
 
 
 
 
Ur.broj:  
Zagreb, 29. studenoga 2021. 
 
                                 

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 
ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH 

 
 
5. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2021. godini, sazvana je u skladu s 
člankom 41.  Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, a održana je dana 29. studenoga 2021. godine. 
 
Prisutni: 
 

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

 
 
 

Predsjednik Kazališnog vijeća konstatira da na sjednici postoji kvorum te predlaže sljedeći dnevni red: 
 
DNEVNI RED: 
1. PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA 
2. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
3. NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU ZKM-A 
4. USVAJANJE III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU 
5. PROGRAMSKI PLAN ZA 2022. GODINU 
6. RAZNO     
     
S 4 glasa „za“ jednoglasno je prihvaćen Dnevni red sjednice. 
 

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 4. sjednice 
Kazališnog vijeća u 2021. godini, održane dana 12. listopada 2021. godine. 
 

 
 

3. NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU ZKM-a 
 

 

Kazališno vijeće jednoglasno na sjednici donosi Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog kazališta mladih, a u kojoj je utvrđeno da se raspisuje natječaj za 
imenovanje ravnatelja/ravnateljice, da će se natječaj objaviti u Narodnim novinama i u Jutarnjem listu, 
utvrdilo je rok za podnošenje prijava na natječaj, utvrđeni su podaci koje kandidati trebaju dostaviti i 
uvjeti koje trebaju ispunjavati, te je utvrđen tekst natječaja. 
Odluka Kazališnog vijeća o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog 
kazališta mladih, kao i tekst Natječaja, nalazi se u prilogu ovog Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

  

 



 
4. USVAJANJE III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU 

Kazališnom vijeću  donosi se na usvajanje III. 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. PROGRAMSKI PLAN ZA 2022. GODINU 
 
Upoznaje se Vijeće s programom za 2022. godinu. 
Kazališno vijeće je planirani program za 2022. godinu primilo na znanje i na isto nema nikakvih 
primjedbi. 
 

6. RAZNO     
 

Konstatira da nema daljnih 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, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a 

 

__________________________________________ 

 
 

 

 

 

 


