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U V O D 
 
 Pučko otvoreno učilište Knin  javna je ustanova osnovana Odlukom Gradskog vijeća grada Knina 
na sjednici održanoj 09. ožujka 2003. godine, a u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku upisana je 
11. rujna iste godine.  
 
 Nakon izvršene procedure i imenovanja ravnatelja te dodjele prostora za rad i djelovanje od strane 
osnivača, Učilište je s radom započelo početkom mjeseca rujna 2004. godine, a s realizacijom obrazovnih 
aktivnosti u svibnju 2005. godine.  
 
 Školska 2013./14. godina, s čijom smo realizacijom započeli krajem rujna 2013. godine, deveta je 
po redu obrazovna godina od početka rada Učilišta. Odvijala se u  uvjetima  teške ekonomske situacije u 
cijeloj zemlji, ali i pored toga, maksimalnim radom i zalaganjem svih zaposlenika ostvarili smo jako dobre 
rezultate te cijenimo da je 2014. godina bila jedna od uspješnijih u našem dosadašnjem radu i to 
prvenstveno po pitanju provođenja EU projekata.  
 
 Tijekom  2014. godine, kao uostalom i prethodnih godina, obrazovna aktivnost bila je u središtu 
našeg rada i djelovanja.  
 Obzirom da se kalendarska godina ne poklapa s školskom godinom, u 2014. godini realizirali su 
se programi iz školske 2013./14. godine, s kojom smo započeli u rujnu 2013, a započela je edukacija nekih 
programa koji pripadaju školskoj 2014./15. godini.  
 Iz tabličnog  pregleda koji slijedi, vidljivo je da smo tijekom 2014. godine u realizaciji imali 20 
obrazovne skupine sa 183 polaznika/ce (u 2013. godini 223 polaznika/ce). Od ukupnog broja 
polaznika/ca, 167  ili 91 %  upisani program uspješno je završilo, dok ih je 16 tijekom izvođenja programa 
isti napustilo.  
 Prethodnih godina  veliku pozornost posvetili smo izradi i aplikaciji projekata koji se financiraju 
sredstvima Europske Unije, tako da smo u 2013. godini sklopili dva Grant ugovora po projektima koji se 
financiraju sredstvima EU u  vrijednosti od gotovo 250 tisuća EURA. U oba projekta Učilište je nositelj. 
Aktivnosti projekta „Vještine za promjene“ realizirane  su u periodu srpanj 2013 – listopad 2014.   godine, 
a projekta „Razvoj vještina POU Knin“ tijekom 2014. godine.  

Uz izradu i aplikaciju projekata kojih smo nositelji, u 2014. godini POU Knin je nastavio sa 
dobrom praksom sudjelovanja na projektima u ulozi partnera; te smo tijekom godine bili partneri na tri 
projekta: ''Solidarnost i zapošljavanje – ruka u ruci'', čiji je nositelj Udruga ZvoniMir iz Knina; 
''Omogućimo to putem EU fondova'', u kojem smo partneri Organizaciji za građanske inicijative (OGI-
ju) iz Drniša i ''Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti'' , 
gdje je nositelj projekta je Udruga Cenzura Plus iz Splita. Sva tri projekta sa provedbom su započela u 
2013. a završili se u 2014. godini.  
 I u 2014. godini Učilište je nastavilo sa izradom novih obrazovnih programa, tako da smo od 
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a potom i od nadležnog Ministarstva, dobili 
odobrenje za izvođenje programa osposobljavanja za poslove „pomoćnik/ica u nastavi u radu s učenicima 
s teškoćama“ i usavršavanja za poslove „voditelj/ica izrade i provedbe EU projekata“. Također je 
reverificiran program sukladno najnovijim standardima osposobljavanja za poslove „zavarivač/ica REL 
postupkom“, a izrađen je i pilot program „izrada dekorativnih predmeta od gline za osobe s 
invaliditetom“. Sva četiri programa su realizirana kroz projekt „Razvoj vještina POU Knin“. 

U 2014. godini uspješno smo realizirali utvrđeni program u povodu obilježavanja 8-og tjedna 
cjeloživotnog učenja, u vremenu od 01. do 07. listopada. Realizirali smo  planirane  aktivnosti koje su se 
sastojale iz obrazovnih i kulturnih programa, zašto smo dobili zahvalnicu ASOO.  
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 Iako s ograničenim financijskim sredstvima, tijekom 2014. godine nismo zanemarili ni aktivnosti 
iz oblasti kulture te smo organizirali nekoliko kulturnih manifestacija;  a također i financijski pomogli 
jedan broj  udruga, kao i kulturnih i sportskih manifestacija.   

 

 
Kadrovski, financijski, prostorni, materijalno – tehnički 
uvjeti za rad Učilišta   

 
 I tijekom 2014. godine Učilište je radilo sa 3 (tri) djelatnika/ce u stalnom radnom odnosu i na 
puno radno vrijeme (ravnatelj – VSS; stručno-pedagoška voditeljica – VSS i administrativno-
računovodstvena djelatnica – SSS). Isto tako, tijekom godine poslove održavanja higijene (čišćenja 
prostorija Učilišta) obavljala je osoba primljena na neodređeno ali  nepotpuno radno vrijeme (10 sati 
tjedno). Sukladno projektu ''Vještine za promjene'' koji se financira sredstvima iz EU fondova, 23. 
srpnja 2013. godine su zaposlene dvije osobe na određeno vrijeme (15 mjeseci) i to na radna mjesta 
''voditelja/ice projekta'' i ''asistenta/ice na projektu''. Plaće navedenih djelatnika financiraju se iz projekta.  
Sukladno projektu „Razvoj vještina POU Knin“, koji se financira sredstvima iz EU fondova, 8. siječnja 
2014. godine  zaposlili smo dvije osobe na određeno vrijeme (12 mjeseci) i to na radna 
mjesta''voditelja/ice projekta'' i ''asistenta/ice na projektu''. Plaće navedenih djelatnika također su 
financirane  iz projekta. 
 
 Nastavni i stručni kadar neophodan za realizaciju obrazovnih programa Učilište je rješavalo 
angažiranjem istih putem ''ugovora o djelu''. Uglavnom,  radilo se o učiteljskom i nastavničkom kadru 
Srednjih škola „Kralj Zvonimir“ i „Lovre Monti“ i OŠ ''Domovinske zahvalnosti'' Knin, ali i ostalim 
stručnim osobama neophodnim za realizaciju pojedinih programa posebice koji su izvođeni kao aktivnosti 
u EU projektima. Takvih je ugovora tijekom 2014.  godine sačinjeno  51 sa  37  nastavnika-predavača, 
učitelja i dr. stručnih osoba.  
 
 Financiranje ustanove vršeno je uglavnom iz dva izvora za osnovnu djelatnost Učilišta i po 
Grant ugovorima za projekte koji se financiraju sredstvima EU. 
  Prihodi od realizacije obrazovnih programa (tzv. vlastiti prihodi) iznosili su 302.160,00 kune (u 
2013. godini 485.790,39  kuna) ili oko 46 % ,  potpora osnivača (Grada Knina)  322,760,00 kuna (ili 
49%),  te potpora iz proračuna Županije šibensko-kninske   33.000,oo kuna  ili 5 %, od čega je 8.000,oo  
kuna po programu javnih potreba u kulturi, a 25.000,oo kuna za nabavu opreme. Sredstva Županije po 
programu javnih potreba u kulturi uplaćena su u transferu preko proračuna Grada.  
 Iz projekta ''Vještine za promjene'' prenesena sredstva iz 2013. godine iznosila su 195.298,18 kn, 
dok je tijekom 2014. godine uplaćena i druga ''rata'' u iznosu od 137.891,00 kuna. Pored toga ''podigli'' 
smo i kratkoročni kredit u iznosu od 200 tisuća kuna, kako bi smo sve projektne aktivnosti realizirali.  
 Po projektu ''Jačanje kapaciteta POU Knin'', ugovorno tijelo – DEFCO uplatilo je iznos od 
685.176,05 kuna.   

Iz 2013. godine prenesena su sredstva u iznosu od 4.843,64  kuna. 
 Ukupni prihodi po svim osnovama iznosili su  1.764.662,00 kuna.   
Rashodi tijekom 2014.  godine iznosili su 1.736.179,00 kuna, tako da je ostvaren višak u iznosu 

od  28.483,00 kune. 
 

Prihodi od djelatnosti su u 2014. godini bili  nešto manji nego u prethodnoj godini (ako iz istih 
isključimo prihode za provedbu projekata koji se financiraju sredstvima EU). Razlog tome, pored 
činjenice da smo najveći broj obrazovnih programa izveli u sklopu EU projekata, leži i u   činjenici  da 
nismo uspjeli naplatiti sva potraživanja kako od pravnih osoba tako i pojedinaca sa kojima smo sklopili 
ugovore o obrazovanju i iste uspješno završili.  
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Naime, nenaplaćena potraživanja Učilišta kako od pravnih tako i fizičkih osoba, a na ime pruženih 

usluga obrazovanja, a koji se odnose na 2014, 2013. ali i ranije godine iznosi 126.700,oo  kuna. U 17 
slučajeva smo prema dužnicima pokrenuli ovršni postupak, za iznos glavnice od 81.720,00 kuna. Po 
pokrenutim ovršnim postupcima naplaćeno je 17.683,89, dok su ostali postupci na snazi, ali obzirom da se 
radi o nezaposlenim ili socijalno ugroženim osobama, naplata je neizvjesna.  

 
 Moramo istaknuti  činjenicu da je Grad Knin kao osnivač Učilišta, i tijekom 2014. kao i svih 
prethodnih godina, osiguravao sredstva za plaće zaposlenika, zahvaljujući čemu Učilište u izvještajnom 
razdoblju nije imalo nikakvih financijskih poteškoća.  
 

(Podrobnije  stanje o ovom pitanju bit će prikazano u Financijskom izvješću Učilišta 
koje je sastavni dio ovog izvješća).  

 
 Prostorno pitanja, tj. prostor u kojem je sjedište Učilišta i u kojem se obavlja djelatnost istog, 
riješeno je dodjelom odgovarajućeg prostora od strane Grada (osnivača) u prostoru bivše vojarne Senjak.  

 Učilište sada raspolaže sa 4 učionice, 5 uredskih prostorija, 2 WC-a, 2 hodnika. Grad je Učilištu 
na korištenje dodijelio i kotlovnicu i jednu prostoriju površine 55 m2, koju smo tijekom 2014. godine u 
potpunosti adaptirali ta nam ista trenutno služi kako u obrazovne svrhe, tako i za organizaciju određenih 
kulturnih aktivnosti.  
 Kao i prethodnih godina, jedini problem glede dodijeljenog prostora su jako loši  prozori i vrata, 
ali pitanje je može li se taj problem u ovom trenutku riješiti  obzirom na planove Grada u svezi prostora 
bivše vojarne ''Senjak''.  
 Tijekom prethodnih devet  godina Učilište je materijalno – tehničkom opremanju posvetilo 
posebnu pozornost tako da je uz pomoć osnivača, Županije, raznih donatora, sudjelovanja u EU 
projektima, kao i sredstvima od vlastite djelatnosti, nabavljena većina neophodnog namještaja, nastavnih 
sredstva i opreme, kao i sitnog inventara neophodnih za izvođenje obrazovnih programa.  Učilište trenutno 
raspolaže s uredskim i školskim namještajem za tri ureda, četiri učionice,  opremljenim računalnim 
kabinetom, tri uredska računala, devet prijenosnih računala, šest projektora, tri grafoskopa, jednim 
episkopom, jednim TV prijemnikom, devet klima uređaja, tri fotokopirna aparata kao i mnoštvom druge 
opreme i nastavnih sredstava.   
 Tijekom 2014. godine za nabavu opreme i nastavnih pomagala uloženo je 94.587,00 kuna.  Od  
Šibensko-kninske županije, a temeljem javnog natječaja za dodjelu financijskih poticaja ustanovama za 
obrazovanje odraslih, dobili smo 25 tisuća kuna.  
 
 

O b r a z o v a n j e* 
 
 
 Tijekom 2014. godine, odnosno kroz školsku 2013./14. i 2014./15. godinu, u realizaciji je bilo 20 
(dvadeset) obrazovnih programa, a koji su se dijelom ili u cijelosti odvijali (realizirali) u kalendarskoj 
2014. godini. Kao i prethodnih godina, i u 2014. godini obrazovanje odraslih bilo je primarna djelatnost 
Učilišta i odvijalo se sukladno Planu i programu rada Učilišta za tekuću godinu, kao i sukladno 
Nastavnom planu i programu srednjoškolskog  obrazovanja odraslih osoba. 
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     Tijekom godine realizirali  20 obrazovnih programa, s ukupno 183 upisana polaznika/ce, i 
to:  
 
 -  4  programa SSS (stjecanje i prekvalifikacija)………………………30 polaznik/ca 
 - 10  programa osposobljavanja………………………………………   91 polaznika/ca  
           -  1 program stručnog usavršavanja ………………………………….  11 polaznika/ca i 
 -  5  neverificiranih programa (tečaja)………………………………… 51 polaznik/ca.  
                                                                                          U K U P N O:            183  polaznika/ca. 
 
 
 U 2014. godini POU Knin je značajne aktivnosti ostvarivao na projektima koji se financiraju 
sredstvima EU. Kako smo se u 2012. godini prijavili na natječaj sa dva projekta, i to jedan raspisan od 
strane HZZ, a drugi Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u 2013. godini smo 
obaviješteni da su oba naša projekta prihvaćena i da, nakon potpisivanja ugovora kreću aktivnosti na 
realizaciji istog. U oba slučaja POU Knin je nositelj projekta. Projekt ''Vještine za promjene započeli smo 
23. srpnja 2013. a završili 22. listopada 2014. godine, dok smo projekt  ''Jačanje kapaciteta POU Knin'' 
realizirali u period prosinac 2013. – prosinac 2014. godine.  
 
 Pored toga, u izvještajnom periodu Učilište je u svojstvu partnera sudjelovalo u realizaciji još tri 
projekta, a čiji nositelji su Udruge Zvonimir iz Knina, OGI iz Drniša i Cenzura Plus iz Splita.  
  
 Ugovor  po projektu ,,Vještine za promjene'' Učilište je potpisalo 23.07.2013. godine. U projektu 
ukupne ''vrijednosti'' od 120.840,45 EURA, partneri su nam Razvojna agencija Šibensko-kninske županije 
i Organizacija za građanske inicijative – OGI iz Drniša. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Ugovorno tijelo je 
na račun učilišta u dva navrata uplatilo iznos od 685.761,05 kuna. Treće obrok (rata) slijedi po okončanju 
(konačnom prihvaćanju) projekta.  
 U 2014. godini poduzete su sljedeće aktivnosti:  
 Započete aktivnosti po projektu, a koje su realizirane tijekom 2013. godine, nastavili smo i u 
2014. godini. U ovom periodu izvršena je edukacija 32. nezaposlene, nisko obrazovane osobe i pripadnika 
nacionalnih manjina kroz 4 obrazovna programa (''konobar/ica'; ''kuhar/ica''; ''bravar/ica'' i ''stjecanju 
poduzetničkih vještina''.  
 Sa zadovoljstvom ističemo da je tijekom 2014. godine iz ove skupine polaznika, 11 (jedanaest) 
njih našlo zaposlenje na određeno ili neodređeno vrijeme, čime smo značajno premašili projektom 
predviđeni broj.  
 Naglašavamo da smo se tijekom 2014. godine, a u cilju realizacije projektnih aktivnosti, kreditno 
zadužili (kratkotrajni kredit) kod Splitske banke na iznos od 200 tisuća kuna. Suglasnost na zaduženje dao 
je osnivač – grad Knin.  
 Od ukupnog zaduženja, 135 tisuća smo banci vratili, dok je preostali dug od 65 tisuća kuna 
prenesen u 2015. godinu, i bit će servisiran nakon primitka treće rate iz projekta.  
 
 Sa realizacijom projekta ''Razvoj  vještina Pučkog otvorenog učilišta Knin'', za koji smo Grant 
ugovor potpisali 23. prosinca 2013. godine, aktivnosti su započete odmah nakon potpisivanja istog. 
Ugovorno tijelo u ovom projektu je DEFCO pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 
Ugovor, u kojem je Učilištu partner Grad Knin, realiziran je u periodu od 12 mjeseci, a ukupna 
''vrijednost'' istog je 126.369,96   EURA. Početkom godine na račun Učilišta (podračun projekta) uplaćena 
su sredstva u iznosu od 685.761,05 kuna, i ista su bila dostatna za realizaciju svih projektnih zadataka, 
tako da je na podračunu projekta na dan 31. prosinca ostalo 112.755,89 kuna, uz napomenu da će se iz 
navedenog iznosa podmiriti plaća djelatnika za mjesec prosinac, kao i još neki računi (za evaluaciju i 
reviziju) po budžetu projekta.    

Po ovom projektu u 2014. godini poduzete su sljedeće aktivnosti:  
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- Zaposlena su dva djelatnika (voditelja i asistenta na projektu) koji se financiraju iz budžeta 
projekta; 

- Provedena edukacija članova LPZ grupe u provedbi analize tržišta rada; 
- Izrađena analiza tržišta rada za područje Grad Knin, općine Kistanje, Ervenik, Kijevo, Biskupija, 

Civljane; Grad Drniš, općine Promina, Unešić, Ružić, Grad Vrlika; 
- Izabrana četiri programa na temelju analize; 
- Provedena andragoška edukacija sedam (7) predavače na programima koji se izvode na Projektu; 
- Testirano 100 kandidata za programe koji se provode na Projektu; 
- Provedene četiri edukacije za 45 dugotrajno nezaposlenih osoba: Izrada dekorativnih predmeta od 

gline - pilot program za osobe s invaliditetom; Voditelj/ica izrade i provedbe EU projekata - 
usavršavanje; Pomoćnik/ica u nastavi u radu s učenicima s teškoćama - osposobljavanje i 
Zavarivač/ica REL postupkom - osposobljavanje; 

- Dizajnirani i tiskani promotivni materijali (leci, brošure, plakati); 
- Provedena promotivna kampanja (početna konferencija, okrugli stolovi, intervjui, završna 

konferencija, konferencije za medije itd.); 
 
 U projektu ''Solidarnost i zapošljavanje – ruka u ruci'', čiji je nositelj Udruga ZvoniMir iz 
Knina, kao partneri,  u periodu rujan 2013 – siječanj 2014. godine izvršili smo edukaciju 15 
njegovateljica, a koje je na osposobljavanje, sukladno nastavnom planu i programu. 
 
 Kao partneri u projektu ''Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj 
uključenosti'' (nositelj projekta je Udruga Cenzura Plus iz Splita), zadatak ovog Učilišta je donijeti, 
verificirati i realizirati programe osposobljavanja za poslove:  

- krojač/ica – šivač/ica (realizira se u Kninu),  
- tkalja – tkalac (realizira se u Gračacu),  
- oblikovatelj/ica  dekorativnih predmeta od gline (realizira se u Gračacu) i 
- izrada predmeta od vune i konca (realizira se u Donjem Lapcu).  

 
Dio aktivnosti na izradi i verifikaciji nastavnih planova i programa predviđenih ovim projektom su 

obavljeni krajem 2013. godine,  dok se realizacija  programa u Gračacu, Donjem Lapcu, Kninu  i 
Kistanjima odvijala  u prvoj polovini 2014. godine.  
 Sve obrazovne skupine u sklopu ovog projekta čine osobe koje zadovoljavaju uvjete iz projekta 
(dugotrajno nezaposlene žene koje primaju neki vid socijalne pomoći).  
 
 U projektu ''Omogućimo to putem EU fondova'', u kojem smo partneri Organizaciji za 
građanske inicijative (OGI-ju) iz Drniša, dio naših aktivnosti realizirali smo kako tijekom 2013., tako i u 
2014. godini u kojoj je projekt i završen. 
  
 

Kulturna i druga djelatnost  
 

 Odlukom o osnivanju kulturna djelatnost navedena kao jedna od djelatnosti ustanove, i u 2014. 
godini na tom planu ostvarili smo određene rezultate sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. 
Pored organizacije nekoliko kulturnih događanja, nastojali smo u skladu s mogućnostima pružiti potporu u 
ostvarivanju njihovih planskih aktivnosti.  
            - Aktivnosti Učilišta na području kulture u 2014. godini bile su sljedeće:  
- Likovna kolonija ''Dinara 95-Knin 2014'', 
- Izložba slika akademskog slikara Marka Matića iz Donjeg Lapca,  
- Izložba slika nastalih tijekom likovne kolonije,  
- Izložba slika kninskog slikara Josipa Bošnjaka. 
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-  Potpore:  
 
 I tijekom 2014. godine Učilište je pružalo financijsku potporu pojedinim udrugama i programskim 
aktivnostima iz oblasti kulture i sporta, za koje smo ocijenili da su od interesa za naš Grad. U tu svrhu 
dodijelili smo  8.800,00 kuna financijskih potpora  sljedećim subjektima:  
 

- 500,00 kuna, TZ grada Knina (za organizaciju karnevalskih svečanosti),  
- 500,00 kuna, Savezu športova grada Knina (za olimpijski festival Dječjih vrtića), 
- 1.000,00 kuna,  TZ grada Knina (za manifestaciju ''Zvonimirovi dani''), 
- 3.000,00 kuna, Likovnoj udruzi Knin (za organizaciju Likovne kolonije ''Dinara '95-Knin 2014''),  
- 500,00 kuna,  Ekološkoj udruzi Krka (za organizaciju Festivala ruralne kulture – FRK 9), 
- 500,00 kuna,  Udruzi ''Sport za sve'' (za organizaciju 10.  festivala sportske 

                       rekreacije žena Hrvatske, 
- 500,00 kuna, KUD-u – FA ''Zvončići'' (za odlazak u Makedoniju), 
- 500,00 kuna, Savezu športova Grada Knina (za manifestaciju ''Športom protiv ovisnosti''), 
- 1.500,00 kuna, potpora izdavanju knjige kninskog pjesnika,  
- 300,00 kuna, KUD –Dječje kazalište ''Pinokio'' (za pripremi predstave).  

 
 Da  kulturna djelatnost nije u potpunosti zanemarena,  treba zahvaliti i potpori iz Županijskog 
proračuna u iznosu od 8.000,oo kuna, a koja je namijenjena  za aktivnosti u oblasti kulture.  
 Svakako, naš najznačajniji angažman na području kulture je suorganizacija tradicijske Likovne 
kolonije ''Dinara – 1995 – Knin 2014'' koja se održava u okviru proslave Dana pobjede i Domovinske 
zahvalnosti. U našim prostorima prihvatili smo sudionike kolonije, osigurali im smještaj, dijelom i 
sudjelovali u osiguranju drugih uvjeta za regularan tijek ove manifestacije. Kompletan tijek i uspješnost 
ove manifestacije od sudionika, kao i drugih kompetentnih čimbenika, ocijenjen je jako pozitivno, kao i 
naš angažman u istoj. 
 Ukupno za kulturne manifestacije, pojedince i udruge iz oblasti kulture, sportske udruge i 
manifestacije, Učilište je tijekom 2014. godine utrošilo oko 12 tisuća  kuna.  
 

Upravno vijeće 
 
 Upravno vijeće Učilišta imenovano od strane osnivača, a koje ima 3 člana, tijekom 2014. godine 
održalo je 9 (devet)  sjednica,  a razmatrana je su 41  točka dnevnog reda. 
 Na sjednicama Upravnog vijeća raspravljalo se o svim pitanjima iz djelokruga rada Ustanove, a 
koji su sukladni Odluci o osnivanju, Statutu i drugim propisima u nadležnosti Upravnog vijeća.  

 
KLASA:   602-07/15-01/ 17 
URBROJ: 2182/1-39-01-15-1 
Knin,  16.2.2015. godine                                           
                                                                                                                      RAVNATELJ:                                                            
                                                        
                                                                                                                     Mato Milanović 
 
 
 
 
 
 


