
 
 
 
 
Ur.broj:  
Zagreb, 29. siječnja 2021. 
 

 
ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2021. GODINI 
 
 
1. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2021. godini, sazvana je u skladu s 
člankom 41. st.4. Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, a održana je dana 29. siječnja 2021. godine. 
 
Prisutni: 
 

1. dr.sc. Ivica Prlender, predsjednik  
2. Marija Sekelez, zamjenica predsjednika 
3. Krešimir Jurić, član 
4. Snježana Abramović Milković, ravnateljica ZKM-a 

 
Odsutna: 

1. Ljiljana Štokalo, članica 
 
 
Kosnstatira se da na sjednici postoji kvorum te se predlaže sljedeći dnevni red: 
 
 
DNEVNI RED:  
 
1. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG I PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA ZA 2020. 
GODINU 

3. USVAJANJE ODLUKE O OTPISU IMOVINE I POTRAŽIVANJA TEMELJEM PROVEDENE 
INVENTURE 

4. USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O RADU ( Usklađivanje s Pravilnikom o 
unutarnjem ustroju i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta) 

5. RAZNO 
 
 
    S 3 glasa „za“ jednoglasno je prihvaćen Dnevni red sjednice. 
 

 
1. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 

 
Konstatira se da je zapisnik s prošle sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima vijeća, 
da na isti nije bilo primjedbi, te se stoga jednoglasno prihvaća zapisnik sa 6. sjednice Kazališnog vijeća 
u 2020. godini, održane dana 29. prosinca 2020. godine. 
 
 

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG I PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA ZA 
2020. GODINU 

 

Izvještava se Kazališno vijeće o godišnjem financijskom obračunu i završnom računu za 2020. godinu, 

a u odnosu na činjenicu da osnivač do kraja fisklane godine nije ispunio sve ugovorene financijske 

obveze u 2020. u ukupnom iznosu od 1.931.990,20 kn te u kontekstu smanjenog vlastitog prihoda zbog 

zabrane rada za vrijeme lock downa te ograničenog rada zbog provođenja protupandemijskih mjera. 

 



 

Nakon uvida u financijsko i programsko izvješće koje prileži ovom zapisniku i njegov je sastavni dio, 

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja godišnji obračun i završni račun te programsko izvješće za 2020. 

godinu.  

Vijeće pohvaljuje rad kazališta koje je, unatoč  produkcijski zaista izazovnoj situaciji, održavalo izvedbe 

te ispunilo svoje programske obveze. 

 

  

3. USVAJANJE ODLUKE O OTPISU IMOVINE I POTRAŽIVANJA TEMELJEM PROVEDENE 
INVENTURE 

 
Izvještava se Kazališno vijeće da je za period od 2016. godine do veljače 2020. godine obavljena 
izvanredna inventura temeljem koje je inventurna komisija detaljno utvrdila stanje i prema tome sastavila 
prijedlog za otpis. Također je provedena inventura i za 2020. godinu te je inventurna komisija utvrdila 
stanje te sastavila prijedlog za otpis. Temeljem navedenih prijedloga za otpis donesene su Odluke za 
otpis dugotrajne nefinancijske imovine i potraživanja za koja je nastupila zastara temeljem odredbi 
Zakona o obveznom odnosu, čiji su sastavni dio detaljni popisi imovine s količinama i iznosima. 

  
      Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvaja predložene Odluke o otpisu dugotrajne nefinancijske 

imovine i potaživanja.. 
 

 
4. USVAJANJE PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM 

USTROJU I NAČINU RADA ZKM-a ( sa sistematizacijom radnih mjesta) 
 
 
 
Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, a 
izmjene se odnose na usklađivanje s Parvilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada (sa 
sistematizacijom radnih mjesta), a koji je Vijeće usvojilo na prethodnoj sjednici. Prijedlog Pravilnika o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu prethodno je dostavljen na suglasnost sindikalnom 
povjereniku, koji na predloženi tekst nije imao nikakvih primjedbi. 

 

Kazališno vijeće predloženi Pravilnik jednoglasno usvaja te jdnoglasno utvrđuje pročišćeni tekst Pravilnika 

o radu, a koji se nalazi u privitku ovog zapisnika. 

 
 
 

5. RAZNO 
 

Izvještava se Vijeće o kupljenom video projektoru. 

Predsjednik Vijeća nadalje konstatira da nema daljnjih tema za raspravljanje i odlučivanje. 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

  

Sjednica je zaključena te će se iduća zakazati sukladno čl. 41. Statuta ZKM-a. 

 

  

Za Kazališno vijeće ZKM-a: 

 

dr.sc. Ivica Prlender, predsjednika Kazališnog vijeća ZKM-a 

 

__________________________________________ 


