
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

Z A P I S N I K 
jedanaeste sjednice Kazališnog vijeća GKM-a 

 
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 12. studenog 2018. (ponedjeljak) u uredu 
ravnatelja, s početkom u 17,00 sati.  
 
Prisutni: 

1. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća 
2. Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća  
3. Vanda Školneković, članica Vijeća 
4. Siniša Novković, član Vijeća 
5. Dražen Nikolić, član Vijeća 
6. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
Ravnatelj Belmondo Miliša opravdao je izostanak bolešću.  
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika desete sjednice Vijeća  
2. Donošenje odluke o prijedlogu kandidata za ravnatelja Gradskog kazališta 
mladih  

3. Razno   
 
Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i prijedlog dnevnog reda sjednice.   
Prije početka sjednice, Predsjednik Vijeća utvrđuje postojanje kvoruma. 
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice. 
 

Točka 1. 
 Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće usvojilo je zapisnik prethodne sjednice. 
 

Točka 2. 
 Na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih, objavljen 17. 
listopada 2018. u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te službenom listu Narodne Novine br. 
92/18, u otvorenom roku stigle su tri prijave kandidata.  
Sve tri prijave zaprimljene su u zatvorenim omotnicama, sukladno propozicijama Natječaja.  
Članovi Vijeća pristupili su otvaranju pristiglih omotnica te utvrđuju sljedeće: 
 
I. Prijava kandidata Ive Perkušića, zaprimljena pod brojem 612-03/18-01/165, sadrži 
sljedeću dokumentaciju:   

- životopis, 
- ovjerenu presliku diplome Sveučilišta u Zadru o stjecanju visoke stručne spreme i 

stručnog naziva profesora engleskog jezika i književnosti i profesora talijanskog jezika 
i književnosti, 

- uvjerenje Općinskog suda u Splitu od 22. listopada 2018. da se protiv kandidata ne 
vodi kazneni postupak, 



- ovjerenu presliku svjedodžbe Umjetničke akademije u Splitu o stjecanju akademskog 
naziva sveučilišnog prvostupnika glume, 

- original potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu 
od 11. svibnja 2018. o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, 

- original domovnice, 
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog kazališta mladih. 

 
 

II.  Prijava Silvane Dragun, zaprimljena pod brojem 612-03/18-01/174, sadrži sljedeću 
dokumentaciju: 

- životopis, 
- ovjerenu presliku diplome Sveučilišta u Zagrebu o stjecanju visoke stručne spreme i 

stručnog zvanja diplomiranog filozofa i religiologa, profesora filozofije i religijskih 
znanosti,  

- ovjerenu presliku diplome Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o stjecanju 
visoke stručne spreme i stručnog naziva diplomiranog dizajnera, 

- ovjerenu presliku domovnice, 
- original potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu 

od 23. listopada 2018. o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, 
- original uvjerenja Općinskog suda u Splitu od 24. listopada 2018.  da se protiv 

kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, 
- presliku Indeksa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu (početna i stranica 8.) 
- presliku uvjerenja škole stranih jezika Pappagallo, 
- presliku certifikata Hrvatsko-francuske udruge na francuskom jeziku, 
- presliku priznanja udruge „Dr. Stjepan Kranjčić“ za dodijeljenu III. nagradu u žanru 

monodrame, 
- presliku posebnog priznanja Međunarodne smotre turizma, filma i krajobraza za 

izuzetan doprinos razvoju kulturnog turizma, 
- dokaz o sudjelovanju u radu umjetničke komisije za dodjelu nagrade Ivo Marjanović, 
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog kazališta mladih. 

 
III. Prijava Roberta Kurbaše, zaprimljena pod brojem 612-03/18-01/175, sadrži sljedeću 
dokumentaciju: 

- životopis,  
- presliku diplome Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu o stjecanju 

visoke stručne spreme i stručnog naziva akademskog glumca, 
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe u Zagrebu od 

30.listopada 2018. o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, 
- presliku svjedodžbe Škole stranih jezika Polyglotte Institute,  
- molbu kandidata da mu Kazališno vijeće, zbog trenutačne odsutnosti iz mjesta 

prebivališta, po potrebi, dopusti naknadno prilaganje potvrde o nekažnjavanju, 
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog kazališta mladih. 

 
Utvrđuje se da prijave kandidata Ive Perkušića i Silvane Dragun udovoljavaju formalno-
pravnim uvjetima natječaja. 

Utvrđuje se da kandidat Robert Kurbaša nije dostavio original ili ovjerenu presliku diplome i 
domovnice kao ni dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak što njegovu prijavu čini 
nepotpunom te se ista neće ni razmatrati.   

 



 
Kako bi članovi Vijeća proučili pristigle materijale, prekida se sjednica te se nastavak 
zakazuje za srijedu, 14. studenog 2018. u 17,00 sati,  za kada će se  kandidati Perkušić i 
Dragun pozvati na intervju. 
 
Sjednica dovršena u 17,20 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 
 

Z A P I S N I K 
s nastavka jedanaeste sjednice Kazališnog vijeća GKM-a 

 
održanog 14. studenog 2018. (srijeda) u uredu ravnatelja, s početkom u 17,00 sati.  
 
 
Prisutni: 

1. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća 
2. Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća  
3. Siniša Novković, član Vijeća 
4. Dražen Nikolić, član Vijeća 
5. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
Ravnatelj Belmondo Miliša opravdao je izostanak bolešću, dok je članica Vijeća Vanda 
Školneković izostanak opravdala obiteljskim razlozima. 
 
 
Predsjednik Vijeća utvrđuje postojanje kvoruma. 
 
Na sjednicu su, u okviru točke 2., pozvani kandidati za ravnatelja Kazališta za koje je 
utvrđeno da ispunjavaju formalno-pravne uvjete natječaja, Silvana Dragun te Ivo Perkušić. 
Nakon održanih intervjua s kandidatima te kraćeg izlaganja mišljenja, pozvani od strane 
Predsjednika Vijeća da se izjasne o kandidatu kojeg smatraju boljim izborom za ravnatelja 
Kazališta, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno se izjašnjavaju za kandidata Ivu Perkušića.  
 
Kazališno vijeće donosi odluku: Gradskom vijeću Grada Splita predložit će se 
imenovanje kandidata Ive Perkušića za ravnatelja Gradskog kazališta mladih u trajanju 
od četiri godine (Odluka 1/XI). 
 
U obrazloženju svoje odluke, članovi Vijeća navode kako je oboje kandidata dobro 
obrazložilo svoje programe te da se radi o vrlo interesantnim programima. Odluku nije bilo 
lako donijeti no, kao za nijansu bolji kandidat,  ipak se ističe Ivo Perkušić  zbog ponuđenog 
šireg koncepta programskog djelovanja te činjenice da kao član Kazališta bolje poznaje 
principe njegova funkcioniranja i odlično prepoznaje potrebe suvremenog kazališta.   
 

Točka 3. 
Pod točkom Razno članovi Vijeća upoznati su od strane Tajnika s činjenicom da voditeljica 
računovodstva krajem 2018. godine odlazi u mirovinu. 
Početkom listopada (kada je Kazalište od strane radnice obaviješteno o namjeri odlaska u 
mirovinu) upućena je molba Osnivaču za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje novog 
radnika na navedenom mjestu, te je dvadesetak dana nakon toga upućena i požurnica, no do 
današnjeg dana Kazalište nije zaprimilo nikakav odgovor. 
Voditeljica računovodstva jedini je radnik u računovodstvu i stoga ne treba posebno 
napominjati s kakvim će se problemima susresti Kazalište bude li se odugovlačilo s 
izdavanjem suglasnosti za zapošljavanje.  



Kazališno vijeće obvezuje se poduzeti radnje u cilju rješavanja ove situacije. 
 
Budući da nije bilo daljnjih tema za raspravu, sjednica je dovršena u 18,00 sati. 
 
 
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 
 
Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 
 
 
Klasa: 612-03/18-01/190 
Urbroj: 2181-110-01-00/1 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


