GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT
Trg Republike 1

ZAPISNIK
četvrte sjednice Kazališnog vijeća GKM-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 15. svibnja 2018. u Baletnoj dvorani s
početkom u 14,00 sati.
Prisutni:
1. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća
2. Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća
3. Vanda Školneković, članica Vijeća
4. Dražen Nikolić, član vijeća
5. Siniša Novković, član vijeća
6. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar
Ravnatelj Belmondo Miliša i voditeljica zajedničkih poslova Ljiljana Vujčić opravdali su
izostanak bolešću.

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika treće sjednice Vijeća
2. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih
3. Razno
Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i dnevni red sjednice.
Pred početak sjednice članovima Vijeća uručen je zahtjev Ravnatelja za razrješenje dužnosti,
datiran s 15. svibnja 2018.
Članovi Vijeća suglasni su da se o zahtjevu raspravi pod točkom Razno.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.
Točka 1.
Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće ovjerilo je zapisnik prethodne sjednice.
Točka 2.
Članovi Vijeća zaprimili su Zaključak Gradskog vijeća Grada Splita o utvrđivanju
Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih za razdoblje
od 2019. do 2022. godine, koji dokument je sastavi dio natječaja za izbor
ravnatelja/ravnateljice.
Iz točke IV. Zaključka nije razvidno koliko točno sredstava za rad po svakoj godini osigurava
Osnivač, budući su navedenim iznosima obuhvaćeni svi potencijalni izvori financiranja
(vlastiti prihodi Kazališta, Ministarstvo kulture RH, Županija SD, sponzori…).

Služba za društvene djelatnosti Grada Splita predlaže da se natječaj provede uz postojeći
Zaključak, te da se kandidatima za novog ravnatelja/ravnateljicu da na uvid obrazloženje
financijskog okvira iznijeto od strane Izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže da se usvoji ovaj prijedlog te da se raspiše natječaj, budući se,
zbog kašnjenja Zaključka, već prekoračio krajnji rok za raspisivanje.
Vijećnik Vinko Mihanović ističe da će na takav prijedlog glasati protiv, te predlaže da se
Gradskom vijeću dostavi Zaključak na ispravak na način da se točno označe iznosi koje u
financijskom dijelu osigurava Osnivač. Navodi da, budući se ionako već kasni s natječajem,
daljnjih 15tak dana neće mnogo promijeniti na stvari, a imat ćemo dokument čija relevantnost
neće biti upitna.
Članovi vijeća složili su se s prijedlogom vijećnika Mihanovića te donose odluku (odluka
1/IV):
1. Odgađa se raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Gradskog kazališta mladih.
2. Od Gradskog vijeća Grada Splita zatražit će se ispravak Zaključka o utvrđivanju
Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split
za razdoblje od 2019. do 2022. od 26. travnja 2018., na način da se u točki IV.
Zaključka navedu isključivo iznosi koje osigurava Grad Split.

Točka 3.
Ravnatelj Belmondo Miliša dopisom se obratio članovima Vijeća sa zahtjevom za
razrješenje dužnosti ravnatelja, a uslijed pogoršanja zdravstvenog stanja.
Prisutni vijećnici izrazili su žaljenje zbog nastale situacije.
Predsjednik vijeća Zdeslav Benzon izrazio je želju da prije rasprave o ovoj temi ipak
razgovara s Ravnateljem, koji prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane ostalih članova
Vijeća.
U nastavku sjednice članovi Vijeća obaviješteni su o tome da će Grad Split, iz
sredstava hitnih intervencija osigurati iznos od 15.000,00 kn u svrhu zamjene ulaznih vrata u
Kazalište, Kazalište osigurava 5.000,00 kn, dok je predloženo da ostatak (cca 16.000,00 kn)
ide iz sredstava zajedničke pričuve zgrade.
Članovi Vijeća predlažu da se ponovo od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u
Splitu zatraži dozvola za stavljanje oznake Gradskog kazališta mladih na zgradu u kojoj
djeluje.
Točka 4.
Budući nije bilo daljnjih tema za raspravu, sjednica je dovršena u 14,30.

Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća

______________________

Irena Bitanga, zapisničar

______________________

