
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

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

 
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 16. srpnja 2018. u uredu ravnatelja, s 
početkom u 13,30 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 
7. Ljiljana Vujčić, voditeljica zajedničkih službi 
8. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika pete sjednice Vijeća  
2. Usvajanje teksta novog Statuta 
3. Razmatranje šestomjesečnog programskog i financijskog izvješća 
4. 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 prošloj sjednici Vijeća Irena Bitanga (izvjestiteljica po točki 2.)  informirala je 
prisutne o izvješću Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji o provedenom 
upravnom nadzoru nad Gradskim kazalištem mladih. U izvješću je dana je preporuka 
Kazalištu za donošenje novog teksta Statuta zbog nepravilnosti uočenih u postupku njegova 
donošenja, kao i donošenja izmjena i dopuna koje su uslijedile. 

Prijedlog teksta Statuta (u nastavku: Prijedlog) s obrazloženjem što se u odnosu na 
postojeći tekst Statuta mijenja odnosno dopunjuje dostavljen je članovima Vijeća uz poziv za 
sjednicu. 
Pozvani da iznesu svoje prijedloge ili primjedbe na Prijedlog, vijećnik Vinko Mihanović 
predlaže da se čl. 8., koji se odnosi na mogućnost i proceduru donošenja odluke o promjeni 
djelatnosti Kazališta, dopuni riječima „ako zakonom ili aktom o osnivanju ustanove nije 
drugačije određeno“. 
Izvjestiteljica ističe kako se radi o nepotrebnom dodatku, jer je procedura donošenja odluke o 
promjeni djelatnosti definirana točno onako kako odredbe pozitivnih pravnih propisa i akta o 
osnivanju nalažu. 



Članovi Vijeća suglasni su s obrazloženjem Izvjestiteljice te je ovaj prijedlog povučen.   
 Daljnji prijedlog vijećnika Mihanovića jest da se u čl. 7., st. 1. točki 3. uz dramski 
studio za djecu i dramski studio za mladež, doda i studio za pjevanje i ples.  
Prijedlog predsjednika Vijeća Zdeslava Benzona jest da se ova točka oblikuje na način da daje 
mogućnost postojanja više vrsta kreativnih studija, sadržajno vezanih uz djelatnost Kazališta.  
Vijećnici su suglasni s prijedlogom Predsjednika te će Ravnatelj ponuditi prijedlog navedene 
točke sukladno traženom.  
 Posljednji prijedlog vijećnika Mihanovića jest da se u čl. 20. Prijedloga iz uvjeta koje 
mora ispunjavati kandidat za ravnatelja, odredbe koja se odnosi na pet godina radnog staža na 
području kulture, briše dodatak „na području kulture“, jer se na taj način sužava broj 
kandidata u postupku izbora novog ravnatelja. 
Vijećnici su suglasni s ovim prijedlogom, te Ravnatelj utvrđuje novi prijedlog točke 2. članka 
20. prijedloga Statuta koja glasi: „- pet godina radnog staža,“, a koji prijedlog vijećnici 
jednoglasno usvajaju. 
 
 Sa svim ostalim odredbama prijedloga Statuta Vijećnici su suglasni. 
 

Točka 3. 
 Ravnatelj je prisutnima prezentirao šestomjesečno programsko izvješće, te je izrazio 
zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, unatoč situaciji s premijerom koja je odgođena za jesen.  

Rezultate šestomjesečnog financijskog izvješća vijećnicima je iznijela gđa Vujčić. 
Usprkos gore spomenutim poteškoćama, financijsko poslovanje je zadovoljavajuće. U prvih 
šest mjeseci ove godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od cca 23.000,00 kn. Prihod od 
prodaje ulaznica nešto je manji u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine, a čemu je 
razlog navedena odgoda premijere. 

U sklopu ove točke, Ravnatelj je, na upit vijećnika Dražena Nikolića, prezentirao 
vijećnicima program predstojeće sezone (naslove, redatelje i kratak sadržaj svih pet naslova), 
napomenuvši kako od iste očekuje dobre rezultate.   

Vijećnik Siniša Novković istaknuo je kako je u autorskom timu posljednje 
ovogodišnje premijere (Ivica i Marica) došlo do promjene na način da će, na molbu 
Ravnatelja, ovu predstavu režirati on umjesto Bojana Brajčića kako je to bilo predviđeno 
programom za 2018. godinu. Vijećnici nisu imali primjedbi na ovu promjenu. 

 
Vijećnici nisu imali primjedbi na podnesena izvješća. 
 

Točka 4. 
Pod točkom Razno nije bilo tema za raspravu. 

 
 Sjednica je zaključena u 13,50 sati.  
 
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 
 
Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 
 
 
Klasa: 612-03/18-01/109 
Urbroj: 2181-110-01-00/1 


