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ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE U 2015. GODINI KAZALIŠNOG VIJEĆA
ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH

2. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2015. godini, u skladu s člankom 41.st.4. Statuta 
Zagrebačkog kazališta mladih, sazvana je na zahtjev ravnateljice, a održana je dana 20. ožujka 2015. godine.

Sjednici su prisustvovali:

1. Kostadinka Velkovska, predsjednica Kazališnog vijeća ZKM-a
2. Katarina Pejović, članica Kazališnog vijeća ZKM-a
3. Dragan Šolaja, član Kazališnog vijeća ZKM-a
4. Jasmin Telalović, član Kazališnog vijeća ZKM-a
5. Snježana Abramović Milković, ravnateljica

     
Kazališno vijeće je raspravljalo o sljedećem:

1. PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red za 2. sjednicu Kazališnog 
vijeća u 2015. godini.

2. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA

Prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik s 1. sjednice u 2015. godini održanoj 
dana 28. siječnja 2015. godine te pritom ističu da je isti sastavljen vjerodostojno i stručno.

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

Voditeljica  službe  računovodstva  izvještava  Kazališno  vijeće  o  godišnjem   financijskom  obračunu  i 
završnom računu za 2014. godinu odnosno o izvršenju financijskog plana za 2014. godinu, analitički 
nabrojavši  pojedine  iznose  prihoda,  od  koga  je  prihod  uplaćen,  iznos  vlastitih  prihoda,  kao  i  iznos 
rashoda za proteklu godinu. Nakon navedenog proizlazi da je Zagrebačko kazalište mladih u protekloj 
godini uspješno i pozitivno poslovalo.
Nakon uvida u finacijsko izvješće koje prileži ovom zapisniku i njegov je sastavni dio, prisutni članovi 
Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju godišnji obračun i završni račun za 2014. godinu. 
Nadalje, prisutni članovi Kazališnog vijeća dobivaju na uvid izvješće o izvršenju programa Zagrebačkog 
kazališta  mladih  za  razdoblje  siječnj-prosinac  2014.  godine,  a  koji  sadrži  detaljni  prikaz  održanih 
premijernih  predstava,  repriznih  predstava,  gostovanja  i  svih  ostalih  događanja,  a  koji  prileži  ovom 
zapisniku  i  njegov  je  sastavni  dio  i  koji  su  prisutni  članovi  Kazališnog  vijeća  nakon  uvida  u  isti 
jednoglasno usvojili.
Također,  prisutni  članovi  Kazališnog  vijeća,  nakon  obrazloženja  voditeljice  Službe  računovodstva, 
jednoglasno  je  donijelo  Odluku  o  pokriću  manjka  prihoda  od  nefinancijske  imovine  viškom prihoda 
poslovanja tijekom prethodnih razdoblja, a koja je sastavni dio ovog zapisnika.
 

4. USVAJANJE PROGRAMSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

Ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih izvještava Kazališno vijeće  o programu za 2015. godinu.
Posebno napominje da će u rujnu 2015. godine Barbara Houseman  voditi radionicu za profesionalne 
glumce u trajanju od  osam dana.
Nakon uvida u programski plan za 2015. godinu, a koji je sastavni dio ovog zapisnika, prisutni članovi 
Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju isti.
Ravnateljica ovdje izvještava Kazališno vijeće da je na dnevnom redu trebalo biti i usvajanje financijskog 
plana za 2015. godinu te sukladno tomu i Plana nabave za 2015. godinu, međutim do danas nismo od 
Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje,  kulturu i  šport  zaprimili  potvrdu našeg Prijedloga  
financijskog plana za 2015. godinu.



Financijski plan za 2015. godinu ne može se usvojiti bez podataka o iznosu i pozicijama financiranja  
poslovanja Zagrebačkog kazališta mladih od strane Gradskog ureda za kulturu, o čemu do danas nismo 
obaviješteni.
U skladu s prethodno navedenim, ne može se usvojiti niti Plan nabave za 2015. godinu, budući da je za 
isti, Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, potrebno prethodno usvojiti Financijski plan.
  

5. MIŠLJENJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU, PO PROVEDENOJ REVIZIJI FINANCIJSKOG 
POSLOVANJA 2013. GODINE

Ravnateljica je izvijestila Kazališno vijeće o nacrtu mišljenja Državnog ureda za reviziju, po provedenoj 
reviziji financijskog poslovanja 2013. godine kao i o očitovanju Zagrebačkog kazališta mladih na dano 
mišljenje.
Svi članovi vijeća upoznati su sa svim točkama iz nacrta mišljenja Državnog ureda za reviziju te se o 
istima raspravlja i  ujedno konstatira što je sve već poduzeto kako bi  se otklonile nepravilnosti  koje  
proizlaze iz revizijskog nalaza.  

              Mišljenje Državnog ureda za  reviziju, po provedenoj reviziji financijskog poslovanja 2013. godine, prileži 
ovom zapisniku  i njegov je sastavni dio.  

6. RAZNO

Ravnateljica izvještava Kazališno vijeće o sljedećem:

a) REVIZIJA AKTUALNIH SUDSKIH SPOROVA
Budući da je rashod za odvjetničke usluge u protekloj godini premašio planiranu vrijednost dogovoreno 
da se s odvjetnicom sklopi ugovor o zastupanju te je  zatraženo od odvjetnice izvješće o stanju svih 
predmeta u kojima ona zastupa Zagrebačko kazalište mladih kako bi se moglo iz istog odlučiti od kojih bi 
postupaka trebalo odustati budući da nema izgleda za uspjeh u sporu.
b) IZVANSUDSKA NAGODBA S „PINGVINOM“
Izvješćuje se da je ZKM povukao tužbu u sporu ZKMc/aPINGVIN, a to stoga što smo s istim sklopili 
izvansudsku  nagodbu  po  kojoj  nam  je  on   već  počeo  isplaćivati  dogovoreni  iznos  te  će  ujedno  i  
financirati saniranje dimnjaka.
c) RJEŠAVANJE DOSPJELIH, A NEUPLAĆENIH ZAKUPNINA
Izvješćuje  se da je  započelo  rješavanje problematike oko neplaćanja  zakupnine  protiv  PET-IT-UNO 
d.o.o. te također za zakupninu i režije za Hrvatski telekom. 
d) RAČUN ZA FESTIVAL SVJETSKOG KAZALIŠTA 2014.
Izvješćuje se da je tek u ovoj   godini  stigao račun za tantijeme za prošlogodišnji  Festival svjetskog 
kazališta te je Kazališno vijeće jednoglasno prihvatilo da se isti plati.
e) UGOVORI O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME ZA GLUMCE
Izvješćuje se o početku rješavanja problematike kontinuiranog sklapanja ugovora o radu na određeno (u 
pravilu četverogodišnje) vrijeme za glumce članove ansambla ZKM-a i pribavljanju svih pravnih mišljenja 
budući zakonom niti pravilnicima navedena materija nije definirana  u smislu da glumci ne mogu dobiti 
ugovor o radu na neodređeno vrijeme nakon proteka prvog ugovora na određeno vrijeme.
g) UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA I 
ZAPOŠLJAVANJE GLUMACA
Izvješćuje se da je nakon provedenog postupka za dobivanje odobrenje za stručno osposobljavanje, 
četvero mladih glumaca, i to Milica Manojlović, Anđela Ramljak, Marija Šegvić i Adrian Pezdirc, primljeni 
su na stručno osposobljavanje za vremenski period od 09. ožujka 2015. do 08. ožujka 2016.
Također,  nakon  dobivanja  prethodne  suglasnosti  za  zapošljavanje  izdane  od  Gradskog  ureda  za 
obrazovanje, kulturu i šport, od 01. travnja 2015. u radni odnos, po pozivu, na određeno vrijeme od dvije 
godine biti će primljeni glumci Hrvojka Begović i Dado Ćosić, a na vrijeme od četiri godine biti će primljen 
glumac Rakan Rushaidat.
f) FINANCIRANJE PLAĆE ZAPOSLENIKA IZ VLASTITIH PRIHODA
Izvješćuje se Kazališno vijeće da je s Majom Škrilac, a koja je radila kao zamjena dok je Iva Markser bila  
na porodiljnom, a nakon povratka Ive Markser ,sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme i da ZKM taj 
trošak  isplaćuje  iz  vlastitog  prihoda.  Navedeno  je  potrebno  radi  povećanog  opsega  posla  i  radi 
sređivanja pravne arhive, a s čime su se prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno složili.



ZAKLJUČAK

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

Za Zagrebačko kazalište mladih:

Snježana Abramović Milković, ravnateljica

__________________________________

Za Kazališno vijeće ZKM-a:

Kostadinka Velkovska, predsjednica Kazališnog vijeća ZKM-a

_______________________________


