
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

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

 
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 21. rujna (petak) 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. Siniša Novković, član Vijeća 
5. Belmondo Miliša, ravnatelj 
6. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
Vijećnik Dražen Nikolić opravdao je izostanak s današnje sjednice. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sedme 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 31. 
kolovoza 2018. u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te službenom listu Narodne Novine br. 
78/18, u otvorenom roku stigle su tri prijave kandidata.  
Sve tri prijave zaprimljene su dana 14. rujna 2018., osobno na urudžbeni zapisnik Kazališta, u 
zatvorenim omotnicama, sukladno propozicijama Natječaja.  
Članovi Vijeća pristupili su otvaranju pristiglih omotnica te utvrđuju sljedeće: 
 
I. Prijava kandidata Ante Krstulovića, zaprimljena pod brojem 612-03/18-01/130, sadrži 
sljedeću dokumentaciju:   

- životopis, 
- ovjerenu presliku diplome ADU Zagreb, 
- original potvrde škole Disco Linguas d.o.o. Zagreb o utvrđivanju stupnja znanja 

engleskog jezika od 27. kolovoza 2018, 



- original potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna službe u 
Zagrebu, o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a od 05.09.2018., 

- uvjerenje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 07.09.2018. da se protiv kandidata 
ne vodi kazneni postupak, 

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

 
 
II. Prijava Ive Perkušića, zaprimljena pod brojem 612-03/18-01/131, 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 11. svibnja 2018. da se protiv kandidata ne vodi 
kazneni postupak, 

- 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. 

 
 

III.  Prijava Silvane Stanić, zaprimljena pod brojem 612-03/18-01/132, sadrži sljedeću 
dokumentaciju: 

- životopis, 
- original ovjerenog prijevoda sa srpskog jezika diplome Sveučilišta u Beogradu o 

stečenoj visokoj školskoj spremi i stručnom nazivu profesora jugoslavenskih 
književnosti i srpskohrvatskog jezika, 

- original domovnice, 
- original izvatka iz matice rođenih, 
- original potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu 

od 05. rujna 2018. o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, 
- original dopisa HZMO-a, Područne službe u Splitu od 06. ožujka 2017. s pregledom 

razdoblja osiguranja navršenih u Bosni i Hercegovini, 
- original potvrde škole stranih jezika Dijalog d.o.o. iz Splita o poznavanju engleskog 

jezika,  
- original ovjerenog prijevoda sa srpskog jezika indeksa Sveučilišta u Beogradu, 
- original uvjerenja Općinskog suda u Splitu od 07. rujna 2018.  da se protiv 

kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, 
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog kazališta mladih. 

 
 
Kako bi članovi Vijeća proučili pristigle materijale, prekida se sjednica te se nastavak 
zakazuje za srijedu, 26. rujna 2018. u 12,00 sati, kada će se i kandidati pozvati na intervju. 
Natječajna dokumentacija se uručuje administrativnoj tajnici radi kopiranja u pet primjeraka, 
dok se tajnika Kazališta obvezuje obavijestiti kandidate o terminu intervjua. 
 
Sjednica dovršena u 13.45. 
 
 



 
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 
 
Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 
 
 
 

 

 

 


