
 
 
 
 
Ur.broj:  
Zagreb, 13. travnja 2021. 
 

 
 

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 
ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2021. GODINI 

 
 
2. 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 13. travnja 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 TROMJESEČNOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU FINANCIJSKOG I 
PROGRAMSKOG POSLOVANJA 

3. ODLUKA O SUKCESIVNOM POKRIĆU MANJKA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 
4. PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA 

(SA SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA) 
5. I. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU 
6. ODLUKA O NABAVI RASVJETNOG PULTA ZA DVORANU „ISTRA“ 
7. 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 s 1. sjednice Kazališnog vijeća 
u 2021. godini, održane dana 29. siječnja 2021. godine. 
 
 

2. RAZMATRANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU FINANCIJSKOG I 
PROGRAMSKOG POSLOVANJA 

 
Izvještava se Kazališno vijeće o programskom i financijskom poslovanju ZKM-a za razdoblje od 01.01. 
do 31.03. 2021. godine.  
Nastavno na razmotreno financijsko i programsko izvješće Vijeće pohvaljuje rad kazališta- održavanje 
izvedbi, kao i   financijski rezultat s obzirom na produkcijski zaista izazovnu i zahtjevnu situaciju.  

 

 



 

 

  

3. ODLUKA O SUKCESIVNOM POKRIĆU MANJKA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 

Izvještava se Kazališno vijeće o novoj obvezi iz Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu, a odnosi 

se na obvezu donošenja akta kojim će se planirati pokriće manjka ili raspodjela viška prihoda u 

sljedećem fiskalnom razdoblju. Napominjemo da nas je Osnivač o toj novoj obvezi donošenja akta  

obavijestio tek 11.02.2021. godine, iako se usvajanje akta odnosi na prethodnu godinu. S obzirom da 

se Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godine predaje do 28. veljače 2021. godine, potrebno je 

naknadno odnosno u 2021. godini usvojiti rečeni akt. 

Slijedom prethodno navedenog, Vijeću se dostavlja na uvid i usvajanje Odluka o sukcesivnom pokriću 

manjka iz prethodnog razdoblja za 2020. godinu koja sadrži analizu i ocjenu postojećeg financijskog 

stanja, prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka manjka, mjere za stabilno održivo 

poslovanje te akcijski plan provedbe navedenih mjera. 

Vijeće jednoglasno usvaja predloženu Odluku o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja 

uz napomenu da je navedena obveza donošenja akta takve vrste zbunjujuća s obzirom da je razvidno 

da je rezultat manjka prihoda nerealiziranje prihoda iz Proračuna Grada Zagreba za refundaciju rashoda 

i izdataka sukladno Financijskom planu i ugovorima o financiranju programa za 2020. godinu, a ZKM-u 

čiji je Osnivač i vlasnik Grad Zagreb, najznačajniji izvor financiranja rashoda i izdataka su upravo 

proračunska sredstva Grada Zagreba koja u 2020. godini nisu isplaćena sukladno ugovorima odnosno 

u 2021. godini isplaćuju se sredstva čije je dospijeće bilo 31.12.2020. godini. 

 
 

4. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA ZKM-a ( sa sistematizacijom 
radnih mjesta) 

 
Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje Izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
radu, a izmjene se odnose na promjenu uvjeta stručne spreme ( iz SSS u VSS) za radno mjesto:. stručni 
suradnik za arhivu. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i 
načinu rada ( sa sistematizacijom radnih mjesta) prethodno je dostavljen na suglasnost sindikalnom 
povjereniku, koji na predloženi tekst nije imao nikakvih primjedbi. 

 

Kazališno vijeće predloženu Izmjenu Pravilnika jednoglasno usvaja te jdnoglasno utvrđuje pročišćeni 

tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju I načinu rada ( sa sistematizacijom radnih mjesta) u koji je uvrštena 

usvojena izmjena 

 
 

5. I. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU 
 

Kazališnom vijeću  donosi se na usvajanje I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2021. godinu 

(dalje u tekstu: Plan) u kojoj su sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izmjene i dopune Plana jasno 

naznačene. Uvidom u podnesene izmjene i dopune Plana  članovi Kazališnog vijeća istu jednoglasno 

prihvaćaju. 

 

6. ODLUKA O NABAI RASVJETNOG PULTA ZA DVORANU “ISTRA” 

Izvještava se Vijeće o potrebi nabave novog rasvjetnog pulta za dvoranu “Istra”. Postojeći rasvjetni pult 
star je preko dvanaest godina i počeo se učestalo kvariri i ometati održavanje proba i predstava, 
odnosno odvijanje cjelokupnog programa. Osim toga, novi rasvjetni pult nužan je  i za širok krug 
nezavisnih umjetnika koji koriste scenu ZKM-a,  kao što je nužan i za brojna glazbeno-scenska 
događanja koja se izvode u terminima za potrebe Grada Zagreba.  



 
Procijenjena vrijednost novog pulta je 140.000,00 kn. Sukladno odredbama Statuta Zagrebačkog 
kazališta mladih Kazališno vijeće, uz suglasnost Osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju i 
otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kn, ovim putem moli se Vijeće 
donošenje odluke odnosno odobrenje za pokretanje postupka nabave rasvjetnog pulta za dvoranu 
“Istra”. 

Vijeće jednoglasno donosi Odluku kojom se odobrava nabava odnosno pokretanje postupka nabave 
rasvjetnog pulta za dvoranu “Istra” procijenjene vrijednosti 140.000,00 kn, koja je sastavni dio ovog 
Zapisnika i koja se dostavlja na suglasnost Osnivaču. 

 

7. RAZNO 

Ravnateljica moli Kazališno vijeće dopuštenje za obavljanje umjetničkih poslova izvan Kazališta. Radi 
se o obavljanju umjetničke selekcije za potrebe Festivala plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat 
2021. godine, a navedeni angažman neće niti na koji način kolidirati s njezinim obvezama u ZKM-u. 

Kazališno vijeće jednoglasno daje suglasnost  na gore navedenu zamolbu. 

 

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 

 

__________________________________________ 


