
 
 
 
 
 
Ur.broj:  
Zagreb, 05. srpnja 2022. 
 

 
ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2022. GODINI 
 

 
 
9. 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 05. srpnja 2022. godine. 
 
Prisutni:: 

1. Damir Markovina, predsjednik 
2. Ivana Ivković, zamjenica predsjednika 
3. Hrvojka Begović, članica 
4. Krešimir Jurić, član  
5. Snježana Abramović Milković, ravnateljica 

 
Odsutni: 
 

1. Una Bauer, članica 
 

 
 
Konstatira se da na sjednici postoji kvorum te se predlaže sljedeći dnevni red: 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. i 8. SJEDNICE 
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE POLUGODIŠNJEG PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG 

IZVJEŠĆA 

3. USVAJANE IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE 

NABAVE od 12. travnja 2022. 

4. USVAJANJE III. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU 

5. DONOŠENJE ODLUKE O ISTVARIVANJU I KORIŠTENJU NENAMJENSKIH DONACIJA I 

VLASTITIH PRIHODA (sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba od 27.06.2022.) 

6. USVAJANJE PRAVILNIKA O RADU U OTEŽANIM RADNIM UVJETIMA, KRITERIJIMA ISPLATE I 
NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE RADA U OTEŽANIM RADNIM UVJETIMA 

7. RAZNO  
 
 Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen. 
 

 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
 

Konstatira se da su zapisnici sa 7. i 8. sjednice Kazališnog vijeća poslani na uvid svim članovima vijeća 
te da na ovoj sjednici postoji kvorum za glasovanje u odnosu na članove koji su prisustvovali 7.sjednici 
održanoj 11. travnja 2022. godine  i na 8. sjednici održanoj 12. svibnja 2022. godine te se stoga navedeni 
zapisnici nakon glasovanja jednoglasno usvajaju 
 

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE POLUGODIŠNJEG PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG 
IZVJEŠĆA 
 

Izvještava se Kazališno vijeće o polugodišnjem financijskom obračunu za razdoblje od 01.01.2022.-

30.06.2022. te se detaljno po stavkama analiziraju prihodi i rashodi. Konstatira se da je Osnivač u 

navedenom šestomjesečnom razdoblju isplatio materijalna sredstva zaključno s  ožujkom dok u istom 

razdoblju nije doznačio niti jedan dio programskih sredstva niti za ZKM niti za ZPC. Vijeće ističe da je 

situacija u kojoj se po pola godine ne uplaćuju programska sredstva zaista alarmantna. Nadalje, Vijeće 



 

se izvještava da Osnivač od svojih prošlogodišnjih dospjelih obveza još uvijek ZKM-u duguje refundaciju 

premija osiguranja te naknade članovima Vijeća te se upozorava na situaciju  u kojoj nam Osnivač 

materijalna sredstva isplaćena u tekućoj godini za studeni i prosinac 2021.g. oduzima od Financijskog 

plana za 2022. godinu .  

Ravnateljica izvještava o zakazanom sastanku s novoizabranom pročelnicom na kojem će, među 

ostalim temama,  i posebno istaknuti probleme u dinamici financiranja te će o zaključcima sa sastanka 

izvijestiti Vijeće. Ukoliko bude potrebe, Vijeće će i sa svoje strane poduzeti sve potrebno kako bi dobili 

konkretne informacije o dinamici isplate sredstava u sljedećem razdoblju bez čega je nemoguće planirati 

umjetnički program i rad ustanove. 

  

Nadalje, Kazališno vijeće izvještava se o izvršenju programa Zagrebačkog kazališta mladih i ZPC-a za 

razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine, a koji sadrži detaljni prikaz održanih premijernih predstava, 

repriznih predstava, gostovanja i svih ostalih događanja. Zaključuje se da je došlo do stvarno značajnog 

povećanja prihoda od prodaje ulaznica, naročito u periodu od 15. ožujka 2022. godine, nakon prestanka 

provođenja COVID-mjera, od kada se prodaje puni kapacitet dvorana.  

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

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja financijsko I programsko izvješće za period od 01.01.-30.06.2022. 

godine. 

 

3.USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE 

NABAVE od 12. travnja 2022. 

Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi 
postupka jednostavne nabave od 12. travnja 2022. godine, a izmjene se, sukladno uputama Osnivača,  
odnose na provedbu postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti  veće od 70.000,00 koju 
prema postojećem Pravilniku za sve ustanove provodi Grad Zagreb, a prema izmjenama i dopunama  
provedbu takvih potupaka procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za nabavu 
roba i usluga i provođenje projektnih natječaja, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova,  ponovo 
provode ustanove samostalno.  

 

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja predloženi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi 

postupka jednostavne nabave. 

 
4.USVAJANJE III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2022. godinu 

 

Kazališnom vijeću  donosi se na usvajanje III. 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. 

 
 
5.DONOŠENJE ODLUKE O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU NENAMJENSKIH DONACIJA I 
VLASTITIH PRIHODA ( sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba od 27.06.2022, 
godine) 
 
Sukladno toč. 3. Zaključka Gradonačelnika Grada Zagreba o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih 
donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb, Klasa: 611-01/22-
01/01, Ur.broj: 251-01-02-22-2 od 27.06.2022. godine, Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje 
prijedlog  Odluke o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda. 



 
Uvidom u prijedlog Odluke, Kazališno vijeće konstatira da je sastavljena u skladu sa Zaključkom, ali 
smatra da se da je od Osnivača potrebo zatražiti pojašnjnje u provedbi odredba navedenih u točki 2.c. 
Zaključka.  
 
Nakon rasprave i glasovanja, Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Odluku o ostvarivanju i korištenju 
nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.  
 
 

6. USVAJANJE PRAVILNIKA O RADU U OTEŽANIM RADNIM UVJETIMA, KRITERIJIMA 
ISPLATE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE RADA U OTEŽANIM RADNIM UVJETIMA 

 
Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje Pravilnik o radu u otežanim radnim uvjetima, kriterijima isplate  
i načinu vođenja evidencije rada u otežanim radnim uvjetima. Sukladno Zakonu, Pravilnik je prethodno 
dostavljen na očitovanje sindikalnom povjereniku koji je s istim suglasan.  
 
Na predloženi tekst Pravilnika, Vijeće nema nikakvih primjedbi te se stoga jednoglasno usvaja Pravilnik 
o radu u otežanim radnim uvjetima, kriterijima isplate  i načinu vođenja evidencije rada u otežanim 
radnim uvjetima, koji prileži ovom zapisniku i njegov je sastavni dio. 
 

     7. RAZNO 

a) Izvještava se Vijeće da je  od Osnivača zaprimljen dopis prema kojemu bi do 25. kolovoza 2022.  

trebali dostaviti  cjelogodišnji program rada za 2023. godinu prema programskim djelatnostima s 

iskazanim aktivnostima te odgovarajući prijedlog financijskih sredstava, uz napomenu da prijedlog 

financijskih sredstava bude u okviru ovogodišnjih odobrenih sredstava. Budući da se radi o novini koju 

donosi novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, a koji još nije stupio na 

snagu, zatražit ćemo Osnivača za odgodu.  

b) Nastavno na rasprave s prethodnih sjednica vezane uz rad Učilišta, zaključeno je da se na sljedećj 

sjednici kao točka dnevnog reda uvrsti rad Učilišta. Također, mole se članovi vijeća iz ZKM-a da 

obavijeste o tome zaposlenike Učilišta koji do sljedeće sjednice trebaju pripremiti materijale za koje 

smatraju da bi Vijeće trebalo proučiti i o njima raspravljati. 

 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 


