GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT
Trg Republike 1
ZAPISNIK
petnaeste sjednice Kazališnog vijeća GKM-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 23. travnja 2019. (utorak) u uredu ravnatelja, s
početkom u 13,30 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. Belmondo Miliša, ravnatelj
7. Mirza Banović, voditeljica računovodstva
8. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika četrnaeste sjednice Vijeća
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu
Tromjesečno programsko izvješće
Tromjesečno financijsko izvješće
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 zapisnike prethodne sjednice.

Točka 2.
Tajnica Kazališta obrazložila je prisutnima Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o
zaštiti na radu Gradskog kazališta mladih, koji Prijedlog je posljedica stupanja na snagu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN 94/18 i 96/18).
Prisutni nisu imali primjedbi na Prijedlog te je isti jednoglasno je usvojen.
Kazališno vijeće donosi Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu
(odluka 1/XV).

Točka 3.
Ravnatelj je Kazališnom vijeću iznio programske rezultate prvog tromjesečja na koje
Vijeće nije imalo primjedbi.
Točka 4.
Voditeljica računovodstva prezentirala je rezultate financijskog poslovanja Kazališta u
prvom tromjesečju. Članovi Vijeća nisu imali primjedbi na izvješće.
Točka 5.
Pod točkom razno članovi Vijeća dotaknuli su se postupka zaštite dostojanstva koji je
protiv ravnatelja pokrenula radnica Ljiljana Vujčić koji je okončan prijedlogom Povjerenika
za zaštitu dostojanstva za mirenje stranaka.
Na zamolbu ravnatelja, dogovoreno je da će Vijeće uputiti dopis Osnivaču za
izdavanje suglasnosti i osiguranje financijskih sredstava za premještaj glumice Lidije Florijan
iz druge u prvu glumačku grupu, a koju molbu je Kazalište u nekoliko navrata upućivalo
Gradu, no bez rezultata.
Sjednica dovršena u 14,00 sati.
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća

______________________

Irena Bitanga, zapisničar

______________________

Klasa: 612-03/19-01/80
Urbroj: 2181-110-01-00/1

