
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

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

 
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 11. srpnja 2019. (četvrtak) u atriju Teatrina, s 
početkom u 10,00 sati.  
 
 
Prisutni: 

1. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća 
2. Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća  
3. Vanda Schlenz, članica Vijeća 
4. Siniša Novković, član Vijeća 
5. Dražen Nikolić, član Vijeća  
6. Ivo Perkušić, ravnatelj 
7. Mirza Banović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točki 3. Dnevnog reda 
8. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika šesnaeste sjednice Vijeća  
2. Donošenje Pravilnika o korištenju prostora Gradskog kazališta mladih uz  
            naknadu 
3. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. 
4. Programsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. 
5. Druga dopuna Plana nabave za 2019. godinu 
6. Usvajanje izmjene Programa rada Gradskog kazališta mladih za 2019. godinu 
7. 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. 
 Tajnica Kazališta obrazložila je prisutnima razloge donošenja Pravilnika o korištenju 
prostora GKM-a uz naknadu. Najvažnija novost u odnosu na Odluku o ustupanju i korištenju 
prostora Gradskog kazališta mladih uz naknadu koja je trenutačno na snazi jest povećanje 
cijena korištenja prostora. Ovim  povećanjem cijene bi se dovele otprilike u razinu cijena koje 
(za kvalitativno i kvantitativno sličan paket usluga) naplaćuju druge ustanove na području 
Splita.  



 
Prijedlog Pravilnika stavljen je na glasanje te je isti jednoglasno usvojen. Kazališno 

vijeće donosi Pravilnik o korištenju prostora Gradskog kazališta mladih uz naknadu (Odluka 
1/XVII). 
 

Točka 3. 
 Voditeljica računovodstva prezentirala je članovima Vijeća Financijsko izvješće za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019., uz usporedbu s rezultatima za isto razdoblje prošle 
godine.  
Članovi Vijeća nisu imali primjedbi na Izvješće te je isto jednoglasno usvojeno (Odluka 
2/XVII).  
 

Točka 4. 
 Šestomjesečno programsko izvješće GKM-a prisutnima je iznio i obrazložio 
Ravnatelj. Članovi Vijeća nisu imali primjedbi te je isto jednoglasno usvojeno (Odluka 
3/XVII).  
 
 
               Točka 5. 
 Prijedlog druge dopune Plana nabave za 2019. odnosi se na nabavku tehničke opreme 
(kazališnog reflektora i video projektora) koja je početkom 2019. počela naglo zakazivati. 
Sredstva za nabavu osigurana su od strane Osnivača.  
Članovi vijeća nisu imali primjedbi na prijedlog te je isti jednoglasno usvojen.  
Kazališno vijeće usvaja Drugu dopunu Plana nabave za 2019. (Odluka 4/XVII). 
 

Točka 6. 
 Programom rada GKM-a za 2019. godinu predviđena su tri premijerna naslova: Ma-
ma, u režiji Katarine Pejović, Cabaret „Splićani“, u režiji Ivana Lea Leme, te Šaljive narodne 
priče, autorski projekt Belmonda Miliše. U dogovoru s gospodinom Milišom, bivšim 
ravnateljem koji je bio i predlagatelj programa za 2019.,  odlučeno je da će ovaj projekt 
realizirati kao dva projekta i to Andersenove bajke i Nove priče iz Čarobnjakova šešira. 
Novost je i premijerni naslov Postolar i vrag, u režiji Siniše Novkovića. 
Članovi Vijeća jednoglasno usvajaju izmjenu Programa rada GKM-a za 2019. , uz izuzeće 
Siniše Novkovića od glasanja, sukladno odredbama Poslovnika o radu Kazališnog vijeća 
GKM-a o sprječavanju sukoba interesa (Odluka 5/XVII). 
 
      Točka 7. 
 Pod točkom Razno razgovaralo se o mogućoj promjeni naziva Kazališta koju je na 
prošloj sjednici najavio Ravnatelj.  
  
  
Drugih tema za raspravu nije bilo te je sjednica dovršena u 11,00 sati. 
 
 
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 
 
Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 
 
 
Klasa: 612-03/19-01/130 
Urbroj: 2181-110-01-00/1 


