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ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 
ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2021. GODINI 

 
 
 
 
3. 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 08. srpnja 2021. godine. 
 
Prisutni: 
 

1. dr.sc. Ivica Prlender, predsjednik  
2. Marija Sekelez, zamjenica predsjednika – putem telefona 
3. Ljiljana Štokalo, članica 
4. Krešimir Jurić, član 
5. Snježana Abramović Milković, ravnateljica ZKM-a 

 
 
 
Kosnstatira se da na sjednici postoji kvorum te se predlaže sljedeći dnevni red: 
 
 
 
DNEVNI RED:  
 
1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice 

3. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg programskog i financijskog izvješća 

4. Usvajanje II. izmjene Plana javne nabave za 2021. godinu 

5. Razno 

 

1.PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA 
 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Dnevni red sjednice. 
 

 
2.PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 

 
Konstatira se da je zapisnik s prošle sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima koji su 
nazočili sjednici, da na isti nije bilo primjedbi, te se stoga jednoglasno prihvaća zapisnik s 2. sjednice 
Kazališnog vijeća u 2021. godini, održane dana 13. travnja 2021. godine. 
 

 
3.RAZMATRANJE I USVAJANJE POLUGODIŠNJEG PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG 
IZVJEŠĆA 
 

 Izvještava se Kazališno vijeće o polugodišnjem financijskom obračunu za razdoblje od 01.01.2021.-
30.06.2021.  

       S obzirom na velik iznos neisplaćenih sredstava od strane Osnivača, predsjednik Vijeća zaključno 
predlaže da se na sljedećoj sjednici ponovo razmotri visina neisplaćenih sredstava od strane Osnivača 
u odnosu na mogućnost izvršenja planiranih programa. 

  



 
 Nakon uvida u finacijski pogugodišnji obračun te detaljnu analizu prihoda i rashoda koji prileži ovom 

zapisniku, Kazališno vijeće donosi jednoglasnu odluku o prihvaćanju polugodišnjeg financijskog 
obračuna.. 

 
 

Nadalje, Kazališno vijeće dobiva na uvid izvješće o izvršenju programa Zagrebačkog kazališta mladih 
za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine. Pohvaljuje se izvrsna popunjenost izvedbi, u odnosu na broj 
izdanih ulaznica.Kazališno vijeće donosi jednoglasnu odluku o prihvaćanju polugodišnjeg financijskog 
izvješća. 
 
Pohvaljuje se ravnateljica budući je ZKM u ovim ograničenim i otežanim radnim uvjetima izvršio svoju 
društvenu ulogu kroz suradnju s nezavisnim umjetnicima. 
 
 
4.USVAJANJE II. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU 

 

Kazališnom vijeću  donosi se na usvajanje II. 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 

usvajaju. 

 

5.RAZNO 

 

Izvještava se Vijeća o predststojećim gostovanjima u Gdansku, Vilniusu i Budimpešti koja bi se trebala 

realizirati u rujnu i listopadu 2021. 

Također, izvještava se Vijeće da je Učilište uspjelo prebroditi ovu kriznu pandemijsku godinu iz 

održavanje on line nastave,  a nastavu koju nije bilo moguće izvoditi on line uspješno je i u roku odradilo 

nadoknade.  

        
 

 

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 

 

__________________________________________ 

 
 

 


