
IZVJEŠĆE O RADU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA IMOTSKI OD 
01. SIJEČNJA DO 10. KOLOVOZA 2018. GODINE 

 
 
Pučko otvoreno učilište Imotski gradska je ustanova koja djeluje na tri lokacije, Ul. Ante              
Starčevića 7 (ured i mala dvorana), Prolaz Ivana Rendića 4 (Gradsko kino) i Ul. Bruna Bušića                
41 (Zavičajni muzej). Kao što se može naslutiti ova ustanova nije poput drugih Pučkih              
otvorenih učilišta koja samo obavljaju djelatnost obrazovanja. Obnašamo kino prikazivačku          
djelatnost, glazbeno-scensku, muzejsko-galerijsku, a od početka 2018. godine i djelatnost          
obrazovanja odraslih. 
 
Siječanj 
Dobili smo obavijest da nam je odobreno 500.00,00 kn od Ministarstva kulture Republike             
Hrvatske za natječaj na koji smo se prijavili za investicijske potpore. 
Doznajemo da nam je odobreno i 100.00,00 kn za sanaciju krovišta na Zavičajnom muzeju.              
Potpisivanjem ugovora s Ministarstvom kulture RH nastavljaju se radovi u auli kina. Budući             
je zgrada Zavičajnog muzeja Imotski u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon nekoliko dopisa            
i telefonskih poziva uspijevamo od njih kao vlasnika ishoditi suglasnost za izvođenje            
spomenutih radova. Tu suglasnost šaljemo u Ministarstvo kulture RH nakon čega s njima             
potpisujemo ugovor. Nakon toga nalazimo nadzor za radove na muzeju i to u Splitu (jer u                
Imotskom nema osobe za nadzor na zgradi koja je zaštićeno kulturno dobro RH). Provodimo              
postupak bagatelne nabave i biramo najpovoljnijeg ponuditelja, a to je HIPER-ING d.o.o.            
Napominjemo da izvođač treba imati certifikat od Ministarstva kulture za izvođenje radova na             
zaštićenom objektu. 
27. siječnja povodom „Noći muzeja“ organizirali smo posjetu bez naplate ulaznica svim            
zainteresiranima kako na stalni postav muzeja, tako i na postavljenu izložbu orijentalnog            
oružja „Za slobodu zlatnu“ koju smo postavili u suradnji s Hrvatskim povijesnim muzejom. 
Radili smo na pripremi za audiciju za predstavu „Čekaonica“ koju smo namjeravali postaviti s              
amaterima, a koja bi se igrala u sklopu ovogodišnjih „Imotskih sila“. Audicija je održana,              
počeli smo i s probama, ali nažalost zbog odlaska na rad nekoliko glumaca amatera koji su                
bili zainteresirani za rad na predstavi, a zamjene nismo uspjeli pronaći, morali smo odustati              
od predstave. 
Ispunjavali obrasce za ZAMP koje smo bili dužni napraviti nakon organizaciju adventa i             
dočeka Nove godine. 
Zbog rušenja sustava na kompjutoru na kojem se nalazi naša glavna arhiva, nekoliko dana              
nam je trebalo za ponovno instaliranje svih programa i aplikacija da bi sustav mogao              
normalno funkcionirati, te kako bi mogli nastaviti s radom. 
Radili smo godišnji izvještaj Državnom zavodu za statistiku. 
Jedan cijeli dan smo proveli s djelatnicima poduzeća „Velum“ iz Osijeka u našem kinu radeći               
izmjere svim potrebnih dijelova (platna, zavjese, horizont platno, cugovi, ulice) kako bi mogli             
dobiti od njih ponudu za iste.  
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Veljača 
Dva dana čistili smo zapuštene prostorije u našoj zgradi, nas pet djelatnika, te četiri osobe               
koje su zaposlene u gradu Imotskom na poslovima javnih radova. Čisteći skladišta nažalost             
veliki dio arhive, kao i rekvizita koje su služili u raznim predstavama i programima koje je                
organiziralo Pučko otvoreno učilište, uništeno je vlagom, te smo navedeno morali baciti.            
Oformili smo komisiju za otpis imovine te spomenute, uništene predmete smo otpisali. Dobili             
smo dvije prostorije koje nam služe kao skladište za plastične stolice, zvučne kutije,             
mikrofone i ostale stvari na koje vlaga ne može imati toliki utjecaj. Sanaciju spomenutih              
prostorija namjeravamo prijaviti dogodine na program investicijskih potpora Ministarstva         
kulture RH. 
Sudjelovali smo u dogovorima i pripremili zapisnik o primopredaji prostorija Prekršajnog           
suda gradu Imotskom. 
Ispunjavali elektronički oglasnik javne nabave za Pučko otvoreno učilište za 2018. godinu.            
Također u uredu gradonačelnika isti se posao obavio i za Grad Imotski. 
U suradnji s „Ars Illiricom“ organizirali predavanje o EU fondovima koje se održalo u maloj               
dvorani POU-a. 
Priredili i objavili godišnji izvještaj o prihodima i rashodima na našim web stranicama. 
 
Ožujak 
Nastavili s radom na pripremi i dogovaranju programskog materijala za „Imotska sila“. 
Otvorena izložba slika imotske umjetnice Valerije Bjelobradić u suradnji s udrugom“Imotsko           
srce“, te na taj način obilježili Dan žena za osobe treće životne dobi. 
Pripremili i prilagodili zbirni popis gradiva za izradu XML datoteke za Državni arhiv u Splitu 
Ispunjavali upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu 
Radili na objavi Plana javne nabave u e-oglasniku. 
Dostavljena nam je obavijest da nam europski projekt „Umjetnost i kultura za mlade“ na koji               
smo se prijavili s ciljem uključivanja mladih ljudi kroz četiri naše radionice u periodu od dvije                
godine, nažalost nije prošao. Saznavši da će isti projekt na jesen opet biti „aktivan“, na               
preporuku dobro upućenih osmislili smo određene izmjene u projektu, te ćemo isti ponovo             
prijaviti ne bi li dobili više bodova te na takav način pokušati ponovo dobiti sredstva. 
Kroz sve ovo vrijeme od početka godine traje škola za njegovateljice, te smo zajedno s               
predavačima (dr. Petar Strinić, viša med. sestra Dijana Rebić te mr. zaštite na radu Anamarija               
Mandić)  pripremali materijale za ispite polaznika, ponaosob za svaki segment obrazovanja. 
 
Travanj 
Raspisali natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, popunili i poslali            
sve potrebne obrasce za prijem istog. 
07. travnja odlazimo u Zagreb u sklopu projekta „Imoćanke - čuvarice ognjišta i baštine“ u               
suradnji s Kulturnom udrugom „Pismo moja“. Tada smo u Europskom domu u Zagrebu             
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predstavili našu ustanovu kao generator kulture u gradu Imotskom, koja nudi pomoć i             
suradnju svim pojedincima i udrugama iz područja kulture. 
28. travnja u gradskom kinu održana je predstava „Ognjište“ autora Mile Budaka. Predstavu             
su izveli članovi Franjevačke gimnazije iz Sinja. 
U suradnji s logopedicom Ivanom Kujundžić organizirali smo tribinu pod nazivom „Asistivna            
tehnologija u pomoći osobama s invaliditetom“. Predavač je bio dr. sc. Miroslav Vrankić iz              
Rijeke. 
Radili smo i foto-montažu objekta (kućice) koja je naknadno postavljena na ulazu u Modro              
jezero. 
 
Svibanj 
09. svibnja svečano otvorili renoviranu aulu gradskog kina uz blagoslov imotskog gvardijana            
fra Kristijana Stipanovića. Na svečanosti je sudjelovao i gradonačelnik gosp. Ivan Budalić. 
10. svibnja u suradnji s Gradskom knjižnicom priredili smo gostovanje „Mediteranskog           
festivala knjige“ na Trgu Matice Hrvatske. 
16. svibnja u suradnji s udrugom „Ujević“ organizirali smo predstavljanje knjiga Anite            
Martinac „Medaljon“, „Od Franje, do Franje“ i „Posljednji“. 
Obilježili smo sjećanje na Treću Imotsku bojnu i to: 
29. svibnja - monodramom „Skupljanje kostiju“ (u suradnji s udrugom „Imotsko srce“) i 
31. svibnja - organizirali smo predstavu „Tko je ubio Zvonka Bušića“ (u suradnji s udrugom               
„Ujević“). 
30. svibnja organizirali smo predavanje „Djeca na internetu“ u suradnji s logopedicom            
Ivanom Kujundžić i Franjevačkim samostanom Imotski. Predavanje je održala prof. dr. sc.            
Gordana Buljan Flander. 
22. svibnja pripremili smo i održali završni ispit za njegovateljice koje smo uz prisutnost              
predavača zajedno pregledali i ocijenili. 
23. svibnja podijelili smo Uvjerenja o osposobljavanju za poslove njegovateljica po           
završenom programu za obrazovanje odraslih u trajanju od 500 sati i to teorijske nastave 170               
sati, vježbi 50 sati te praktične nastave u trajanju od 280 sati koja je održana u Domu za starije                   
i nemoćne u Runovićima. 
Tri dana smo čistili prostoriju ispod proscenija u kino dvorani, dva prostora sa strane portala               
pozornice koja su služila kao skladišta, te prostor gdje stoji kino projektor. 
U suradnji s Turističkom zajednicom Imota, a po dogovoru sa sastanka kod gradonačelnika             
gosp. Ivana Budalića, radili smo na prikupljanju podataka o svim kulturno-zabavnim           
priredbama koje se trebaju organizirati na području svih općina Imotske krajine. 
 
Lipanj 
Radili na izradi svih materijala potrebnih za organizaciju „Imotskih sila“, plakata, zahvalnica,            
te velikih plakata za reklamne panoe u gradu. 
Pripremili i potpisali ugovore sa svim izvođačima, vodili korespodenciju vezanu za smještaj,            
put i ishranu. 
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Bili na raspolaganju glumcima koji su svaku večer održavali probe za program „Večer s              
Hasanaginicom“ koji se održao u sklopu ovogodišnjih „Imotskih sila“. Napominjemo da smo            
taj rad započeli sredinom mjeseca svibnja. Također smo morali popraviti, oprati i ispeglati             
kostime za prizor iz predstave „Hasanaginica“. Dva puta davali smo izjave za televizije HRT i               
Novu TV, a u sklopu tih priloga su glumci u kostimima odigrali dio prizora iz predstave.                
Tražili suglasnost i po odobrenju postavili pozornicu ispred zgrade poglavarstva. Također           
apisali obavijest Policijskoj upravi i upoznali ih sa svim programima na „Imotskim silima“ jer              
smo obvezni prijaviti javno okupljanje.  
 
Srpanj 
04. srpnja otvaramo „Imotska sila“ nastupom Hrvatske bratske zajednice iz Amerike. Na tom             
programu sudjelovalo je oko 150 ljudi. Sve smo dočekali i po završetku programa ugostili.              
Napominjemo da troškove večere koju smo za njih organizirali nije snosilo Pučko otvoreno             
učilište, nego Hrvatska bratska zajednica iz Amerike. 
Svaki program na „Imotskim silima“ zahtijevao je dočekati izvođače u poslijepodnevnim           
satima, dovesti ih do mjesta izvođenja programa, kao i uputiti ih u hotel ukoliko je bilo                
potrebno noćenje. 
Osim svakodnevnih poslova i obveza, radili smo za potrebe poglavarstva i grada Imotskog i              
jumbo pano za Antu Rebića, kao i zahvalnice za poglavarstvo, pozivnice te povelju             
prijateljstva. 
Započeli smo s radovima na krovištu muzeja i ubrzo saznali da je stanje krovišta puno gore                
nego što je Konzervatorski odjel procijenio. Odlazi se u županiju i uvjerivši ih da su nam                
potrebna dodatna sredstva osim 100.000,00 kn koje smo dobili od Ministarstva kulture,            
županija nam dodjeljuje dodatnih 50.000,00 kn kako bi mogli privesti radove kraju. Radovi se              
odvijaju ugovorenim tijekom i krajem kolovoza biti će gotovi. 
U tijeku je natječaj ministarstva Kulture na čije programe investicijskih potpora smo prijavili             
sanaciju unutarnjeg stubišta s hodnicima i pomoćnim prostorijama u gradskom kinu. Također            
smo se prijavili na natječaj kazališnog amaterizma s predstavom „Hasanaginica“ koju           
namjeravamo postaviti za igranje u sljedećoj kazališnoj sezoni, a kojom bi otvorili sljedeća             
„Imotska sila“. 
 
Kolovoz 
Obilježavanje Dana grada 
Sva komunikacija vezana za organizaciju proslave Dana grada, a u svezi nastupa gosp. Joška              
Čaglja Jole, odvijala se preko Pučkog otvorenog učilišta i gosp. dogradonačelnika dr. Vice             
Čikeša. Sto pristiglih plakata postavili smo na području grada, cijele krajine i susjednih općina              
Bosne i Hercegovine. Sklopili smo ugovor i s „Sick swing orchestrom“ koji su također              
nastupali za Dan grada. Oko 18 sati saznajemo za probleme vezane za mjesto nastupa              
spomenutog orkestra, te smo dolaskom i telefonskim razgovorima uspjeli iznaći rješenje i            
orkestar smjestiti na ulaz u Modro jezero. Tada također saznajemo da prateći sastav „Jole“              
ipak ostaje noćiti, pa smo primorani naći trenutno rješenje kako bi im osigurali večeru i               
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noćenje. Problem smo riješili na način da smo večeru donijeli u aulu gradskog kina, a smještaj                
osigurali u apartmanima „Slišković“. Cijelo vrijeme bili smo na raspolaganju izvođačima. 
„Večer kulinarske baštine“, „Gastronomski sajam“ i „Cvit razgovora“ 
Negdje u sedmom mjesecu u ured nam dolazi gosp. Hrvoje Biočić, predsjednik udruženja             
obrtnika Imotski i obavještava nas da ga je gradonačelnik uputio na nas za pomoć pri               
organizaciji kulinarske večeri u našem gradu. Nakon njegovog izlaganja, objeručke          
prihvaćamo njegovu ideju jer nam se svidjela kao koncept da i na taj način reklamiramo kako                
naš grad, tako i naše kulinarske specijalitete. Shodno tome prihvaćamo suradnju. Nekoliko            
dana iza toga obraća nam se gospođa Vesna Fridl iz županijske gospodarske komore i              
upoznaje s dopisom našeg gradonačelnika, koji od Hrvatske gospodarske komore traži           
pokroviteljstvo za „Večer kulinarske baštine“. Dakle, u kratko vrijeme saznajemo da na toj             
večeri sudjeluju i Hrvatska obrtnička komora, kao i Hrvatska gospodarska komora.           
Dogovaramo datum 12. kolovoza. Vidjevši se 03. kolovoza s gosp. Biočićem imamo            
„iznenađenje“ da je on cijelo vrijeme mislio na subotu 11. kolovoza. Našavši se u problemu               
isti rješavamo na način da smo dogovorili „Večer kulinarske baštine“ 11. kolovoza,            
„Gastronomski sajam“ 12. kolovoza. Već tradicionalno 13. kolovoza rezerviran je za „Cvit            
razgovora“ (kojeg ne treba dodatno reklamirati jer je već tradicija). Osigurali smo glazbeni             
sastav za goste na večeri u hotelu „Zdilar“, kao i sastave za navedena tri dana. Sa gospođom                 
Snježanom Beljan i gospođom Vesnom Fridl dogovaramo da se prijave za „Gastronomski            
sajam“ (12. kolovoza) od strane zainteresiranih izlagača vrše putem Pučkog otvorenog           
učilišta. Zaprimamo četiri prijave. Sa gospođom Beljan iz Hrvatske gospodarske komore           
Zagreb dogovaramo se da ćemo ih dočekati pri dolasku u Imotski i da prije sajma na adresu                 
Pučkog otvorenog učilišta pošalju promidžbene materijale HGK. S njima potpisujemo Ugovor           
o pokroviteljstvu u iznosu od 5.000,00 kn. Zadovoljna našom komunikacijom obavještava nas            
da će u gradu ostati i 13. kolovoza, gdje ćemo se pokazati kao dobri domaćini. 
Svakodnevnim kontaktima s gospodinom Lukom Kolovratom i Predragom Patrljem upoznati          
smo s dovozom štandova iz Makarske. Svatko preko svog poznatog naručuje kruh. Saznajemo             
za dogovor oko ispostave plinskih boca za kuhanje. Dogovaramo cisternu vode s Javnom             
vatrogasnom postrojbom Imotski za potrebe kuhanja. Pučko otvoreno učilište postavit će           
pozornicu u ulici Ante Starčevića s koje će se posjetiteljima obratiti uvaženi domaćin             
gradonačelnik gosp. Ivan Budalić, te uvaženi predstavnici Hrvatske obrtničke komore, kao i            
Hrvatske gospodarske komore. Osigurali smo glazbenu podlogu koja će biti aktivna sve do             
nastupa uživo ugovorenih izvođača. Poslali smo pozive našim Obiteljskim poljoprivrednim          
gospodarstvima i javilo nam se četvero zainteresiranih. Svi izlagači 12. kolovoza javit će se              
na kontakt telefon ravnateljice i svi mi djelatnici 11. i 12. kolovoza od 17 sati biti ćemo u ul.                   
Ante Starčevića kako bismo dočekali goste te im bili na raspolaganju. Napravili smo reklamni              
ceradni baner za sva tri događaja. 
 
 
KINO 
Svaki vikend projekcije filmova za djecu i odrasle. 
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MUZEJ 
- 27 stručnih vodstava, 
- dvije radionice (radionica lula i radionica „Dalmati naši preci“), 
- suradnja s osnovnim i srednjim školama s područja cijele imotske krajine, kao i županije               
kroz različite vidove posjeta 
- u tijeku prijavljivanje projekata Ministarstvu kulture Republike Hrvatske 
 
 
OPĆENITO 
Posao koji obavlja više ustanova a samim tim i više ljudi, naravno da nailazi na probleme. Ali                 
rasporedom zadataka i dobrom komunikacijom problemi se smanjuju na najmanju moguću           
mjeru. 
 
 
 
 
U Imotskom, 10. kolovoza 2018. god.   

                                                                                                                    RAVNATELJICA POU 

                                                                                                                 Ankica Jukić, dipl. iur. 
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