
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

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

 
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 31. listopada 2019. (četvrtak) u uredu 
ravnatelja s početkom u 13,45 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. 
8. Ljiljana Vujčić, voditeljica zajedničkih službi, izvjestiteljica po točkama 5. i 6.  
9. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika osamnaeste sjednice Kazališnog vijeća  
2. Razmatranje kvartalnog programskog izvješća 
3. Razmatranje kvartalnog financijskog izvješća 
4. Usvajanje izvješća o ostvarenju protekle kazališne sezone 
5. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama 
6. Usvajanje Plana nabave za 2020. 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. 
 Ravnatelj je prisutnima detaljno obrazložio programsko izvješće trećeg kvartala 2019. 
godine, na koje izvješće prisutni nisu imali primjedbi. 
 

Točka 3. 
 Voditeljica računovodstva prezentirala je članovima Vijeća financijsko izvješće o 
poslovanju Kazališta u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2019. 
Članovi Vijeća nisu imali primjedbi na izneseno izvješće. 
 

Točka 4. 



 Ravnatelj je Vijeću predstavio izvješće sezone 2018./2019. Vijeće je pohvalilo rad 
Kazališta u protekloj sezoni. 
Nakon kraće rasprave, Izvješće je stavljeno  na glasanje te je jednoglasno usvojeno. 
Kazališno vijeće donosi odluku o usvajanju Izvješća sezone 2018./2019. (Odluka 1/XIX). 
Obrazloženje:  
U protekloj sezoni ostvareno je 160 izvedbi: 11 naslova vlastitih predstava ( 8 repriznih i 3 
premijerna), što u matičnoj kući, što na gostovanjima, javni sati Dramskih studija te programi 
u kojima je Kazalište nastupilo kao suorganizator.  
Navedene izvedbe pogledalo je 22.309 gledatelja. 
Analizirajući program sezone,  izvodi se zaključak kako je Gradsko kazalište mladih ostvarilo 
kriterije koje je postavio Osnivač u pogledu vrste repertoara, dok u kvantitativnom dijelu 
Kazalište otprilike prati odrednice Osnivača (broj izvedbi kao i broj gledatelja). 
Dakle, iz Izvješća je vidljivo kako je Kazalište nastavilo s uspješnim radom i u protekloj 
sezoni stoga je isto jednoglasno usvojeno.  
   
               Točka 5. 
 Voditeljica zajedničkih službi i Ravnatelj predstavili su članovima Vijeća Program 
rada i Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. 
Iz predloženog Programa vidljivo je da se u 2020. planira (uz obvezna 3 premijerna naslova) 
izvesti i rekordnih 19 repriznih naslova. Ovakav plan predstavlja izazov u tehničkom smislu, 
no kako je prema Osnivaču krenuo prijedlog za nužnim kadrovskim proširenjem, nadamo se 
uspješnom ostvarenju planiranog. 
U financijskom dijelu, gđa Vujčić detaljno je prezentirala sadržaj Plana s projekcijama. 
 

Nakon kraće rasprave, Program rada i Financijski plan za 2020. s projekcijama za 
2021. i 2022. stavljeni su na glasanje te su jednoglasno usvojeni. Kazališno vijeće donosi 
odluku o usvajanju Programa rada za 2020. i Financijskog plana za 2020. s projekcijama za 
2021. i 2022. (Odluka 2/XIX). 
 

Točka 6. 
 Članovima Vijeća predložen je Plan nabave za 2020. Nakon kraće rasprave isti je 
stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen. 
Kazališno vijeće donosi odluku o usvajanju Plana nabave za 2020. (Odluka 3/XIX).  
 

Točka 7. 
 Pod točkom Razno Kazališno vijeće jednoglasno odobrilo sklapanje autorskog 
ugovora s Ravnatelja koji će za vrijeme svog mandata obavljati i poslove glumca u Kazalištu, 
na način da mu se za pripremu naslova Cabaret Splićani isplati autorski honorar u iznosu od 
3.000,00 kn, dok bi mu za svaku izvedbu ovog te repriznih naslova isplaćivalo 300,00 kn. 
 
 Svi vijećnici pohvalili su premijeru predstave Postolar i vrag.  
 
 Sjednica dovršena u 15,15 sati. 
 
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 
 
Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 
 
 
Klasa: 612-03/19-01/213 
Urbroj: 2181-110-01-00/1 


