzeja na kninskoj tvrđavi održana promocija romana za djecu 
Pustolovine Tizi Enili: Ekperiment poznatog fotografa Damira Hoyke.
Roman u nastavcima za učenike od 7 – 18 godina pisan je na način da bude zanimljiv svima, 
posebice njihovim obiteljima i edukatorima. Koncept je takav da čitatelj putem napete i zabavne 
akcijske fabule pune preokreta, spontano dolazi do znanja, metoda učenja i poticaja na razvoj 
svojih sposobnosti.
Jedna od temeljnih ideja djela je da svi imamo sposobnosti učiniti svijet boljim, samo ih trebamo 
otkriti i razviti. Kroz radnju se čitatelje upoznaje sa sistemima koje i sami mogu primjeniti za 
svoj napredak, čime se sugerira da uz poboljšane edukativne metode svatko može realizirati 
maksimum svojih potencijala (talenata) i doprinijeti misiji.
Autora je predstavila kustosica Ivana Mikulić Sarić, o romanu je govorio autor Damir Hoyka, a 
program je moderirala knjižničarka iz o.š. Dr. Franje Tuđmana Ivona Šimunović Lukić.



4. SRPNJA 2021.

Otvorena izložba Ivane Mrčele “We are watching 
you”

U petak je u galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba naziva „We are watching you“ akademske 
slikarice, ilustratorice i modne dizajnerice Ivane Mrčela.
Temom odnosa publike i pojedinca u fokusu bavi se Ivana Mrčela u novoj prostornoj instalaciji 
kojom inscenira pozornicu i gledalište. Ploha s mnoštvom najraznolikijih likova izvedenih u tehnici 
akrila na papiru predstavlja publiku. Podloga je blago zakrivljena kako bi se u potpunosti stvorio 
dojam gledališta, a pomoću spotlight reflektora definirano je mjesto na sredini pozornice. Likovi 
su predimenzionirani čime se ostvaruje dojam njihove poprilične blizine.
Ključni moment u radu je interaktivna zamjena uloga. Naime, Ivana Mrčela u središte pozornosti 
stavlja posjetitelja koji je inače u funkciji publike. Prilikom ulaska u galerijski prostor pojedinac 
ima priliku stati pred reflektore pozornice, biti u fokusu i ostvariti svojih 15 minuta slave.
S izloženim ciklusom radova posjetitelje izložbe upoznale su kustosica Ivana Mikulić Sarić i 
autorica Ivana Mrčela.
Izložba ostaje otvorena do 30. srpnja.



19. SRPNJA 2021.

Održana završna konferencija projekta “Razvoj 
digitalne, informatičke i medijske pismenosti u 
Kninu”

U petak je održana završna konferencija projekta “Razvoj digitalne, informatičke i medijske 
pismenosti u Kninu”.
Ovaj za zajednicu koristan i bitan projekt prvi je europski projekt Narodne knjižnice Knin i s 
obzirom na aktivnosti i rezultate, definitivno možemo reći da je uspio.
– Niz je benefita koje je Narodna knjižnica ostvarila ovim projektom, a na prvo mjesto svakako bih 
stavila iskustvo. Mi smo mala ustanova, brojimo sedam zaposlenika i nemamo sve službenike koji 
nam kroz provedbu zatrebaju poput informatičara, pravnika ili računovođe, ali uz snalažljivost i 
dostupnost gradske službe i te smo prepreke uspješno rješavali – istaknula je voditeljica projekta 
Ana Šimić Sunko i dodala kako je projekt važan za sve građane Knina.
– Osim iskustva, svakako je najvažnija korisnost projekta, kako za njegove sudionike, tako i za 
članove knjižnice te sve naše sugrađane koji koriste usluge naše ustanove. Kroz projekt smo 
opremili knjižnicu računalnom i digitalnom opremom u vrijednosti od 108 tisuća kuna u vidu 
računala, laptopa, tableta, fotoaparata, projektora i platna, odnosno svega onog što nam je 
potrebno kako bismo na neki način jamčili održivost rezultata projekta i svojevrstan nastavak 
projektnih aktivnosti – rekla je voditeljica Šimić Sunko i spomenula i financijski segment projekta.



– Neupitna je i financijska korist ostvarena kroz projekt. Dakle, mi kao neprofitabilna ustanova, 
proračunski smo korisnici i iznos koji smo povukli kroz ovaj projekt značajno je pridonio prihodovnoj 
strani proračuna knjižnice – kazala je voditeljica projekta.
Spomenimo da su sve projektne aktivnosti održane unatoč pandemiji.
Kroz predavanja, radionice, okrugle stolove, info pultove i info kampanju utjecalo se na razvoj 
digitalne, informatičke i medijske pismenosti, prevenciju socijalne isključenosti, jačanje osobnih 
kompetencija i usmjeravanju mladih na nova područja.
Kroz nabavu opreme potrebne za kvalitetno pružanje usluga i programa socijalnog uključivanja 
zajamčen je kontinuitet u pružanju potpore i usluga ciljanim skupinama ali i široj društvenoj 
zajednici. Vrijednost opreme je 108 tisuća kuna.
Ostvareni rezultati su egzaktni – educirano je 30 mladih osoba (od čega 20 u dobi mlađi od 25 
godina i 10 u dobi 25 do 29 godina) i 10 nezaposlenih osoba.
Iznos bespovratnih sredstava koje sufinancira EU u 100 % iznosu iz Europskog socijalnog fonda 
kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. je 636.895,00 kuna.

Projekt je realiziran kroz Poziv: Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje 
zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.



21. SRPNJA 2021.

Jesen s knjižnicom: Pogledajte koja nam 
kulturna događanja za jesen priprema knjižnica 
s partnerima

Narodna knjižnica Knin zajedno s partnerima priprema za rujan i listopad četiri kulturna 
događanja.
Zajedno s Pučkim otvorenim učilištem Knin, Kninskim muzejom i Udrugom Atribut knjižnica 25. 
rujna organizira koncert fantastičnog jazz banda Oridano Gypsy Jazz Band koji će nam donijeti 
jazz glazbu tridesetih godina 20. stoljeća i to na mjestu na kojem nikad prije nije održano niti 
jedno kulturno događanje – na Kaštelu Knin – najstarijem i najljepšem dijelu Kninske tvrđave.
Osim koncerta knjižnica će u suradnji s Veleučilištem Marka Marulića organizirati i predstavljanje 
knjiga trojice cijenjenih autora.
Prvi od njih je Bruno Šimleša, cijenjeni i čitani hrvatski pisac, kolumnist, predavač, televizijski 
voditelj i diplomirani sociolog. Njegov nastup bit će između 6. i 10. rujna (o točnom datumu 
izvijestit ćemo pravovremeno), a mjesto događanja bit će multifunkcionalna dvorana 
Studentskog doma ili otvorena pozornica Studentskog doma.
Zatim će 13. rujna svoju knjigu predstaviti Hrvoje Rupčić, poznati glazbenik, član sastava Cubismo. 



Mjesto događanja bit će multifunkcionalna dvorana Studentskog doma ili otvorena pozornica 
Studentskog doma.
Na kraju, 15. listopada svoju će zadnju knjigu, ali i generalno publicistički opus predstaviti 
ponajbolji hrvatski putopisac Jasen Boko. Mjesto događanja – Multifunkcionalna dvorana 
Studentskog doma.
Sva događanja je kroz proračunsku potporu pomogao Grad Knin.



28. SRPNJA 2021.

Povratak bukovačke umjetnice korijenima: 
Intervju s Karolinom Šušom, pjevačicom, 
plesačicom, glumicom…

Svestranost i talent kakvi se rijetko sreću krase ovu umjetnicu koja se nakon života u Opatiji, 
Zagrebu i Splitu kroz projekte sve više približava svojim korijenima – kninskom i bukovačkom 
kraju. O njenom umjetničkom i stvarnom povratku u zavičaj kao i o njenim projektima popričali 
smo kroz ovaj intervju.
Tvoja skupina Cabaret à la carte zapravo je jedini pravi cabaret u Hrvatskoj. Ima li u 
Hrvatskoj publike za taj vid umjetnosti i koliko je u vašem „probijanju“ pomogao jako 
zapažen i dobro ocijenjen nastup u Super Talentu?
MIslim da svatko treba teatar. Čak i kad ne znaju da ga vole, ljudi kazalište trebaju. Ovaj projekt 
zadao si je uzbudljiv, ali i izazovan zadatak: da dovede kazalište na mjesta gdje mu se najmanje 
nadate, u vrijeme kad ga ne očekujete i pred publiku koja nema pojma što joj se sprema. Tako 
smo bili na trgovima, terasama, ljetnim kinima, televiziji, festivalima alternativne glazbe, pa i u 
pokojem parku pod tvrđavom.
Mjuzikl je velik i skup format, a mi smo ga pokušali ‘kondenzirati’ u oblik koji stane u moj monovolumen: 



septet sastavljen od glazbenica, plesačica i pjevačice, efektnih ali praktičnih kostima i scenografije. 
Pametniji od mene naučili su me, svaki projekt ima svoju publiku. Pitanje je samo koliko je ona 
velika i zagrižena. Naša se svakako širi i njegovanje te veze s publikom je možda najzahtjevniji, 
najmanje predvidiv i najljepši dio našeg posla.
Čini mi se da talent showovi imaju smisla za one ljude koji već imaju završene projekte, otvorene 
plesne škole, snimljene albume. Zaista brzo možete dobiti veoma veliku vidljivost, ali ju treba 
brzo i iskoristiti, to je medij koji ‘melje’ i sutra te već nema. Nama je svakako pomogao narasti tu 
jednu ‘stepenicu’ koju bismo uobičajenim putem mnogo duže savladavali. Točno se sjećam, bila 
sam poznata osoba nekoliko tjedana, jako čudan osjećaj. Doslovno su me ljudi zaustavljali na 
cesti. Ima i to svojih izazova, treba čovjek biti stabilan u glavi da se ne poistovjeti previše s tim 
novim, ‘slavnim’ identitetom.
Kako bi ti, svojim riječima, opisala cabaret i što on pruža publici?
Ako ćemo iskreno, i meni je teško jedinstvenom definicijom obuhvatiti formu cabareta i što je on 
danas. Naš cabaret nastoji donijeti zabavni sadržaj koji kroz kvalitetan sadržaj podvaljuje publici 
dublje umjetničke i filozofske poruke.
Dolazim s riječkog kulturnog područja, iz vremena kad su lokalni demo i profi bendovi non-stop 
svirali po festivalima i klubovima. Svi prijatelj su mi imali po par bendova. Mislim da sam više 
muzike poslušala uživo nego reproducirane. I upravo taj čin izvedbe, činjenica da se publika i 
izvođači nalaze kako bi u zajedničkoj prisutnosti slavili humanost, život i jedni druge, za mene je 
najvrjednije, najfascinantnije i najsvetije što mogu primiti i pružiti.
Zato mi je u ovom projektu jako važno vizualno bogatstvo i preciznost, ali i smislen i kvalitetan 
glazbeni sadržaj i slijed, kao i stilska dosljednost žanru i razdoblju. Kad je struktura dobro 
postavljena, otvaramo mogućnost za improvizaciju, nered i opću budalaštinu. Budalaštinu ipak 
osobito cijenimo i njegujemo. Mislim da u njoj spava istina.
Osim Cabareta počela si se baviti i glumom. Sa svojim alter egom „Kate koju znate“ 
radiš predstave i skečeve za djecu koji su jako dobro primljeni među najmlađom 
publikom. Što te je inspiriralo za taj segment tvoje umjetničke karijere? Tko je Kate 
koju znate i zašto je djeca vole?
Evo ja sam bila izvrsna učenica i studentica uvijek, a na kraju sam samouka u svemu što mi je 
važno. Kao da su najbolje stvari došle potpuno slučajno, gdje ih nisam očekivala.
Tako je i s Kate koju znate. Bio je lockdown, zabavljala sam se kompostom, uređivanjem dnevnog 
boravka i pečenjem kolača, i umirala od dosade. Onda sam se pitala, kako li je samo djeci mojih 
prijatelja bez baka, vrtića, parkova. I kako li je mojim prijateljima s tom djecom. Pa sam ponudila 
priču za laku noć jedan utorak. Utorci su se zaredali i spontano smo došli do novog projekta koji 
je onda uzeo neki svoj zamah, kako to već biva.
U mojoj obitelji postoji duga tradicija pripovijedanja, koja seže još u vrijeme usmene 
književnosti. Oduvijek sam osjećala pripovjedačicu u sebi, ali je evo trebala korona 
da ju aktualizira. Tako da taj svoj alter-ego ne osjećam kao glumicu, već upravo 
kao pripovjedačicu, a sva izvedbena znanja su onda samo alati za pričanje priča. 



Tvoj najnoviji projekt je film „Ružno pače“. Kako si se uopće odlučila snimiti film, gdje 
je snimljen, gdje si našla filmsku ekipu? I gdje ljudi i djeca mogu pogledati film?
Film je bio logičan nastavak priča iz Katinog kućnog teatra. Priča je to o odrastanju u sredini kojoj 
se ne možemo konformirati, iz koje uvijek stršimo, koliko god nastojali biti manji i neugledniji od 
onoga što zaista jesmo. I o samospoznaji, konačnom pronalasku vlastitog jata.
U tom smislu ima neke veze i s naslijeđem, s pitanjem identiteta. Manastir na Krki mjesto je gdje 
su se moji baka i djed upoznali, gdje sam krštena, mjesto koje za mene ima jednu posebnu snagu, 
nevezanu za religiju. Pogled s Pištavaca na slajdovima mog tate projiciranima na zid dnevnog 
boravka u Opatiji u vrijeme teško za čučevski kraj također je označilo moj pogled, pa tako i vizuale 
filma. Prošle mi je godine preminuo djed, pa je ovaj film između ostaloga hommage precima. Lik 
rode, primjerice, ima frizuru moje bake i radni mantil mog djeda.
Film je podržalo Ministarstvo kulture, partneri na projektu su Udruga Atribut i IKS festival, a 
sniman je u Nacionalnom parku Krka i Fairytale Villageu Krka. Redatelj Toni Wagner i asistentica 
produkcije Višnja Jurišić su iz Splita, a kninske snage predstavljaju direktor fotografije Stjepan 
Tomić i montažer i skladatelj Duško Korlat, zaista majstori svog zanata.
Film je dostupan na youtube kanalu Kate koju znate.
Zaredala si s dolascima u Knin i Bukovicu. Najprije nastupi s Cabaret à la carteom, 
pa predstave za djecu sa svojim alter egom „Kate koju znate“ i na kraju prapremijera 
filma „Ružno pače“. Je li ovo često umjetničko boravljenje u Kninu zapravo nesvjesno 
vraćanje korijenima i psihološka priprema za konačni fizički i duhovni povratak u svoj 
zavičaj?
Ne znam. Možda nesvjesno 🙂
Hoću li doći živjeti ovdje? Ne mogu zamisliti takav razvoj događaja, ali mnogošto nisam 
zamišljala, a dogodilo se. Tko zna.
Bukovački i dinarski kraj krase humanost i bliskost u ljudskim odnosima što je sve teže 
pronaći u otuđenom svijetu u kojem živimo. Ali krasi ga i patrijarhat koji teško može 
goditi emancipiranoj ženi. Je li ženi u donošenju odluke o povratku u dinarski kraj 
važnija ta humanost koju taj kraj ima ili liberalne vrijednosti suvremenog zapadnog 
društva koje ovaj kraj nema. Kako to pomiriti?
Mislim da je ključ u putu samospoznaje. Uporno, disciplinirano i tvrdoglavo inzistiranje na pitanju 
tko sam. Ne znam odgovori li se to ikad zaista, ali približavanje vlastitoj srži bez sumnje donosi 
mir i hrabrost koji nam trebaju da bismo djelovali kako vjerujemo da je ispravno i autentično.
Meni isto nije jasno kako jedna praktična feministica vrti dupetom po bini i šeta u korzetu. To 
nema nikakvog smisla. A opet, imam jasnu i čistu potrebu za takvim izrazom i s vremenom me 
on oslobađa od vlastitih koncepcija same sebe. Ta nenadana sloboda koja se otvara proces je 
koji zasigurno prolazim i za sebe i za žene u publici, moguće i za sve ljude koji se u njemu mogu 
prepoznati.
I dalje volim snagu i stabilnost muškarca. Evo danas mi je pukla guma u Radučiću i pomogla su 
mi četvorica krasnih muškaraca u nekom za mene prirodnom slijedu događaja. Hvala im.
Mjesto žene u društvu svakako se mijenja, svima nam je to potrebno. Pitanje je kako se posljedično 



mijenja mjesto muškarca i na koji način možemo podržati jedni druge u tom procesu.
Kako ti se čini Knin kao grad. Mislim tu i na ljude u njemu koje si upoznala?
Jedan je knjižničar gledao veoma komercijalni zabavni program na televiziji. Ne bi čovjek očekivao 
da on prati takav program. Ja sam bila na televiziji. Ne bi me čovjek očekivao u takvom programu. 
Knjižničar je primijetio moje prezime i istražio moje porijeklo. Podijelio je na facebooku klip mog 
nastupa s porukom o talentiranim Bukovčankama. Ne bih očekivala da me Bukovica svojata, ali 
bilo mi je to simpatično.
Jedan je organizator festivala bio sasvim protiv da mu trupa kao moja gostuje. Knjižničar ga je 
nekako nagovorio. Ne bi nas nitko očekivao na takvom događanju. A ipak, sve je teklo prirodno 
i spontano kako samo život zna složiti. Od tada, kroz Knin sam provela širu obitelj, mnoge 
prijatelje, ostvarila ovdje nekoliko projekata i proživjela mnoge mnoge dragocjene trenutke.
Od tada poznajem ljepši obraz Knina. On je za mene postao prostor slobode, solidarnosti i dirljive, 
čak bolne ljepote.

Razgovor vodio i fotografirao: Ivica Šimić



2. KOLOVOZA 2021.

Profesor Jurčević predstavio knjigu o herojima 
Domovinskog rata

U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 
26 obljetnice VRO Oluja, Narodna knjižnica Knin organizirala je predstavljanje knjige „Heroji 
Hrvatskoga domovinskog rata: Svjedočanstva“.
Knjigu je u Multifunkcionalnoj dvorani Studentskog doma Fra Luje Maruna predstavio njen 
urednik, prof.dr.sc. Josip Jurčević.
– Herojstvo se, kao i zajedništvo, nažalost pokušava marginalizirati dezinformacijama i 
manipulacijama zbog čega oni koji su bili izravni akteri Domovinskog rata počinju sumnjati sami 
u sebe i zato je ova knjiga važna – kazao je Jurčević.
Govorio je i o tome kad je počeo rat.
– Rat nije započeo 1991. nego 17. kolovoza 1990. godine. I nije bilo srpske pobune nego je riječ 
o srbijanskoj oružanoj agresiji. O nekakvoj autohtonoj srpskoj pobuni ne možemo pričati jer u 
Kninu tada nije muha mogla poletjeti prije nego se to isplaniralo u Beogradu. Ta agresija imala 
je svoj planirani put od Memoranduma SANU 1986. godine, preko dolaska Slobodana Miloševića 
na vlast 1987. i jogurt revolucije 1988. i 1989. godine pa sve do izravne agresije na Hrvatsku – 
pojasnio je Jurčević.



10. RUJNA 2021.

Brunu Šimleši na predstavljanje došle samo 
žene

Samo su Kninjanke jučer došle na predstavljanje spisateljskog opusa Bruna Šimleše. Muškaraca 
ni za lijek. Bio je doduše jedan, ali kako je riječ o ravnatelju knjižnice koja je bila organizator, to se 
ne računa.
Ipak, sasvim očekivano, jer je Šimleša u svom spisateljskom radu okrenut upravo ženama, 
ženskom životnom diskursu i načinu “nošenja” s emocijama, odnosima i generalno problemima. 
A žene su to prepoznale i bilo je vidljivo i u Kninu da Šimlešu – vole i cijene.
I Šimleši se svidio Knin pa će svoju veliku humanitarnu akciju koja je jučer završila u našem gradu 
– iduće godine nastaviti, odnosno započeti upravo s kninske tvrđave.

I. Š.



11. RUJNA 2021.

Na tvrđavi otvorena izložba “Za Ljubav”

Piše: Ivana Mikulić Sarić, Kninski muzej

Sinoć je u Galeriji Kninskog muzeja otvorena izložba radova akademske slikarice Dragane Nuić-
Vučković i akademske kiparice Vesne Vuga Sušac naziva „Za Ljubav“.
Dragana Nuić Vučković ovom prilikom je izložila digitalne slike rađene 2021. godine. Nastale u 
programu Adobe Photoshop slike su prikazane kao printovi na ljepenci. Slikarica se poslijednjih 
8 godina bavi digital artom i rekomponira stare slike u elektronskom obliku te im tako daje novi 
vizualni identitet.
Iako klasična kiparica po vokaciji, Vesna Vuga Sušac se u prikazanom ciklusu naziva Znakovi 
okreće geometrijskom apstrakciji koristeći geometrijske oblike kvadrat, krug i trokut i suvremene 
materijale.
Nazivom Znakovi kiparica simbolički ali svjesno pravi razliku između osobnog tj. intimnog 
doživljaja ovog cikusa radova i načina na koji će on biti prihvaćen i doživljen od strane publike.
Izložbu Za Ljubav umjetnice su posvetile preminulom akademskom kiparu Nikoli Vučkoviću.
Posjetitelje izložbe s ciklusom radova upoznale su kustosica Ivana Mikulić Sarić i autorice Dragana 
Nuić-Vučković i Vesna Vuga Sušac.
Izložbu je otvorio Milan Zoričić predsjednik Kulturnog vijeća grada Knina.
Izložba ostaje otvorena do 5. listopada ove godine.



14. RUJNA 2021.

Rupčić: Nigdje se nisam tako sigurno osjećao 
kao u Iranu

Hrvoje Rupčić predstavio je sinoć u organizaciji Narodne knjižnice Knin svoju knjigu „U zemlji 
plemenitih ljudi“. Riječ je o putopisu nastalom nakon jednomjesečnog motocikliranja po Iranu.
Iz vrlo zanimljivog multimedijalnog prikaza nama prilično nepoznate kulture moglo se dosta 
toga naučiti, ali navesti nas i da razmislimo o stereotipima i predrasudama koje gajimo prema 
drugačijim kulturama i civilizacijama.
Rupčić je u svom izlaganju naglasio da u životu nije sreo tako gostoljubljive ljude kao što 
su Iranci i da se nikad u nekoj drugoj državi, a bio je posvuda – nije osjećao tako sigurno. 
Naravno, njegove riječi navode slušatelja na razmišljanje budući da nam masovni mediji prikazuju 
Iran kao primitivnu sredinu i prijetnju svjetskom miru i poretku.
Naveo je i kako su Iranci jako ponosni na svoju bogatu perzijsku povijest koja je značajno utjecala 
na svjetsku kulturu – kroz stoljeća.
Spomenuo je i crticu koja govori koliko je život u Iranu jeftin. Litra goriva je pedeset lipa, a ručak 
za dvoje sedam kuna. Zvuči prilično nestvarno, ali i primamljivo za ljubitelje putovanja.



Sinoćnji susret u Kninu je prvo Rupčićevo multimedijalno predavanje o iskustvima s tog putovanja, 
a sada slijede takva predavanja i u ostatku Hrvatske.
Predavanje je u suradnji s kninskim Veleučilištem Marka Marulića održano u Studentskom domu 
Fra Luje Maruna.

I. Š.



26. RUJNA 2021.

Jazz večer na tvrđavi za pamćenje

Knin je, znamo to, grad po svim mjerilima koja određuju grad kao takav. No, Knin je grad i po 
onim neformalnim, ali najzahtjevnijim – kulturnim mjerilima.
To se večeras pokazalo i na jazz koncertu u skrivenom, intimnom zakutku sjevernog, najstarijeg 
dijela kninske tvrđave na kojem je sjajni zagrebački Oridano Gipsy Jazz Band odsvirao klasike 
jazz velikana Djanga Reinhardta.
Činjenica da je i u ovim pandemijskim vremenima u kojima mnogi žive u strahu čak 76 posjetitelja 
došlo na jazz koncert je ohrabrujući podatak.
Glazba – savršena, ambijent – još bolji, a publika – najbolja – opuštena, ležerna, polijegana 
po travi. Publika koja je zbog brojnih koncerata u Kninu stekla i zavidnu koncertnu kulturu što 
bendovi prepoznaju i rado dolaze i vraćaju se u naš grad.
Bilo je i nekoliko stranih turista koji su se, vjerujem, osjećali kao da su u u Rimu, Parizu ili nekom 
drugom gradu s velikim G.
Koncert su organizirali Narodna knjižnica Knin, Udruga Atribut, Turistička zajednica grada Knina, 
Pučko otvoreno učilište Knin i Kninski muzej.

I. Š.



5. LISTOPADA 2021.

“Putovanje u Međuzemlje”: Kristić u knjižnici 
predstavio svoja putovanja Iranom, Indijom, 
Mianmarom, Nepalom…

Kad već sami nemamo vremena ili hrabrosti odlučiti se na daleki put po svijetu, uvijek je lijepo 
pročitati putopis. Još je bolje kad ti, prije samog čitanja, autor na multimedijalni način predstavi 
putopis i svoje putovanje.
Tako je sinoć u Narodnoj knjižnici Knin svoj putopis “Putovanje u Međuzemlje” predstavio svjetski 
putnik Tomica Kristić. Ovaj putopis je zapravo samo prvi dio trilogije u kojoj Kristić opisuje svoje 
gotovo trogodišnje putovanje autostopom do Novog Zelanda prešavši 25 država i tri kontinenta.
Doznali smo tako kako je bilo na Himalaji, kako je bilo družiti se s budističkim redovnicima i 
kako je u Indiji upoznao svoju sadašnju suprugu. Doznali smo i dojmove iz Irana koji su jako slični 
onima Hrvoja Rupčića koji je nedavno bio gost kninske knjižnice.
– Imao sam predrasude o Iranu zbog medija i mogu vam reći da je sve ono što mediji pišu o Iranu 
kao opasnoj zemlji – laž – kazao je Kristić.
Kninska knjižnica će do kraja ove godine ugostiti još dvoje putopisaca, 15. listopada Jasena Boku, 
a 16. studenoga Gorana Blaževića.

I. Š. 



15. LISTOPADA 2021.

Jasen Boko u knjižnici poveo publiku na 
putovanje Indijom

Jasen Boko ukrcao je večeras publiku u knjižnici u svoj imaginarni brod i otplovio s njim do Indije. 
Doista je fascinantno Bokino umijeće prenošenja dojmova s putovanja, ali i enciklopedijskog 
znanja o materiji o kojoj govori pa je publika baš uživala u nešto više od sat vremena priče o Indiji, 
zemlji bogate kulture, povijesti i specifičnog načina života.
Putopisac, dramaturg i novinar Jasen Boko je ovim predstavljanjem svog putopisa „Život i smrt 
uz svetu rijeku: Gangesom od Himalaje do Bengalskog zaljeva“ uveo Kninjane u Mjesec hrvatske 
knjige kojega obilježava i kninska knjižnica.
U povodu ove maniestacije Narodna knjižnica Knin nagradila je i svoje naj čitatelje, Sanju Živković 
u kategoriji odraslih i Ivu Brzicu u kategoriji mladih čitatelja.

I. Š.



27. LISTOPADA 2021.

Ema Cigić pobjednica gradskog natjecanja u 
čitanju naglas održanog u knjižnici

Ema Cigić, učenica 4b razreda OŠ dr. Franje Tuđmana pobjednica je gradskog natjecanja u čitanju 
naglas u mlađoj kategoriji.
Jučer se u kninskoj knjižnici održala gradska razina Natjecanja u čitanju naglas koje za cilj ima 
poticanje i popularizaciju knjige, čitanja i čitanja naglas.
Ema Cigić čitala je najizražajnije, odlučila je tako prosudbena komisija u sastavu Ivanka Maričić – 
knjižničarka, Sunčica Cokarić – diplomirana kroatistica i talijanistica i Katarina Marić – magistra 
bibliotekarstva.
Ema se pobjedom na gradskom natjecanju plasirala na županijsko natjecanje u mlađoj kategoriji 
(od 3. do 5. razreda). Njena mentorica je Olivera Franjić



17. STUDENOGA 2021.

Putopisac Blažević u knjižnici pričao o prelasku 
pustinje koju ni beduini zbog straha ne žele 
prelaziti

Pustinja Rub al Khali u Saudijskoj Arabiji najveća je pustinja u svijetu s konstantnim pijeskom, 
prije Gorana Blaževića i karavane čiji je on 2019. godine bio dio – pustinja je prijeđena samo dva 
puta, 1931. i 1951. godine. Po riječima Blaževića, čak je ni beduini koji žive uz rub pustinje iz straha 
ne žele prelaziti jer postoji vjerovanje da se nitko iz nje nije vratio živ.
O tjelesnim i psihičkim mukama prvih dana jahanja na devi kroz pustinju, o ljepotama koje se 
dožive kada čovjek prestane pružati otpor pustinji i o unutarnjim borbama koje taj pothvat 
iziskuje pričao je autor knjige publici u kninskoj knjižnici predstavljajući svoju knjigu “Karavana”. 
Sat vremena u kojih smo svi prisutni u knjižnici “otputovali” u pustinju i zaprljali se pijeskom – 
prošlo je začas.
Izuzetno zanimljivo predavanje popraćeno fotografijama i video zapisima doslovno mami da se 
“Karavana” i pročita, a to možete posudbom knjige u Narodnoj knjižnici – Knin.



9. PROSINCA 2021.

U knjižnici izložba “zidnih novina” o zabavi u 
starom Kninu

U knjižnici je jučer otvorena zanimljiva izložba zidnih novina koje pričaju priču o starom Kninu, 
njegovim običajima, zanatskim radnjama, kultnim mjestima i načinu zabave mladih ljudi 50-ih, 
60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća.
Uz stare fotografije grada, na zidnim novinama su i ekskluzivna kazivanja starih Kninjana, redom 
– Milana Zoričića, Milorada Micka Dujmovića, Vjekoslava Šavie Živkovića, Margarite Kasza 
Sinobad, Anđelke Drače, Anke Podrug i Jasminke Kokole Vukojević.
Njihova kazivanja su odabrali, uredili i kompilirali učenici i učenice kninske srednje škole tako 
da je ovaj projekt, osim kulturne i zavičajne vrijednosti, dobio i dodatnu – međugeneracijsko 
povezivanje mladih i starijih Kninjana što je posebno, otvarajući izložbu, podvukao i profesor 
Zvonko Brečić.
Projekt “Zidnih novina” vodi udruga Porta u suradnji s Narodnom knjižnicom – Knin, Srednjom 
školom Lovre Montija i Otvorenim likovnim pogonom iz Zagreba, a ako to prevedemo na ljude – 
to su Aleksandra Sinobad, Ana Šimić Sunko, Zvonko Brečić i Maša Štrbac.
Projekt financira Ministarstvo kulture i medija.



16. PROSINCA 2021.

Beskonačnost i ja – otvorena izložba dječje 
zajedničke slike u Kninskom muzeju

Piše: Spomenka Martić

Sinoć je u Galeriji Kninskog muzeja održano otvorenje izložbe dječje zajedničke slike pod nazivom 
„Beskonačnost i ja“ u suradnji Kninskog muzeja te udruga Fort design, Porta i umjetničke 
organizacije Naturščik. Ujedno su i predstavljeni rezultati projekta „Čitamo za djecu – umjetnošću“ 
koji je bio u provedbi tijekom 2021. godine.
U ime organizacija koje su provodile projekt, prisutnima se prvo obratila Spomenka Martić, 
autorica i voditeljica projekta. Istaknula je značaj poticanja čitanja i ljubavi prema knjizi kod djece, 
ali i širinu načina na koji se to može postići. Projekt „Čitamo za djecu – umjetnošću“ inovativno 
je spojio različita umjetnička područja kap npr. književnost, filozofiju, likovnu te dramsku i plesnu 
umjetnost. Zaključila je da djeca inače imaju otvoren stav prema idejama a lako ih i izražavaju, 
bilo riječju, na platnu ili na sceni.
Profesor filozofije Ivan Sorić objasnio je metodu filozofije s djecom koja je kao disciplina nova, 
ali dugo prisutna jer su djeca „prirodni“ filozofi koji posjeduju urođenu znatiželju i spontano 



postavljaju filozofska pitanja kao što su ona o beskonačnosti, konačnosti, prirodi, društvu i sl.
Milan Zoričić, slikar i arhitekt koji je vodio djecu u procesu prenošenja ideja oslikavanjem, skrenuo 
je pažnju na cilj projekta kojemu je primarno bilo izvući individualni potencijal djece ka kreativnom 
stvaranju pritom angažirajući se na jednom zajedničkom projektu. Kreiranje i nastaje u sinergiji 
društva i pojedinca, a na ovoj izložbi možemo vidjeti kako umjetnost postaje interesantna kad 
joj priđemo kroz igru i apsolutnu slobodu.
Pored likovnog rada, djeca su tijekom projekta samostalno osmislila, 
pripremila i izvela mini predstavu s umjetnicom Karolinom Šušom. 
U projektu je sudjelovalo ukupno 20 djece predškolske i rane školske dobi, a pored djece, sinoć su 
bile prisutne i cijele obitelji iz Knina te okolnih mjesta kako bi podržali svoje najmlađe sugrađane.
Nakon otvorenja djeci su podijeljeni darovi, a organizatori su pozvali sve zainteresirane građane 
da posjete izložbu koja će biti otvorena do kraja mjeseca.



10. SPORT



31. SIJEČNJA 2021.

Marko Čeko drugi u dalju na mitingu u Beču

Marko Čeko osvojio je drugo mjesto u skoku u dalj na dvoranskom Atletskom mitingu u Beču 
skočivši 7,77 metara.
– Pri kraju nastupa me uhvatio grč u listu pa nisam mogao nastaviti natjecanje. Hvala 
medicinskom timu na brzoj pomoći. Na kraju, zadovoljan sam otvaranjem sezone – kazao je 
Čeko.
I. Š.



7. VELJAČE 2021.

Daniela Jelić s osobnim rekordom prva u dalju 
na seniorskom Ekipnom Prvenstvu Hrvatske

Daniela Jelić osvojila je prvo mjesto u skoku u dalj na Ekipnom Prvenstvu Hrvatske za seniore 
koje se održava u Zagrebu.
Skočila je 5,93 metra što joj je osobni rekord te je ispunila normu za Europsko prvenstvo U18.
I. Š.



7. VELJAČE 2021.

Daniela Jelić oborila državni rekord na 60 
metara u konkurenciji mlađih juniorki

Daniela Jelić oborila je državni rekord u konkurenciji mlađih juniorki na 60 metara! Istrčala je 
dionicu za 7,66 sekundi što je za tri stotinke bolje od dosadašnjeg rekorda.
Bila je to utrka na 60 metara na dvoranskom Ekipnom Prvenstvu Hrvatske za seniore u kojoj je 
Daniela osvojila drugo mjesto. Prvo mjesto osvojila je 27-godišnja atletičarka koja je bila brža za 
6 stotinki od 16-godišnje Kninjanke.
I. Š.



13. VELJAČE 2021.

Marko Čeko prvi u dalju na Ekipnom prvenstvu 
Hrvatske u dvorani

Marko Čeko osvojio je prvo mjesto u skoku u dalj na Ekipnom prvenstvu Hrvatske u dvorani 
održanom u Zagrebu.
Skočio je 7,57 metara.
I. Š.



14. VELJAČE 2021.

Daniela Jelić šesta na Balkanu u dalju

Nastupajući za juniorsku atletsku reprezentaciju Hrvatske 16-godišnja Kninjanka Daniela Jelić 
zauzela je šesto mjesto u skoku u dalj na Prvenstvu Balkana u Sofiji skočivši 5,85 metara.
Utrku na 60 metara istrčala je za 7,74 sekunde.
I. Š.



15. VELJAČE 2021.

Marko Čeko pobijedio i u utrci na 60 metara na 
Ekipnom prvenstvu Hrvatske

Nakon prvog mjesta u dalju Marko Čeko pobijedio je i u utrci na 60 metara na Ekipnom Prvenstvu 
Hrvatske u dvorani održanom u Zagrebu.
Dionicu je istrčao za 6,82 sekunde što je njegov osobni rekord.
– Zadovoljan sam rezultatom i plasmanom. Sljedeće natjecanje je Prvenstvo Balkana u 
Istanbulu, a onda idemo dalje u lov na Europsko prvenstvo – komentirao je Marko.
I. Š.



20. VELJAČE 2020.

Čeko treći u dalju na Prvenstvu Balkana u 
Istanbulu

Marko Čeko osvojio je treće mjesto u skoku u dalj na Dvoranskom Prvenstvu Balkana u Istanbulu.
Skočio je 7,72 metra.
I. Š.



24. VELJAČE 2021.

Čeko treći u dalju na mitingu Serbian Open

Marko Čeko osvojio je treće mjesto u skoku u dalj na jakom Serbian Open mitingu u Beogradu. 
Skočio je 7,73 metra.
U utrci na 60 metara bio je peti sa 6,86 sekundi.
– Dva skoka bila su na 7,90 metara s minimalnim prijestupom. Vratit će se negdje – komentirao 
je trener Dražen Lasić.
I. Š.



27. VELJAČE 2021.

Rekordi i medalje Daniele i Marka na Prvenstvu 
Hrvatske

Rekorde i medalje donose nam Daniela Jelić i Marko Čeko sa seniorskog dvoranskog Prvenstva 
Hrvatske u atletici koje je danas održano u Zagrebu.
Marko je u utrci na 60 metara bio prvi sa 6,82 sekunde čime je izjednačio osobni rekord. U dalju 
je bio drugi skočivši 7,61 metar.
Daniela je u seniorskoj utrci na 60 metara osvojila drugo mjesto, ali je i srušila hrvatski rekord za 
mlađe juniorke istrčavši dionicu za 7,61 sekundu. U skoku u dalj bila je treća sa skokom od 5,68 
metara.
I. Š.



8. OŽUJKA 2021.

Josip Teskera brončani na jakom Sofia Open G1 – 
prvi bodovi u 2021. godini

Danas se u hotelu Ramada u Sofiji po strogim Covid-19 pravilima održao jaki Sofia Open, turnir 
G1 serije.
Ovo je za Divovce bilo prvo natjecanje u ovoj godini. Nastupilo je 700 sportaša iz cijelog svijeta s 
oko 320 seniora. TK DIV Knin nastupio je s dva natjecatelja, Josipom Teskerom (-54) i Mateom 
Pratljačićem (-58).
Josip Teskera kao 4. nositelj turnira bio je slobodan u prvom kolu, u drugom kolu savladao je 
predstavnika Švedske Marwan Ebrahima 21:2, u drugom je pobijedio predstavnika Tunisa 
Salmi Adema 23:7, a u odličnoj je polufinalnoj borbi izgubio od predstavnika Jordana, Tarayrah 
Mahmouda 15:22. Na kraju Josip se morao zadovoljiti brončanom medaljom i prvim bodovima u 
ovoj teškoj sezoni obilježenoj pandemijom.
Mateo Pratljačić na svom prvom vatrenom krštenju u seniorskoj konkurenciji, u prvoj borbi 
savladao je predstavnika Bugarske, Ivanova Kolyoa 13:6, a u drugom kolu čekao ga je iskusni 3. 
nositelj iz Moldavije Dimitrov Stepan za kojeg Mateo nije imao ni načina ni ideje te izgubio 0:11.



29. OŽUJKA 2021.

Josip Teskera na Univerzijadi!

Kninjanin Josip Teskera iz TK DIV Knin nastupit će na Univerzijadi koja će se održati u gradu 
Chengdu u Kini u kolovozu ove godine. Jedan je od sedmorice taekwondaša koji će braniti boje 
hrvatske nacionalne vrste na Univerzijadi.
Univerzijada je međunarodno studentsko sportsko natjecanje koje se održava svake druge 
godine, a pravo sudjelovanja imaju redoviti studenti fakulteta i visokih škola.
I. Š.



10. TRAVNJA 2021.

KSO Knin 95 prvak države u sjedećoj odbojci!

KSO Knin 95 prvak je Hrvatske u sjedećoj odbojci!
Završno kolo Prvenstva Hrvatske u sjedećoj odbojci održano je u Novskoj. KSO Knin 95 je 
pobjedama 3:0 protiv Vukovara i 3:1 protiv Marsonije potvrdio prvo mjesto koje već od ranije 
zasluženo ima i tako osvaja prvi naslov prvaka Hrvatske. Zagreb je pobjedama protiv Marsonije 
i Osijeka izborio drugo mjesto, a treće mjesto pripalo je Marsoniji.
Svoju dominaciju momčad Knina pokazivala je kroz cijelu sezonu, pred njima je kraći odmor, a 
zatim slijede pripreme za važne turnire i prvenstvo.
– Želimo se zahvaliti predsjedniku kluba, treneru, igračima, tajnici i svim našim članovima i 
prijateljima koji su imali razumijevanja kroz ova teška vremena i uvijek su nam bili potpora u 
radu. Ovaj dan ulazi u povijest kluba i bit će upisan zlatnim slovima kao najvažniji dan u smislu 
sportskog uspjeha. Biti prvak države je izniman sportski uspjeh, kako pojedinca tako i tima, a 
velika je stvar i za grad Knin – poručili su iz kluba.
I. Š.



11. TRAVNJA 2021.

Matea Jelić europska prvakinja!

Kninjanka Matea Jelić je europska prvakinja u taekwondou!
Na Europskom prvenstvu u Sofiji Matea je najprije u osmini finala kategorije do 67 kg prekidom 
25:4 svladala Čehinju Stolbovu, u četvrtfinalu je još jednim prekidom s 26:6 bila bolja od Mađarice 
Furedi, a u polufinalu je zlatnim bodom nakon 8:8 prošla u finale u kojem je pobijedila Britanku 
Lauren Williams s 13:10.
Jelić je ovim uspjehom ujedno osigurala plasman na Olimpijske igre u Tokiju.
Izvor: HRT

Foto: Hrvatski taekwondo savez



18. TRAVNJA 2021.

Josip Teskera brončani na G1 turniru Spanish 
Open

Josip Teskera iz TK DIV Knin osvojio je brončanu medalju na G1 turniru Spanish Open.
Danas se po strogim epidemiološkim uvjetima u Gradu Alicante održava otvoreno prvenstvo 
Španjolske, Spanish Open – turnir G1 serije.
Radi strogih epidemioloških uvjeta muški seniori su se krenuli boriti na osam različitih borilišta, a 
svako borilište je imalo određenu kategoriju iz razloga da se borci ne bi miješali po kategorijama.
Josip Teskera je kao drugi nositelj bio slobodan prvo kolo, u drugom kolu svladao je predstavnika 
Francuske 31:5, a u trećem kolu pobijedio je predstavnika Španjolske 19:5.
U polufinalnoj borbi je predstavnik Italije uspio preokrenuti rezultat nakon vodstva Teskere od 
10:7. Na kraju je bilo 12:15, a Josip se morao zadovoljiti brončanom medaljom.
I. Š.



25. TRAVNJA 2021.

Marko Čeko i Daniela Jelić – tri medalje na 
Međunarodnom mitingu u Splitu

Marko Čeko i Daniela Jelić donose u Knin tri medalje s osmog po redu Međunarodnog uskršnjeg 
atletskog mitinga u Splitu.
Marko Čeko osvojio je dva prva mjesta i to na 100 metara s 10,79 sekundi i na 200 metara s 22,15 
sekundi.
Daniela Jelić osvojila je drugo mjesto u seniorskoj konkurenciji u utrci na 100 metara s rezultatom 
12,57 sekundi.
I. Š.



1. SVIBNJA 2021.

Dragan Pinjuh glavni trener muške kadetske 
reprezentacije Hrvatske u taekwondou

Dragan Pinjuh je glavni trener muške kadetske reprezentacije Hrvatske u taekwondou.
Odluku je na prijedlog direktora reprezentacije Petra Josipovića donio Upravni odbor Hrvatskog 
taekwondo saveza.
Odluci je kumovala činjenica da je TK DIV Knin peti klub u Hrvatskoj po osvojenim medaljama 
na svjetskim i europskim prvenstvima. Ukupno su članovi ovog kninskog kluba osvojili deset 
europskih i svjetskih medalja u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji.
I. Š.



15. SVIBNJA 2021.

Daniela Jelić s osobnim rekordom treća na 100 
metara na Međunarodnom mitnigu u Zagrebu

Daniela Jelić osvojila je treće mjesto u utrci na 100 metara u seniorskoj konkurenciji na 
Međunarodnom atletskom mitingu Dinamo – Zrinjevac 2021 u Zagrebu. Dionicu je istrčala za 
12,21 sekundu što je njen osobni rekord.
Koliko je ovo dobar rezultat pokazuju činjenice da je prvoplasirana Maja Ćirić iz Beograda sa svoje 
32 godine duplo starija od Daniele, a drugoplasirana Margareta Risek iz Sesveta od Kninjanke je 
starija 11 godina.
I. Š.



23. SVIBNJA 2021.

Zlato Ivone Jelić na 5. Asteriks Openu u Nišu

Ivona Jelić iz Taekwondo kluba Olympic Knin osvojila je zlatnu medalju na 5. Asteriks Openu u 
Nišu na kojem je sudjelovalo 900 natjecatelja iz 18 zemalja.
Europska klupska prvakinja Ivona je nastupila u konkurenciji kadetkinja do 59 kilograma, a do 
zlata je došla nakon pobjede u tri borbe od kojih su dvije završile prekidom od 20 razlike.
I. Š.



29. SVIBNJA 2021.

Divovci Pratljačić i Teskera seniorski viceprvaci 
Hrvatske

Nakon dvije godine pauze u Zadru je održano seniorsko Prvenstvo Hrvatske u Taekwondou.
Oba borca iz TK DIV Knin, Mateo Pratljačić i Josip Teskera osvojili su srebrne medalje.
I. Š.



30. SVIBNJA 2021.

Bronca Daniele Jelić na 100 metara na 
Juniorskom kupu Hrvatske

Daniela Jelić osvojila je 3. mjesto u utrci na 100 metara na Juniorskom kupu Hrvatske u Zagrebu.
Utrku je istrčala za 12,28 sekundi i to joj je treći put zaredom na natjecanjima da 100 metara trči 
ispod 12 i pol sekundi.
I. Š.



5. LIPNJA 2021.

Marko Čeko najbolji sportaš županije, Daniela 
Jelić druga najbolja sportašica, Dražen Lasić 
drugi najbolji trener

Marko Čeko dobio je danas nagradu za najboljeg sportaša Šibensko-kninske županije u 2020. 
godini.
Daniela Jelić druga je najbolja sportašica naše županije, a Dražen Lasić drugi je najbolji trener.
Plivačica Šibenika Marija Kardum najbolja je sportašica, za najboljeg trenera izabran je trener 
HNK Šibenika Krunoslav Rendulić, najbolja momčad je HNK Šibenik, a najbolja ekipa košarkašice 
Šibenika.
Čestitamo!

I. Š.



6. LIPNJA 2021.

Marko Čeko prvak Hrvatske u dalju; Daniela Jelić 
viceprvakinja na 100 metara

Marko Čeko prvak je Hrvatske u skoku u dalj, a Daniela 
Jelić državna je viceprvakinja na 100 metara.
Na Prvenstvu Hrvatske za seniore održanom u Karlovcu 
Čeko je skočio 7,57 metara za prvo mjesto.
Daniela Jelić koja ima samo 16 godina osvojila je drugo 
mjesto u seniorskoj konkurenciji na 100 metara istrčavši 
dionicu s novim osobnim rekordom – 12,11 sekundi, samo 
3 stotinke slabije od pobjednice, 27-godišnje Margarete 
Risek iz Zagreba,
I. Š.



6. LIPNJA 2021.

Daniela Jelić treća u dalju na Prvenstvu 
Hrvatske

Daniela Jelić osvojila je treće mjesto u skoku u dalj na seniorskom Prvenstvu Hrvatske.
Daniela je skočila 5,81 metar. Šest metara je blizu, a Danieli je tek 16 godina!
I. Š.



13. LIPNJA 2021.

Marko Čeko prvi u dalju na mitingu u Mariboru

Marko Čeko osvojio je prvo mjesto u skoku u dalj na mitingu u Mariboru!
Skočio je 7,64 metra.
I. Š.



13. LIPNJA 2021.

Zlatom u Sofiji Ivona Jelić se kvalificirala na 
Europsko kadetsko prvenstvo

Na kvalifikacijskom turniru u Sofiji Ivona Jelić iz TK Olympic Knin izborila je tri pobjede i osvojila 
zlato.
Na taj način plasirala se na Europsko kadetsko prvenstvo!
Na istom turniru u Sofiji juniorka Matea Jelić (razlikovati od Olimpijke Matee Jelić) zaustavljena 
je u prvom kolu od predstavnice Cipra 14:10.
I. Š.



13. LIPNJA 2021.

Danieli Jelić zlato u štafeti na juniorskom 
Prvenstvu Balkana

Daniela Jelić osvojila je zlato u štafeti 4 x 100 metara na juniorskom Prvenstvu Balkana u 
Istanbulu!
Juniorske atletske reprezentativke Hrvatske zlato su osvojile istrčavši novi juniorski državni 
rekord – 46,49 sekundi.
I. Š.



13. LIPNJA 2021.

Daniela Jelić peta u dalju na juniorskom 
Prvenstvu Balkana u Istanbulu

Daniela Jelić osvojila je peto mjesto u dalju na juniorskom Prvenstvu Balkana u Istanbulu.
Skočila je 5,90 metara.
I. Š.



19. LIPNJA 2021.

Ivona Jelić kadetska državna prvakinja

Ivona Jelić iz Taekwondo kluba Olympic Knin kadetska je državna prvakinja!
Do zlata je došla danas u Zaprešiću izborivši četiri pobjede od čega tri s prekidom.
I. Š.



20. LIPNJA 2021.

Stella Vidović juniorska državna prvakinja

Stella Vidović iz Taekwondo kluba Olympic Knin juniorska je državna prvakinja!
Stella je naslov prvakinje osvojila u kategoriji do 44 kilograma.
I. Š.



20. LIPNJA 2021.

Ana Marija Mikulić kadetska prvakinja 
Hrvatske; Nika Dodik i Lana Sigut brončane

Ana Marija Mikulić iz Taekwondo kluba DIV Knin kadetska je prvakinja Hrvatske.
S ovim uspjehom na državnom kadetskom prvenstvu u Zaprešiću Ana Marija se kvalificirala na 
Europsko kadetsko prvenstvo u Estoniji.
Nije to jedini uspjeh DIV-ovaca na ovom prvenstvu jer su Nika Dodik i Lana Sigut osvojile brončane 
medalje.
I. Š.



20. LIPNJA 2021.

Kristina Jakovljević unatoč ozljedi koljena do 
bronce na državnom juniorskom prvenstvu

Unatoč ozljedi koljena Kristina Jakovljević iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojila je broncu na 
Juniorskom prvenstvu Hrvatske.
– Jedna ranija ozljeda od prije dva mjeseca parcijalne rupture prednjeg križnog ligamenta nas 
je mučila i mislili smo da smo je sredili, ali već u prvoj borbi Kristina je osjetila bol i pala na 
tatami. Nakon dvominutne pauze se ustala i stisnula zube, a koljeno je ipak izdržalo tu borbu 
koju smo pobijedili s 4:0. Drugu borbu smo rutinski odradili više udarcima šakom bez pretjeranog 
naprezanja koljena i pobijedila je s 13:0, a polufinalnu borbu smo ipak radili s 50%, Ta borba 
završila je gubitkom na zlatni bod (4:4) – komentirao je trener Dragan Pinjuh.
Kristina Javkovljević se inače ranije kvalificrala na Europsko prvenstvo U21 u Estoniji.
I. Š.



20. LIPNJA 2021.

Josip Teskera brončani na jakom G2 turniru u 
Beirutu

Josip Teskera iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojio je brončanu medalju na jakom G2 turniru u 
Beirutu.
U prvoj borbi savladao je predstavnika Kazahstana 11:9, a u drugoj predstavnika Uzbekistana 
10:4. U trećem kolu Josip je u neizvjesnoj borbi izgubio 23:32 od Kazahstanca koji je na kraju 
osvojio turnir.
Josip Teskera je ovom broncom osigurao dodatnih 7.20 bodova u svjetskom i olimpijskom 
rankingu.
I. Š.



26. LIPNJA 2021.

Josip Teskera seniorski U-21 prvak Hrvatske! 
Pratljačić brončani!

Josip Teskera iz Taekwondo kluba DIV Knin seniorski je U-21 prvak Hrvatske! Njegov klupski 
kolega Mateo Pratljačić osvojio je brončanu medalju!
Zanimljiv je podatak da Josip trenira u TK DIV Knin od svoje šeste godine te je prošao kroz sve 
dobne skupine Hrvatske reprezentacije i natjecao se kao kadet, junior, senior i U21 senior.
Današnjom pobjedom na Prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore u Zadru Josip je osigurao i nastup 
na Europskom seniorskom U-21 prvenstvu u Estoniji.
Pojedinačnim medaljama borci TK DIV Knin pridodali su i pehar za ekipno treće mjesto.
I. Š.



26. SRPNJA 2021.

Kninjanka Matea Jelić osvojila olimpijsko zlato!

Kninjanka Matea Jelić olimpijska je pobjednica!
U finalu olimpijskog taekwondo turnira u kategoriji do 67 kilograma Matea je u infarktnoj završnici 
pobijedila Britanku Lauren Williams iz Velike Britanije 25:22 i osvojila zlatnu olimpijsku medalju.
Prije samoga finala, Matea je pobijedila u tri borbe. U osmini finala savladala je Lauren Lee 
s Haitija 22:2 (prekid), u četvrtfinalu Brazilku Milenu Titoneli 30:9 (prekid), a u polufinalu 
Amerikanku Paige McPherson 15:4.
Matea Jelić rođena je 23. prosinca 1997. godine u Kninu gdje je završila osnovnu i 
srednju školu. Sportski je ponikla u kninskom Taekwondo klubu DIV Knin gdje joj 
je trener bio Dragan Pinjuh. Kao članica tog kninskog kluba 2014. godine je postala 
juniorska prvakinja svijeta.
Godine 2016. Matea prelazi u TK Marjan iz Splita. Aktualna je prvakinja Europe i prva na svjetskoj 
rang listi.
Matea uvijek, u svim prigodama, s ponosom ističe da je iz Knina i taj njen 
lokalpatriotizam je vrlo izražen. Obitelj joj živi u Kninu, a taekwondoom se uspješno 
bavi i njena mlađa sestra Ivona Jelić.
ČESTITAMO NAŠOJ MATEI!

Foto: Ivica Šimić (arhiva Hukneta)



22. KOLOVOZA 2021.

Marko Čeko drugi u Bernu na mitingu Svjetske 
atletske serije

Marko Čeko osvojio je drugo mjesto u skoku u dalj u Bernu na mitingu Svjetske atletske serije 
skočivši 7,77 metara.
– Zadovoljan sam povratkom nakon ozljede i ovim putem se želim zahvaliti svima koji su pomogli 
da se ozljeda izliječi – komentirao je kninski atletičar.
– Bilo je opet skokova oko 8 metara s malo prijestupa. Opet letimo – komentirao je trener Dražen 
Lasić.
I. Š.



26. KOLOVOZA 2021.

Stazama starije sestre: Ivona Jelić brončana 
na Europskom kadetskom prvenstvu u 
taekwondou!

Ivona Jelić iz Taekwondo kluba Olympic Knin osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 59 
kilograma na Europskom kadetskom prvenstvu u taekwondou održanom u Talinu u Estoniji.
Ivona je mlađa sestra zlatne olimpijke Matee Jelić.
– Godinu i pol dana nije poražena i danas je ostvarila povjesni uspjeh za naš klub. Nije kako smo 
očekivali, ali sport je takav, nekad ide sve po planu, a nekad se planovi ne ostvare u potpunosti. 
Mladi smo i idemo dalje u nove pobjede, bitno je ono što dolazi. Bravo Ivona, ponosni smo na 
tebe – komentirao je njen trener Stipe Jarloni.

I. Š.



26. KOLOVOZA 2021.

Josip Teskera srebrni na U21 Europskom 
prvenstvu!

Josip Teskera iz Taekwondo kluba DIV Knin osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 54 kilograma 
na U21 Europskom prvenstvu u Talinu u Estoniji.
– Imao je šest teških borbi u najbrojnijoj kategoriji na prvenstvu, i to pet pobjeda i tijesni poraz 
11:8 od starog znanca iz Turske. Ovo je naša 12 velika medalja, TK DIV Knin do sada ima deset 
europskih i dvije svjetske medalje – komentirao je trener Dragan Pinjuh.
U kadetskoj konkurenciji iz TK DIV Knin nastupila je Anamaria Mikulić koja je izgubila u borbi za 
medalju i osvojila peto mjesto.

I. Š.



29. KOLOVOZA 2021.

Teskera brončani na Tallin Openu, turniru G1 
serije

Josip Teskera osvojio je danas brončanu medalju na Tallinn Openu, turniru G1 serije. Kao treći 
nositelj bio je slobodan u prvom kolu dok je u drugom kolu pobijedio predstavnika Izraela Toma 
Pashcovskog 20:19.
U polufinalu je Josipa čekao prvak Pan Amerike Melvy Al Varez koji ga je savladao 13:16 i koji je 
na kraju osvojio turnir. Na ovom turniru Teskera je osvojio 3,60 bodova za olimpijski i svjetski 
ranking.

I. Š.



5. RUJNA 2021.

Marko Čeko prvak Hrvatske u skoku u dalj 
konkurenciji mlađih seniora

Marko Čeko je osvojio prvo mjesto na Prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore održanom u Karlovcu 
skočivši 7,48 metara.
I. Š.



5. RUJNA 2021.

Daniela Jelić viceprvakinja Hrvatske u skoku u 
dalj konkurenciji mlađih seniora

Daniela Jelić postala je viceprvakinja Hrvatske u skoku u dalj u konkurenciji mlađih seniorki.
Na Prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore održanom u Karlovcu skočila je 5,64 metra.
Daniela je imala i skok od 6 metara, ali nažalost s prijestupom.

I. Š.



9. RUJNA 2021.

Daniela Jelić prva u skoku u dalj na 
Međunarodnom mitingu u Karlovcu

Daniela Jelić osvojila je 1. mjesto u skoku u dalj u seniorskoj konkurenciji na Međunarodnom 
atletskom mitingu Karlovac 2021.
Za pobjedu je skočila 5,71 metar.

I. Š.



10. RUJNA 2021.

Josip Teskera dobitnik HOO Nagrade „Dražen 
Petrović“ namijenjene najboljem mladom 
sportašu

Kao i svake godine na obljetnicu utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora (10. rujna 1991.), 
krovna sportska udruga obilježava Hrvatski olimpijski dan, slavi 30 godina postojanja i 
tradicionalno dodjeljuje Nagradu Dražen Petrović najuspješnijim mladim sportašima i 
sportašicama u uzrastu do 20 godina te najvećim sportskim nadama (do 16 godina).
Hrvatski je taekwondo savez je zbog iznimnih ostvarenja ove i prethodne godine, nominirao je 
Josipa Teskeru za nagradu “Dražen Petrović” u kategoriji “Najbolji sportaš”.
Stručna komisija Hrvatskog olimpijskog odbora je između velikog broja mladih sportaša iz svih 
sportova s vrhunskim sportskim rezultatima izabrala za najboljeg sportaša Josip Teskeru iz 
Taekwondoa kluba DIV Knin (srebrno odličje na na Europskom prvenstvu mlađih seniora).
Uručenje nagrade održalo se danas u hotelu Sheraton u Zagrebu, a uz Josipa na dodjeli je bio 
njegov klupski trener, izbornik muške kadetske reprezentacije Dragan Pinjuh.
– Nagrada ovog tipa se osvaja jednom u životu te nam je velika čast što je od svih sportova u 



Hrvatskoj pripala kako i našem taekwondo sportu tako i našem sportašu – izjavio je Dragan 
Pinjuh.
Nagrada za najuspješnijeg sportaša i sportašicu sastoji se od pisane povelje sa stiliziranim likom 
Dražena Petrovića i znakom olimpijskog odbora te novčane nagrade od 20.000 kuna bruto 
što predstavlja sredstva koja se koriste namjenski za sportaša, za nabavu opreme, rekvizita, 
natjecanja i slično.

Čestitamo na nagradi!



14. RUJNA 2021.

Marko Čeko pobijedio na Hanžeku u skoku u dalj

Marko Čeko osvojio je prvo mjesto u skoku u dalj na Hanžekovićevom memorijalu u Zagrebu.
Skočio je 7,70 metara.

I. Š.



18. RUJNA 2021.

Daniela Jelić druga na 100 metara na Kupu 
Hrvatske za seniore

Daniela Jelić osvojila je drugo mjesto u utrci na 100 metara na Kupu Hrvatske za seniore održanom 
danas u Zagrebu.
Dionicu je istrčala za 12,30 sekundi.

I. Š.



20. RUJNA 2021.

Ivona Jelić pobijedila na President cupu u 
Istanbulu

 

Ivona Jelić iz TK Olympic Knin pobijedila je na President cupu u Istanbulu na kojem je u raznim 
kategorijama nastupilo preko tisuću boraca.
Ivona je prvu borbu bila slobodna zbog rankinga te je imala tri borbe do zlata. Prve dvije 
pobjede bile su s prekidom preko 20 razlike, dok je finalu pobjedila viceprvakinju Europe iz Talina 
rezultatom 10:7.
Drugi tim Olympica išao je na Susedgrad Sokol pokal u Zagreb na kvalifimacijski turnir za 
Europsko juniorsko prvenstvo.
Državna prvakinja Stella Vidović osvojila je drugo mjesto mjesto i time ostvarila još jednu 
dodatnu šansu za odlazak.
Petra Marić, kadetkinja -47kg, odradila je prvi turnir nako ljetne stanke, no nažalost ovog puta je 
ostala bez plasmana.
Sponzori nastupa su Jako sport, SPK CAF- Europski institut za talente, obrazovanje, istraživanje 
i razvoj, Upravitelj Knin d.o.o., Komunalno Knin d.o.o., Općina Biskupija i Grad Knin.

I. Š.



23. RUJNA 2021.

Daniela Jelić treća na 100 metara na 
Međunarodnom atletskom mitingu

 

Daniela Jelić osvojila je treće mjesto u sprintu na 100 metara na Međunarodnom EAP mitingu u 
Zadru.
Dionicu je istrčala za 12,56 sekundi, a ispred nje su bile predstavnice Mađarske i Belgije.

I. Š.



27. STUDENOGA 2021.

Matea Jelić dobila nagradu “Franjo Bučar”, 
najveće državno priznanje za sport

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministrica turizma i sporta Nikolina 
Brnjac u petak su u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručili Državne nagrade za sport 
“Franjo Bučar” za 2021. godinu, najveće državno priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje 
sportašicama i sportašima, trenerima, stručnim djelatnicima i svim pojedincima koji čine sustav 
sporta.
Dobitnici nagrade za životno djelo u 2021. godini su Željko Klarić, Mihovil Nakić-
Vojnović i Đurđa Fočić Šourek, dok su dobitnici godišnje nagrade za 2021. godinu 
Matea Jelić, prof. dr. sc. Boris Labar, Damir Šolman, Željko Jerkov, prof. dr. sc. Slavko 
Trninić, Nikola Mektić, Mate Pavić, Anđela Mužinić Vincetić, Helena Dretar Karić, 
Nenad Šoštarić, prof. dr. sc. Damir Knjaz i Hrvatski taekwondo savez.
Predsjednik Vlade Plenković i ministrica Brnjac čestitali su svim dobitnicima te poručili kako 
su sportski uspjesi i postignuća obveza da Vlada Republike Hrvatske i dalje nastavi snažno 
podupirati sport, sportašice i sportaše.
HINA

Foto: HOO



5. PROSINCA 2021.

Zlato Ivone Jelić u Beogradu

Ivona Jelić iz TK Olympic Knin osvojila je zlato na međunarodnom taekwondo turniru u Beogradu 
u kadetskoj konkurenciji do 59 kilograma.
U prvoj borbi pobijedila je 12:0, u drugoj 13:1, a u završnoj 15:1.
– Odlična godina Jelićke pred prelazak iz kadetkinja u juniorke gdje ćemo bez sumnje nastavit 
nizati odlične rezultate – komentirao je trener Stipe Jarloni.



13. PROSINCA 2021.

Odbojkaškice OŠ Domovinske zahvalnosti među 
16 najboljih u Hrvatskoj

Odbojkaškice OŠ Domovinske zahvalnosti su osvojile 1. mjesto na županijskom 
natjecanju i plasirale se među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj.
Nakon polufinalnog turnira u Kninu gdje su ostvarile sve pobjede i na finalnom turniru na 
Meterizama su ponovile uspjeh
Cure koje su to ostvarile su: Laura Kabić, Ivona Hrga, Mia Gugo, Petra Ćorić, Anđela Milić, Lana 
Anić Kremić, Lara Kajić, Petra Okadar, Petra Tomić, Laura Homa i Teodora Kotaraš.
Voditelj je bio psiholog Željko Tomljenović



15. PROSINCA 2021.

Daniela Jelić najbolja sportašica, a Josip Teskera 
najbolji sportaš grada Knina

Daniela Jelić dobila je nagradu za najbolju sportašicu, a Josip Teskera za najboljeg sportaša 
grada Knina na svečanosti u organizaciji Zajednice sportova grada Knina. Nagrade im je uručio 
glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač.



Najbolja ekipa su odbojkašice Mladosti 2000, a najbolja momčad Klub sjedeće odbojke Knin 
’95.
Posebno priznanje Zajednice sportova grada Knina te ček na 50 tisuća kuna od Šibensko-kninske 
županije dobila je zlatna olimpijka Matea Jelić.
Najbolji sportaš s invaliditetom je Željan Jakovljević iz Kluba sjedeće odbojke Knin ’95.
Najbolji trener je Dragan Pinjuh iz Taekwondo kluba DIV Knin.
Nade kninskog sporta su Ivona Jelić iz Taekwondo kluba Olympic, Ines Sinobad iz Odbojkaškog 
kluba Mladost 2000 i Ante Zore iz Nogometnog kluba Dinara.
Perspektivne sportašice i sportaši kninskog sporta su Ana Popović, Nika Dodik, Anamarija Sigut i 
Lana Sigut iz Taekwondo kluba DIV Knin; Ogi Jankelić, Dorjan Bošnjak, Dino Marić i Toni Burečić iz 
Nogometnog kluba Dinara; Srđan Maričić, Filip Katalinić, Lara Jelić i Jelena Petrović iz Atletskog 
kluba Sveti Ante; Lana Anić Kremić, Tamara Račić, Mia Gugo i Petra Ćorić iz Odbojkaškog kluba 
Mladost 2000; Ivan Zorić, Petra Marić, Vuk Bajić i Marina Pavlov iz Taekwondo kluba Olympic te 
Anđela Pratljačić i Lana Budimir iz Ženskog rukometnog kluba Knin.
Posebno priznanje za potporu kninskom sportu ide županu Marku Jeliću, dogradonačelnici 
Kristini Perić i Gradu Kninu.
Najbolji sportski djelatnik je Mato Jelić, predsjednik Teniskog kluba Kralj Zvonimir.
Posebno priznanje za ostvareni rezultat u 2020. godini kada se nagrada zbog pandemije nije 
dodijelila dobili su Dražen Lasić, Marko Čeko i Daniela Jelić iz Atletskog kluba Sveti Ante.



17. PROSINCA 2021.

Gradonačelnik uručio novčane nagrade za 11 
sportaša, tri trenera i dva kluba

Za iznimne sportske rezultate postignute u 2021. godini te za zasluge u promicanju kninskog 
sporta i kninskih sportaša diljem Hrvatske i svijeta Grad Knin je nagradio 11 sportaša, tri trenera i 
dva kluba.
– Vi ste krema i lučonoše ovoga grada kojega promovirate diljem Hrvatske i svijeta. Mi smo kao 
Grad radili na poboljšanju sportske infrastrukture i to ćemo nadalje činiti, a povećat ćemo i broj 
sportskih stipendija – kazao je gradonačelnik Marijo Ćaćić.
Novčane nagrade u rasponu od 1.500 do 3.000 kuna uručene su sljedećim sportašima, klubovima 
i trenerima:
1. ANAMARIA MIKULIĆ, članica Taekwondo kluba „DIV KNIN“ 
Anamaria je vrhunska sportašica VI. kategorije, uzrast kadetkinja, koja je ove godine osvojila 1. 
mjesto na Državnom kadetskom prvenstvu te 5. mjesto na Europskom kadetskom prvenstvu u 
Tallinnu.
2. LANA SIGUT, članica Taekwondo kluba „DIV KNIN“ 
Lana je vrhunska sportašica VI. kategorije, uzrast kadetkinja, koja je ove godine osvojila 3. 
mjesto na Državnom kadetskom prvenstvu.
3. NIKA DODIK, članica Taekwondo kluba „DIV KNIN“ 



Nika je vrhunska sportašica VI. kategorije, uzrast kadetkinja, koja je ove godine osvojila 3. 
mjesto na Državnom kadetskom prvenstvu.
4. MATEO PRATLJAČIĆ, član Taekwondo kluba „DIV KNIN“ 
Mateo je senior koji je ove godine osvojio 2. mjesto na Državnom seniorskom prvenstvu te 3. 
mjesto na Državnom prvenstvu U21(senior)
5. KRISTINA JAKOVLJEVIĆ, članica Taekwondo kluba „DIV KNIN“ 
U 2021. godini među mnogobrojnim sportskim uspjesima ove vrhunske sportašice V. kategorije, 
uzrast juniorka, izdvajaju se osvojeno 3. mjesto na Državnom juniorskom prvenstvu, 2. mjesto 
na Kriterijskom turniru za reprezentaciju – Susedgrad Sokol Open i 1. mjesto na Kriterijskom 
turniru za reprezentaciju – Omiš Open.
6. JOSIP TESKERA, član Taekwondo kluba „DIV KNIN“ 
Josip je dobitnik nagrade Dražen Petrović. U 2021. godini Josip, kao vrhunski sportaš II. 
kategorije, uzrast senior, sudjelovao je na Europskom prvenstvu u Tallinnu u Estoniji gdje 
je osvojio 2. mjesto kao mlađi senior, na Državnom prvenstvu U21 osvojio je 1. mjesto te je 
sudjelovao na brojnim turnirima s kojih se vraćao s osvojenim zlatnim, srebrnim i brončanim 
medaljama.
7. STELLA VIDOVIĆ, članica Taekwondo kluba „Olympic“ 
Stella je juniorka koja je ove godine osvojila 1. mjesto na Državnom juniorskom prvenstvu, u 
kategoriji do 44 kg.
8. IVONA JELIĆ, članica Taekwondo kluba „Olympic“ 
Ivona je ove godine osvojila 1. mjesto na Državnom kadetskom prvenstvu, u kategoriji do 59 kg, 
1. mjesto na President cupu, u kategoriji kadetkinja do 59 kg, 1. mjesto na Europskom klupskom 
prvenstvu, u kategoriji kadetkinja do 59 kg te 3. mjesto na Europskom kadetskom prvenstvu, u 
kategoriji do 59 kg
9. DANIELA JELIĆ, članica Atletskog kluba „Sveti Ante“ Knin 
Daniela je po kriterijima HHO-a vrhunska sportašica III kategorije. Daniela je državna rekorderka 
na 60 m u kategoriji mlađih juniorki (U18) te članica reprezentacije Hrvatske u štafeti 4×100 m, 
a ove godine se ističu i osvojeno 1. mjesto na juniorskom Prvenstvu Balkana u štafeti 4×100 m, 
1. mjesto na Prvenstvu Balkana u štafeti 4×100 m (mlađe juniorsko), 2. mjesto na seniorskom 
Prvenstvu Hrvatske na 100 m, 3. mjesto na seniorskom Prvenstvu Hrvatske u skoku u dalj, 2. 
mjesto na seniorskom Prvenstvu hrvatske u dvorani na 60 m te 2. mjesto na mlađe seniorskom 
Prvenstvu Hrvatske u skoku u dalj
10. MARKO ČEKO, član Atletskog kluba „Sveti Ante“ Knin 
Marko, po kriterijima HHO-a sportaš II kategorije i ove godine nastavlja s postizanjem 
vrhunskih rezultata, nabrojat ćemo samo neke od njih: 
– 1. mjesto na seniorskom Prvenstvu Hrvatske u skoku u dalj 
– 1. mjesto na seniorskom Prvenstvu Hrvatske u dvorani na 60 m 
– 1. mjesto na mlađe seniorskom Prvenstvu Hrvatske u skoku u dalj 
– 3. mjesto na seniorskom Prvenstvu Balkana u dvorani u skoku u dalj 
– 2. mjesto na mitingu Svjetske atletske serije u skoku u dalj koji se održao u Bernu (Švicarska) 



– 1. mjesto na „Hanžekovićevom memorijalu“ u skoku u dalj u nacionalnoj konkurenciji
11. BORIS ŠILJEG, član Športskog ribolovnog društva Krka Knin 
Kao dugogodišnji član Športskog ribolovnog društva Krka Knin, Boris je ove godine nastupio 
i kao član nacionalne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Bugarskoj te je na Državnom 
natjecanju u disciplini „Ribolov predatora s obale umjetnim mamcima“ osvojio 3. mjesto.
KLUBOVI
I naši sportski klubovi su tijekom 2021. godine postizali iznimne sportske rezultate te su 
promicali kninski sport diljem Republike Hrvatske i svijeta, a među mnogim uspješnim 
klubovima u ovoj godini se izdvajaju:
– KLUB SJEDEĆE ODBOJKE KNIN 95, viceprvaci Kupa Hrvatske, osvajači naslova prvaka 
Hrvatske te turnira Oluja 2021. i Mediteran Open u Splitu. Dva igrača ovoga već godinama 
uspješnog Kluba, gospoda Goran Dujmović i Vinko Oroz na Europskom prvenstvu u Turskoj 
osvojili su 6. mjesto;
– ODBOJKAŠKI KLUB MLADOST 2000 je, unatoč problemima s pandemijom iz malog 
Kluba narastao u Klub sa 70-tak mladih članica koje svojim samoprijegornim radom osnažuju 
Klub i promoviraju sport u Kninu. Seniorska ekipa Mladosti trenutačno zauzima prvo mjesto na 
tablici Lige.
TRENERI
Za postignute vrhunske rezultate kninskih sportaša u 2021. godini velika zasluga pripada i 
njihovim trenerima, vrsnim sportskim znalcima i entuzijastima:
1. DRAGAN PINJUH, trener kadetske i U21 reprezentacije te osnivač i trener Taekwondo kluba 
„DIV KNIN“ 
2. STIPE JARLONI, osnivač i trener Taekwondo kluba „Olympic“ 
3. DRAŽEN LASIĆ, trener Atletskog kluba „Sveti Ante“ Knin te službeni trener reprezentacije 
Hrvatske na seniorskom prvenstvu Balkana u dvorani održanom u Istanbulu, Turska.



21. PROSINCA 2021.

Matea Jelić najbolja sportašica Hrvatske

Matea Jelić proglašena je za najbolju sportašicu Hrvatske u 2021. godini na svečanosti Velikog 
dana hrvatskog sporta u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela The Westin u organizaciji 
Hrvatskog olimpijskog odbora.
Najbolji sportaš je jedriličar Tonči Stipanović, najbolja momčad je teniska reprezentacija, a 
najbolja ženska ekipa je karate reprezentacija Hrvatske.



26. PROSINCA 2021.

Matea Jelić najbolja i u tradicionalnom izboru 
Sportskih novosti

Olimpijska pobjednica iz Tokija, Kninjanka Matea Jelić proglašena je najboljom sportašicom u 
tradicionalnom 70. izboru Sportskih novosti.
Najbolji sportaš je olimpijski doprvak, gimnastičar Tin Srbić.
Najbolji teniski par svijeta Nikola Mektić i Mate Pavić pobijedio je u momčadskoj konkurenciji, 
dok su u ekipnoj najboljima proglašene stolnoteniske paraolimpijke Helena Dretar Karić i Anđela 
Mužinić Vincetić.

Foto: Arhiva Hukneta



11. CRNA KRONIKA



23. OŽUJKA 2021.

Nema kaznenog djela u slučaju smrti Tonija 
Matasa; Riječ je o samoubojstvu

Nema kaznenog djela u slučaju smrti Tonija Matasa, potvrdila je danas Policijska uprava 
Šibensko-kninska. U prijevodu to znači – da je riječ o samoubojstvu.
Evo i kratkog policijskog izvještaja.
“Dovršeno je postupanje policije temeljem obavijesti građana od 21. ožujka u 12,00 sati da 
se na području Kravlje drage, nedaleko Knina, u automobilu nalazi mrtvo tijelo muške osobe. 
Provedenim mjerama i radnjama od strane policije, kao i obavljenom obdukcijom u Općoj 
i veteranskoj bolnici u Kninu, utvrđeno je da se radi o 50-godišnjaku te da njegova smrt nije 
posljedica kaznenog djela. O svemu poduzetom i utvrđenom će Posebnim izvješćem biti 
obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku.”, stoji u izvještaju policije.
I. Š.



27. TRAVNJA 2021.

U prometnoj nesreći poginuli 27-godišnjak i 
26-godišnjak

U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23:20 sati u Vrbniku smrtno su stradali 
27-godišnjak i 26-godišnjak, oba vozači, dok je 23-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede 
opasne po život.
Donosimo policijski izvještaj:
“Do prometne nesreće na cesti Oklaj-Vrbnik, gdje je očevid obavljen uz rukovođenje zamjenika 
Županijskog državnog odvjetnika iz Šibenika i ovlaštenog sudskog vještaka za promet, došlo je 
na način da je 27-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom Volkswagen, šibenskih registarskih 
oznaka, uslijed neprilagođene brzine kretanja u odnosu na osobine i stanje ceste, na ravnom 
i neosvijetljenom dijelu ceste naletio na osobni automobil Mitsubishi, odnosno na otvorena 
vrata od Mitsubishija i 26-godišnjeg vozača koji je stajao pored vrata, obzirom je u tom trenutku 
26-godišnji vozač Mitsubishija zaustavio svoj osobni automobil na sredini kolnika pokušavajući 
otkloniti nastali kvar.
Od udara je vozač Volkswagena odvaljenim vratima zahvatio 26-godišnjeg vozača Mitsubishija i 

zatim sletio van kolnika i udario u suhozid. Na mjestu događaja su smrtno stradali 27-godišnjak 



i 26-godišnjak, oba vozači osobnih vozila dok je 23-godišnji putnik iz Volkswagena zadobio teške 
tjelesne ozljede opasne po život te je nakon liječničke obrade u OB Knin prebačen u KBC Split na 
daljnje liječenje.
O navedenoj prometnoj nesreći biti će obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku.”, 
stoji u izvješću PU Šibensko-kninske.
I. Š.



8. LIPNJA 2021.

U parkiranom automobilu pronađeno beživotno 
tijelo djeteta

U parkiranom automobilu u Kninu danas je pronađeno beživotno tijelo djeteta, potvrdio je za 
Huknet glasnogovornik Policijske uprave Šibensko-kninske Šime Pavić.
Djetetu se pokušala pružiti pomoć, ali bezuspješno, kazao nam je Pavić.
U Kninu upravo traje očevid do čijeg završetka policija neće moći dati više informacija.
I. Š.



9. LIPNJA 2021.

Sutra u Kninu Dan žalosti

Grad Knin proglašava četvrtak, 10. lipnja 2021. Danom žalosti na području Grada Knina povodom 
tragičnog stradanja petogodišnjeg dječaka koji je nesretnim slučajem izgubio život 8. lipnja 2021. 
godine.
Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava Republike Hrvatske i Grada Knina na pola koplja 
na zgradi gradske uprave Grada Knina, kao i na ostalim zgradama u kojima je sjedište pravnih 
osoba ili fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.
Tijekom Dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima.
Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslove 
obavljaju primjereno Danu žalosti.
izvor: knin.hr
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