
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

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

 
nastavak osme sjednice Kazališnog vijeća GKM-a održan je 01. listopada (ponedjeljak) 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. Dražen Nikolić, član Vijeća 
6. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
Ravnatelj Belmondo Miliša opravdao je izostanak s današnje sjednice. 
 
Prije početka sjednice, Predsjednik Vijeća utvrđuje postojanje kvoruma. 
Članovima Vijeća ranije je uručen prijedlog dnevnog reda nastavka sjednice, no zbog 
izmijenjenih okolnosti, predlaže promjenu dnevnog reda na način da točka 2. dnevnog reda 
bude donošenje odluke o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice te 
donošenje odluke o raspisivanju novog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Gradskog kazališta mladih, umjesto pozivom predložene točke (Donošenje odluke o 
prijedlogu kandidata za ravnatelja Gradskog kazališta mladih). 
Točka 3. (Razno) ostaje nepromijenjena.   
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog izmjene dnevnog rada. 
 
 
 

Točka 2. 
 Dopisom Odsjeka za kulturu, Službe za društvene djelatnosti Grada Splita od 28. rujna 
2018. Kazališno vijeće upozoreno je na propust u tekstu Natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta mladih, objavljenog 31. kolovoza 2018. 
istovremeno u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te službenom listu Narodne novine br. 
78/18. 
Naime, prema navodima iz dopisa, u tekstu Natječaja nije naznačena poveznica na internetsku 
stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava 
prednosti pri zapošljavanju, što je, prema mišljenju Službe, obveza Kazališta kod raspisivanja 
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, te je od Vijeća zatraženo otklanjanje navedenog 
propusta ponavljanjem postupka Natječaja uz navođenje svih Zakonom o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisanih uvjeta. 
 

Nastavno na navedeno, Predsjednik Vijeća stavlja na glasanje prijedlog odluke o 
poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta mladih 
objavljenog 31. kolovoza 2018. istovremeno u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te 
službenom listu Narodne novine br. 78/18. 



Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te Kazališno vijeće donosi Odluku o poništenju 
Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta mladih 
objavljenog 31. kolovoza 2018. istovremeno u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te 
službenom listu Narodne novine br. 78/18. (odluka 1/VIII). 
 

Daje se nalog Tajniku da Odluku o poništenju Natječaja objavi u prvom sljedećem 
izdanju Narodnih novina, te dnevnom listu Slobodna Dalmacija.  
 

Članovima Vijeća predočen je dopunjeni tekst Natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta mladih. 
Predsjednik Vijeća stavlja na glasanje ovakav prijedlog teksta Natječaja te je isti jednoglasno 
usvojen. 
Kazališno vijeće donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za ravnatelja/ravnateljicu 
Gradskog kazališta mladih (odluka 2/VIII).  
 

Daje se nalog Tajniku da, po objavi Odluke o poništenju Natječaja, u Narodnim 
novinama i dnevnom listu Slobodna Dalmacija objavi tekst Natječaja. 
 
 

Točka 3. 
Pod točkom nije bilo prijedloga za raspravu. 
 
 
Budući nije bilo daljnjih tema za raspravu, sjednica je zaključena u 13,45 sati. 
 
 
 
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 
 
Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 
 
 
Klasa: 612-03/18-01/155 

Urbroj: 2181-110-01-00/1 

 

 

 

 

 


