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ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2022. GODINI 
 

 
 
7. 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 11. travnja 2022. godine. 
 
Prisutni:: 

1. Damir Markovina, predsjednik 
2. Una Bauer, članica 
3. Hrvojka Begović, članica 
4. Krešimir Jurić, član  
5. Snježana Abramović Milković, ravnateljica 

 
Odsutni: 
 

1. Ivana Ivković, zamjenica predsjednika 
 
 
Kosnstatira se da na sjednici postoji kvorum te se predlaže sljedeći dnevni red: 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
2. RAZMATRANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU FINANCIJSKOG I 

PROGRAMSKOG POSLOVANJA 
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU 
4. USVAJANJE PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH ( u 

odnosu na izmjenu i dopunu usvojenu 08. veljače 2022. godine) 
5. PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA 

(SA SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA) 
6. I. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU 
7. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 
8. RAZNO 
 
 Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen. 
 

 
1. USVAJANJE 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 sa 6. sjednice Kazališnog vijeća 
u 2022. godini, održane dana 08. veljače 2022. godine. 
 
 
 

2. RAZMATRANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠĆA O OSTVARENJU FINANCIJSKOG I 
PROGRAMSKOG POSLOVANJA 

 

Izvještava se Kazališno vijeće o finacijskom i programskom poslovanju ZKM-a u periodu od 01.01.-

31.03.2022. godine te se po stavkama analiziraju prihodi i rashodi. Konstatira se da Osnivač u 

razmatranom periodu još uvijek nije ispunio sve ugovorene financijske obveze iz 2021. godine. Također, 

Osnivač još uvijek nije doznačio sredstva za period od 01.01.-31.03.2022. godine. 



 

Izvještava se Vijeće o izvršenom programu u tromjesečnom periodu, a koje izvješće sadrži detaljni 

prikaz održanih premijernih predstava, repriznih predstava, gostovanja i svih ostalih događanja u ZKM-

u i ZPC-u. 

Ravnateljica izvještava Vijeće o odluci Osnivača da se program za 2022. godinu, prijavljen za Javne 

potrebe u kulturi Grada Zagreba, više ne valoriziraju kroz Kulturna vijeća za vrednovanje programa 

javnih potreba u kulturi već se programska i ostala sredstva ustanovama isplaćuju prema Financijskom 

planu za 2022. godinu. 

Također, ravnateljica ističe da s takvom odlukom Osnivača ustanove nisu prethodno bile upoznate te 

da zbog zadanog limita od strane Osnivača u Financijskom planu za 2022. godinu nisu mogli realno 

planirati svoje programske potrebe. S obzirom da takav novi način financiranja nije adekvatan te dovodi 

do narušavanja kvalitete rada na svim razinama, ravnatelji svih gradskih kazališta uputili su zajednički 

dopis Gradonačelniku. 

Konstatira se da je tromjesčno programsko i financijsko izvješće Kazališno vijeće primilo na znanje  te 

da će Vijeće i  sa svoje strane pokušati saznati planiranu dinamiku isplate sredstava od strane Osnivača 

te da li će se programska sredstva za 2022. godinu povećati iznad limita zadanog Financijskim planom.  

  

3.IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU 

Izvještava se Vijeće o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu na način da se detaljno i analitički 

po pojedinim stavkama prikazuje iznos planiranih u odnosu na utrošena sredstva po pojedinoj stavci za 

2021. godinu. 

Nakon analize izvršenja financijskog plana za 2021. godinu, Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o 

izvršenju financijskog plana za 2021. godinu. 

 

4.USVAJANJE PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH ( u 

odnosu na izmjenu i dopunu usvojenu 08. veljače 2022. godine).  

Kazališnom vijeću predlaže se  usvajanje pročišćenog teksta Statuta ZKM-a, a u koji  su unesene 
zadnje izmjene i dopune Statuta od 08. veljače 2022. na koje Skupština Grada Zagreba dala suglasnost 
Zaključkom Klasa: 024-01/22-03/73, Ur.broj: 251-16-03-22-4 od 25. veljače 2022. godine.  

Kazališno vijeće  jednoglasno usvaja  pročišćeni tekst Statuta ZKM-a, a koji se nalazi u privitku ovog 
zapisnika. 

 
5.PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA 
(SA SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA) 
 
 
Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta, a izmjene se odnose 
na izmjenu opisa poslova I uvjeta stručne spreme pjedninih rasnih smjesta u službi računovodstva, na 
promjenu naziva radnog mjesta djelatnika u arhivi, promjenu uvjeta stručne spreme za radno mjesto 
voditelja službe održavanja i sigurnosti te na izmjene u propisanim uvjetnima za zapošljavanje na 
radnom mjestu: djelatnik održavanja-strojar kotlovnice i klima postrojenja.   
Prijedlog Izmjena I dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu 
rada (sa sistematizacijom radnih mjesta) prethodno je dostavljen na suglasnost sindikalnom 
povjereniku, koji na predloženi tekst nije imao nikakvih primjedbi. 
 



 

 

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja predloženu Izmjenu i dopunu  Pravilnika Pravilnika o unutarnjem 

ustroju i načinu rada ( sa sistematizacijom radnih mjesta) u koji je uvrštena usvojena izmjena 

 
6.              I. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU 
 

Kazališnom vijeću  donosi se na usvajanje I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2022. 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 

prihvaćaju. 

 
 
 

7. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 

Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave, a  koji 

je bilo potrebno izraditi u odnosu na dopis i uputu Gradonačelnika od 01.03.2022. da dosadašnje 

Pravilnike treba izmijeniti sukladno odluci Osnivača odnosno u smislu da sve postupke jednostavne 

nabave procijenjene vrijednosti ( vrijednost bez PDV-a) iznad 70.000,00 kn u ime ustanove provodi Grad 

Zagreb kao i nabave vezane uz projektne natječaje i projekte financirane iz programa EU, bez obzira 

na procijenjenu vrijednost nabave. 

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave. 

8. RAZNO 

Sukladno molbi Vijeća sa pretprošle sjednice, izvještava se Vijeće o prihodima i rashodima Učilišta na 

godišnjoj razini. 

Nadalje, Krešimir Jurić, član vijeća, dostavlja ravnateljici i članovima Vijeća primjerke dopisa koje su mu, 

kao predstavniku svih zaposlenika, uputile pedagoginje Učilišta i u kojem su navedeni problemi s kojima 

se Učilište susreće u svakodnevnom radu. 

Kazališno vijeće prima dostavljeni dopis na znanje te predsjednik Vijeća upućuje članove vijeća iz 

redova umjetnika i svih zaposlenika ZKM-a da do sljedeće sjednice osobno kontaktiraju predstavnike 

Učilišta te konkretiziraju i kategoriziraju probleme u radu i funkcioniranju Učilišta, kako bi isti sukladno 

hitnosti mogli biti uvršteni na Dnevni red, te predlaže pozvati na jednu od sljedećih sjednica Kazališnog 

vijeća ZKM-a njihovog predstavnika. 

 ZAKLJUČAK 

  

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

  

Za Kazališno vijeće ZKM-a: 

 

Damir Markovina, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a 


