
 
 
 
 
Ur.broj:  
Zagreb, 14. siječnja 2022. godine. 
 
                                 

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 
ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2022. GODINI 

 
 
2. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2022. godini, sazvana je u skladu s 
člankom 41. st.1. Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, a održana je dana 14. siječnja 2022. godine. 
 
Prisutni: 
 

1. Damir Markovina, predsjednik 
2. Ivana Ivković, zamjenica predsjednika 
3. Una Bauer, članica 
4. Hrvojka Begović, članica 
5. Krešimir Jurić, član 
 
 
 

Predsjednik Vijeća  konstatira da na sjednici postoji kvorum te predlaže sljedeći dnevni red: 
 
DNEVNI RED: 
 
1.VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
2.VERIFIKACIJA DOKUMENTACIJE PRISTIGLIH PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA 
RAVNATELJA/RAVNATELJICU ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH 
3. DOGOVOR O TERMINU PROVOĐENJA INTERVJUA S KANIDATATIMA ČIJE SU PRIJAVE 
VERIFICIRANE OD STRANE KAZALIŠNOG VIJEĆA 
4. RAZNO        
     
S 5 glasova „za“ jednoglasno je prihvaćen Dnevni red sjednice. 
 

 
1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
 

Konstatira se da je zapisnik s prošle sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima koji su 
nazočili sjednici, te da na isti nema primjedbi. 
Vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik s 1. sjednice Kazališnog vijeća u 2022. godini održane dana 10. 
siječnja 2022. godine.  

 
2. VERIFIKACIJA DOKUMENTACIJE PRISTIGLIH PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA 

RAVNATELJA/RAVNATELJICU ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH 
 

S obzirom na činjenicu utvrđenu na prošloj sjednici, a to je da prijava Tamare Damjanović sadrži presliku samo 
jednog autorskog ugovora s datumom 17. siječnja 2017. i  s periodom važenja 17. ožujka 2017.  te da na temelju 
toga nije moguće nedvojbeno utvrditi da ipunjava formalne natječajni uvjet od najmanje 5 godina rada u kulturi, 
konstatira se da je, sukladno zaključku prošle sjednice zatraženo i zaprimljeno stručno pravno tumačenje o tome 
na koji način kandidat u natjačaju za ravnatelja/ravnateljicu ZKM-a dokazuje da zadovoljava uvjet  
“istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi”, u slučaju kad 
kandidat ovaj uvjet ne dokazuje radnim iskustvom ostvarenim na radu kod nekog poslodavca, što se 
dokazuje elektroničkim ispisom staža od HZMO, odnosno koja su prikladna dokazna sredstva kojima 
dokazuje ispunjenje traženog natječajnog uvjeta te da li tim dokaznim sredstvom/sredstvima mora biti 
dokazan kontinuitet i/ili ukupnost vremena od 5 godina iskustva, a koji vremenski uvjet je utvrđen u 
objavljenom natječaju za ravnatelja/ravnateljicu ZKM-a.  

Sa sadržajem stručnog tumačenja upoznati su svi članovi Vijeća. 

Pristupa se glasovanju o tome da li  Tamara Damjanović ispunjava propisane formalne uvjete natječaja 
te da li se može smatrati kandidatom u daljnjem natječajnom postupku.  



 
Vijeće jednoglasno donosi odluku da Tamara Damjanović ne ispunjava formalne uvjete natječaja te se 
stoga ne može smatrati kandidatom u daljnjem natječajnom postupku. 

Nadalje, Vijeće jednoglasno donosi odluku da Snježana Abramović Milković ispunjava formalne uvjete 
natječaja. 

Konstatira se, dakle, da je samo jedna pravovremeno pristigla molba  potpuna i da sadrži svu poptrebnu 
natječajnu dokumentaciju, odnosno da je u daljnjem natječajnom postupku jedini kandidat Snježana 
Abramović Milković. 

  

3 DOGOVOR O TERMINU PROVOĐENJA INTERVJUA S KANIDATATIMA ČIJE SU 
PRIJAVE VERIFICIRANE OD STRANE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

 
Kazališno vijeće raspravlja o strukturiranju intervjua i donosi jednoglasnu odluku o tome da će se intervju 
s kandidatkinjom Snježanom Abramović Milković, održati u ponedjeljak, 17. siječnja 2022. godine s 
početkom u 09,00 sati. 
Predsjednik Vijeća o terminu intervjua obavijestit će kandidatkinju pisano putem elektroničke pošte. 
 

 

4 RAZNO 

Nastavno na zaprimljeno obrazloženje prihoda i rashoda u 2019. godini koje je dostavljeno Vijeću 
sukladno zaključku s prošle sjednice, konstatira se da je Osnivač nedvojbeno, počevši od 2019. godine, 
počeo s kašnjenjem ispunjenja i s djelomičnim ispunjenjem odnosno isplatom ugovrenih ili odobrenih 
sredstava prema ZKM-u, a koja praksa se nastavlja u idućim periodima i rezultira manjkom prihoda. 
Navedena problematika zahtijeva dublju analizu, a Vijeće će o istoj raspravljati na daljnim sjednicama.   

 

ZAKLJUČAK 

Zakazuje se sljedeća sjednica Kazališnog vijeća za dan 17. siječnja 2022. godine u 09,00 sati. 

  

  

Za Kazališno vijeće ZKM-a: 

 

Damir Markovina, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a 

 

__________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 


