
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

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

 
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 16. travnja 2018. u uredu ravnatelja s 
početkom u 15,00 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. Belmondo Miliša, ravnatelj GKM-a 
7. Ljiljana Vujčić, voditeljica zajedničkih službi 
8. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika druge sjednice Vijeća 
2. Razmatranje tromjesečnog programskog i financijskog izvješća 
3. Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata 
4. Razno 

 
 
Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i dnevni red sjednice. 
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice. 
 

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

Točka 2. 
 O rezultatima tromjesečnog financijskog i programskog izvješća prisutne je izvijestila 
gđa Vujčić. Iz izvješća je vidljivo da je poslovanje Kazališta stabilno, prodaja predstava u 
rangu je s rezultatima istog razdoblja prošle godine, no pojavilo se povećanje rashoda u 
iznosu od 12.000,00 kn, a što je rezultat činjenice da su gotovo u cijelosti podmireni troškovi 
predstave čija će premijerna izvedba biti polovinom svibnja.   

Na upit predsjednika Vijeća gdina Benzona kada se očekuje sanacija nastalog 
povećanja rashoda, gđa Vujčić odgovara kako je objektivno za očekivati da će se stanje 
iznivelirati početkom sljedeće sezone, budući je razdoblje svibnja i lipnja  vrlo nepogodno u 
segmentu prodaje kada je u pitanju publika Kazališta (odlasci na školske izlete, završetak 
školske godine…). No, u navedenom razdoblju ne očekuju se ni dodatni troškovi poslovanja.  



Ravnatelj gdin Miliša obavijestio je prisutne o razlozima prolongiranja datuma 
premijerne predstave o kojoj je riječ bila u uvodu ove točke dnevnog reda. Također je 
izvijestio prisutne o odluci da se neće kandidirati na natječaju za ravnatelja Kazališta koji bi 
uskoro trebao biti raspisan. 

Budući nije bilo daljnjih pitanja, prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.  

 

Točka 3. 

Gđa Vujčić prezentirala je članovima Vijeća sadržaj Odluke o raspodjeli rezultata, te 
je ista odluka jednoglasno usvojena (odluka 1/III). 

 

Točka 4. 

Pod točkom razno potpredsjednik Vijeća gdin Mihanović zatražio je od tajnice da 
poziv i materijale za sjednice Vijeća koje prosljeđuje elektroničkom poštom Službi za kulturu 
Grada Splita ubuduće šalje istovremeno s e-poštom koju šalje sudionicima sjednice Vijeća, na 
što ga je tajnica obavijestila da će o e-pošti kojom se materijali za sjednicu šalju Gradu biti 
obaviješten kroz opciju „CC- primatelj kopije“. 

Pod istom točkom Vijećnici su, također, obaviješteni i o nagradi koju je na 11. 
Festivalu Mali Marulić u kategoriji najbolje predstave prema ocjeni dječjeg žirija osvojila 
predstava Od atoma do stanice redatelja i tekstopisca Siniše Novkovića, glumca GKM-a. 

Budući nije bilo daljnjih tema za raspravu, sjednica je dovršena u 15,30. 

 

 

 

Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 

 

Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 

 

 


