
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

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

 
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 28. svibnja 2019. (utorak) u uredu ravnatelja, s 
početkom u 15,00 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. Ivo Perkušić, ravnatelj 
7. Mirza Banović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točki 3. Dnevnog reda 
8. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika petnaeste sjednice Vijeća  
2. Upoznavanje Kazališnog vijeća s novim Ravnateljem 
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata 
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. 
 U svom predstavljanju Kazališnom vijeću ravnatelj gdin Ivo Perkušić upoznao je 
prisutne s planovima za nadolazeću sezonu. U programskom dijelu to se odnosilo na tri 
premijerna naslova, blagdanski program predstava, gostovanja na festivalima kao i namjeri da 
se, kroz gostovanja drugih ansambala u GKM-u, splitskoj publici predstave zanimljivi naslovi 
domaće kazališne produkcije. Prisutni su informirani i o obavljenim pregovorima vezano uz 
planirana  ulaganja u obnovu prostora u Kazalištu, izradi nove web stranice, uvođenju on-line 
prodaje ulaznica, pokretanju studija za pjevanje i ples kao i povećanju cijena studija u novoj 
sezoni, pregovorima s potencijalnim sponzorima, pokrenutom sudskom sporu protiv Kazališta 



od strane radnice Ljiljane Vujčić, te o problemu nedostatka kadra (glumac, voditelj 
marketinga).  
   

Točka 3. 
 
 Voditeljica računovodstva prezentirala je članovima Vijeća prijedlog Odluke o 
raspodjeli rezultata. 
Budući da članovi Vijeća nisu imali primjedbi na isti, stavljen je na glasanje i jednoglasno 
usvojen. 
Kazališno vijeće donosi Odluku o raspodjeli rezultata (odluka 1/XVI). 
 
 

Točka 4. 
 Pod točkom razno, Ravnatelj je od Vijeća zatražio suglasnost za obavljanje umjetničke 
djelatnosti i umjetničkih poslova izvan Kazališta,  što bi se odnosilo na suradnju s Radio 
Dalmacijom te glazbene nastupe i voditeljskih angažmane. 
 

Kazališno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju 
Gradskog kazališta mladih Ivi Perkušiću za umjetničko djelovanje i obavljanje 
umjetničkih poslova i to suradnju s Radio Dalmacijom te glazbene nastupe i voditeljske 
angažmane. 
Ivo Perkušić dužan je navedene poslove obavljati van radnog vremena Gradskog 
kazališta mladih (odluka 2/XVI). 
 

Ravnatelj je Vijeće obavijestio i o prijedlogu promjene naziva Kazališta u Splitsko 
kazalište mladih, postavljanju natpisa imena Kazališta na novougrađenim vratima na južnom 
pročelju zgrade te o planovima za Dane Borisa Dvornika u drugom dijelu sezone 2019./2020. 
 
 
Drugih tema za raspravu nije bilo te je sjednica dovršena u 15,50 sati. 
 
 
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 
 
Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 
 
 
 
Klasa: 612-03/19-01/106 
Urbroj: 2181-110-01-00/1 
 
 
 
 
 
 

 

 


