
 
 
 
 
Ur.broj:  
Zagreb, 31. siječnja 2022. 
 

 
ZAPISNIK S 5. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2022. GODINI 
 
 
5. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2022. godini, sazvana je u skladu s 
člankom 41. st.4. Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, a održana je dana 31. siječnja 2022. godine. 
 
Prisutni: 
 

1. Damir Markovina, predsjednik  
2. Ivana Ivković, zamjenica predsjednika 
3. Krešimir Jurić, član 
4. Snježana Abramović Milković, ravnateljica ZKM-a 

 
Odsutna: 

1. Hrvojka Begović, članica 
 
 
Kosnstatira se da na sjednici postoji kvorum te se predlaže sljedeći dnevni red: 
 
 
DNEVNI RED:  
 
1. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG I PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA ZA 2021. 

GODINU 
3. USVAJANJE ODLUKE O OTPISU (imovine, obveza i potraživanja) TEMLJEM PROVEDENE 

INVENTURE 
4. RAZNO 
 
 
  Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen. 
 

 
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 5. sjednice Kazališnog vijeća 
u 2021. godini, održane dana 18. siječnja 2022. godine. 
 
Predsjednik Vijeća izvještava prisutneda je prijedlog za imenovanje ravnatelja bez rasprave usvojen na 
sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održane dana 27. siječnja 2022. godine. 
 
 

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANCIJSKOG I PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA ZA 
2021. GODINU 

 

Izvještava se Kazališno vijeće o godišnjem financijskom obračunu i završnom računu za 2021. godine 

te se po stavkama analiziraju prihodi i rashodi. Konstatira se da Osnivač do kraja fiskalne godine nije 

ispunio sve ugovorene financijske obveze u 2021.godinu. 

Uz financijsko izvješće za 2021. godinu izvještava se Vijeće o sudskim sporovima koji su u tijeku i od 

kojih je velika većina nasljeđena od bivše uprave. 



 

Izvještava se Vijeće o izvršenom programu za 2021. godinu a koji sadrži detaljni prikaz održanih 

premijernih predstava, repriznih predstava, gostovanja i svih ostalih događanja. 

 

Nakon uvida u financijsko i programsko izvješće koje prileži ovom zapisniku i njegov je sastavni dio, 

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja godišnji obračun i završni račun te programsko izvješće za 2021. 

godinu.  

  

3. USVAJANJE ODLUKE O OTPISU (imovine, obveza i potraživanja) TEMLJEM PROVEDENE 

INVENTURE 

 
Izvještava se Kazališno vijeće da je provedena inventura za 2021. godinu te je inventurna komisija 
utvrdila stanje te sastavila prijedlog za otpis. Temeljem navedenih prijedloga za otpis donesena je  
Odluka za otpis dugotrajne nefinancijske imovine, obveza i potraživanja za koja je nastupila zastara 
temeljem odredbi Zakona o obveznom odnosu, a čiji su sastavni dio detaljni popisi imovine s količinama 
i iznosima, popis obveza i popis potraživanja. 

  
      Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Odluku o otpisu imovine, obveza i potraživanja za 2021. godinu. 
 

 
 
 
4. RAZNO 

Izvještava se Vijeće da su sukladno proceduri Osnivaču upućeni na odobrenje zahtjevi za 

popunjavanje upražnjenih radnih mjesta te da je naknadno poslana i požurnica.  

 

ZAKLJUČAK 

  

Sjednica je zaključena te će se iduća zakazati u ožujku, a sukladno čl. 41. Statuta ZKM-a. 

 

  

Za Kazališno vijeće ZKM-a: 

 

Damir Markovina, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a 

 

__________________________________________ 


