
 
 
 
 
Ur.broj:  
Zagreb, 17. siječnja 2022. godine. 
 
 
 
                                 

ZAPISNIK S 3. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 
ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2022. GODINI 

 
 
 
3. 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 17. 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. INTERVJU S KANDIDATKINJOM SNJEŽANOM ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ 
       
     
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 2. sjednice Kazališnog vijeća u 2022. godini održane dana 14. 
siječnja 2022. godine.  
 

2. INTERVJU S KANDIDATKINJOM SNJEŽANOM ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ 
 
Kazališno vijeće poziva kandidatkinju na Javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Zagrebačkog kazališta mladih, Snježanu Abramović Milković na razgovor, te u živoj i dinamičnoj diskusiji 
u kojoj sudjeluju svi članovi Vijeća pristupa evaluaciji kandidatkinjinog proteklog mandata na poziciji 
ravnateljice Zagrebačkog kazališta mladih, kao i propitivanju njenog Prijedloga plana i programa rada 
Zagrebačkog kazališta mladih 2023. - 2026. 
Zbog potrebe da se dublje rasprave pojedini segmenti predloženog dokumenta, te ranije dogovorenih 
obveza članova Kazališnog vijeća, intervju je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu, koji se odvio od 
9.30 - 11.45 tematizirao se protekli mandat kandidatkinje, te predloženi repertoar ZKM-a u razdoblju 
2023.-2026., potom se prešlo na pitanja odnosa i komunikacije unutar samog kazališta, te zaključilo 
razgovorom o statusu ZPC-a (Zagrebačkog plesnog centra).  
Nakon kraće pauze, Kazališno vijeće se u nastavku iste sjednice ponovno sastalo u 15 h, te nastavilo 
intervju s kandidatkinjom Snježanom Abramović Milković, prelazeći na temu Učilišta ZKM-a, da bi isti 
zaključilo u 16.30 s temom sadašnje i buduće regionalne i europske suradnje Zagrebačkog kazališta 
mladih. 



 
Po završenom razgovoru s kandidatkinjom, Kazališno vijeće se povlači na kraće konzultacije o daljnjem 
tijeku izbornog procesa. 
 
 
ZAKLJUČAK 
Zakazuje se sljedeća sjednica Kazališnog vijeća za dan 18. siječnja 2022. godine u 14,00 sati. 
  
 
Za Kazališno vijeće ZKM-a: 

 

Damir Markovina, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a 
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