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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 011-01/18-02/08
URBROJ: 2181/01-09-02/16-18-6
Split, 23. studenoga 2018. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA SPLITA
"'r predsjednika Igora Stanišića

-ovdje-

PREDMET: Prijedlog Statuta Gradskog kazališta mladih, Split
- daje se mišljenje

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita (~Službeni glasnik Grada SplitaU broj
17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročiščeni tekst i 11/18) Gradonačelnik Grada Splita dana
23. studenoga 2018. godine, daje pozitivno mišljenje na prijedlog Statuta Gradskog
kazališta mladih, Split kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih, Split.
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DOSTAVITI:
1. Odsjeku za rad Gradskog vijeća, ovdje
2. Arhivi, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek za kulturu

KLASA: 011-01/18-02/08
URBROJ: 2181/01-05-02/2-18-4
Split, 22. studenoga 2018. godine

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA

-ovdje-

Predmet: Prijedlog Statuta Gradskog Kazališta mladih Split,
davanje mišljenja.-

Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih Split utvrdilo je prijedlog Statuta Gradskog
kazališta mladih Split, radi davanja prethodne suglasnosti od strane Gradskog vijeća Grada
Splita.

Služba za društvene djelatnosti je izvršila stručni uvid u dostavljeni Statut Gradskog kazališta
mladih Split te nalazi da je prijedlog Statuta usklađen s pozitivnim odredbama Zakona o
kazalištima (~Narodne Novine", broj 71/06,121/13 j 26/14).

U svezi s gore iznesenim, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za kulturu, predlaže
Gradonačelniku Grada Splita davanje pozitivnog mišljenja na prijedlog Statuta Gradskog
kazališta mladih Split, kojeg je usvojilo Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih Split na
10. sjednici održanoj 05. studenog 2018. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 011-01/18-02108
URBROJ: 2181/01-09-02/16-18-3
Split, 22. studenoga 2018. godine

Služba za društvene djelatnosti
Odsjek za kulturu i umjetnost

Ivani Vidak Bjedov
ovdje

PREDMET: Mišljenje Službe za društvene djelatnosti, Odsjeka za kulturu
traži se

Sukladno djelokrugu rada Službe za društvene djelatnosti, Odsjeka za kulturu i
umjetnost utvrđenom u Odluci o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita (ftSlužbeni glasnik
Grada Splita~ broj 55/17) i Opisu poslova radnog mjesta utvrđenom u Pravilniku o
unutarnjem redu i načinu rada upravnih tijela Grada Splita ("Službeni glasnik Grada SpJita~
broj 5118 i 19/18) u prilog dostavljam Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog
Statuta Gradskog kazališta mladih Split kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće te tražim stručno
očitovanje u pogledu usklađenosti prijedloga Statuta s pozitivnim propisima.
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Na znanje:
1. Pročelniku Službe za društvene djelatnosti, Mati Omaziću, ovdje
2. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJECE
PREDSJEDNIK

KLASA: 011-01/18-02/08
URBROJ: 2181/01-09-01/2-18-2
Split, 20. studenoga 2018. godine

GRADONACELNIK
OVDJE

Sukladno članku 65. stavku 3. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ("Službeni
glasnik Grada Splita", broj 26/15), u prilogu dostavljam Prijedlog za davanje prethodne
suglasnosti na prijedlog Statuta Gradskog kazališta mladih Split kojeg je utvrdilo
Kazališno vijeće na sjednici održanoj 05. studenog 2018. godine radi davanja mišljenja
Gradskome vijeću Grada Splita.

Na znanje:
1. Odsjeku za radne, pravno normativne i opće poslove, ovdje
2. Arhivi, ovdje
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Urbroj: 2181-110-01-0011

Klasa: 612-03/18-011187

Split. 12. studenog 20 18.

'BL/KA HRVATSKA
GRADSPL/T

GRADSKO VIJEĆE
Obala kneza Branimira 17, SPLIT

PREDMET: Donošenje novog Statuta Gradskog
kazališta mladih - prethodna suglasnost. traži se

Poštovani,

Odjel za prosvjetu, kulturu, infonniranje, sport i tehničku kulturu Službe 711 društvene djelatnosti
Ureda državne uprave II Splitsko-dalmatinskoj županiji proveo je upravni nadzor nad radom Gradskog
kazališta mladih. te je Kazalištu dostavljen izvještaj o provedenom nadzoru s prijedlogom mjera za
otklanjanje utvrđenih nepravilnosti Klasa: 612-01/16-0210 I, URBROJ: 2181-04-02-18-2 od 18. svibnja
2018.

Provedenim nadzorom, a vezano uz Statut Kazališta utvrđeno je kako Statut donesen 27. lipnja
2007. kao iStatutarna odluka o izmjenama idopunama Statuta od 10. prosinca 2013. ne sadrže
utvrđenje o danu objave istupanja na snagu, dok su odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 30.
lipnja 2010., odnosno 10. srpnja 2013. donesene bez prethodne suglasnosti Osnivača. U cilju otklanjanja
ovih fonnalno-pravnih nedostataka, provoditelj nadzora preporučio je donošenje novog Statuta
Kazališta.

Koristeći danu mogućnost, neke odredbe Statuta dodatno su upotpunjene, odnosno sadržajno ili
tenninološki usklađene s relevantnim zakonima.
Od značajnijih izmjena/dopuna postojećih odredbi, ističemo definiranje djelatnosti vlastitih studija,
preciziranje postupaka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, definiranje uvjeta za radnika s
ovlaštenjima zamjenika ravnatelja, demokratizaciju postupka izbora člana Kazališnog vijeća iz redova
kaz.ališnih radnika/umjetnika, preciziranje načina provedbe audicije za umjetnike.
U prilogu sc daje detaljan pregled intervencija II postojeći tekst Statuta.

1rg republike 1 I 21000 Split I Hrvatska I 1.1;+385(0121344979 I Fax: +385(0)21 321 258
OIB:15177482366 I tBAN: HR78233000311oool4868

e-mall: gkmsp1it.uprava@qmail.com
www.gkm.hr

mailto:gkmsp1it.uprava@qmail.com
http://www.gkm.hr
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Postupajući, dakle, po preporuci Ureda državne uprave II Splitsko-dalmatinskoj županiji te
imajući u vidu činjenicu da se u izvorni tekst Statuta interveniralo već četiri puta, što s nomotehničkog
aspekta upućuje na potrebu donošenja novog akta, Kazališno vijeće je na svojoj 10. sjednici održanoj
05. studenog 2018., na prijedlog ravnatelja, utvrdilo konačan prijedlog teksta novog Statuta te se isti
dostavlja Gradskom vijeću na davanje prethodne suglasnosti.

S poštovanjem,

~Ravnale~

Belmo~

PRILOG:

L Odluka o utvrđivanju teksta Statuta
2. Zapisnici 6., 7. i 10. sjednice Kazališnog vijeća
3. Izvještaj o provedenom nadzoru Ureda državne uprave SD županije
4. Pročišćeni tekst Statuta iz 2007.
5. Obrazloženje izmjena

lrg republike 1 I 21000 Split IHrvatska I 101:+38510121 344979 IFax: +385(0)21 321 258
0IB:15177482366 liBAN: HR7823300031 100014868

e-mall: gkmsplif.upravo@gmalcom
www.gkm.hr

http://www.gkm.hr
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Temeljem članka 32. podstavka 6. Zakona o kazalištima CNN 71/06, 121113 i 26114) i članka
31. Statuta Gradskog kazališta mladih, Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih na !O.
sjednici Vijeća održanoj 05. studenog 2018. donijelo je sljedeću

ODLUKU

L Utvrđuje se prijedlog Statuta Gradskog kazališta mladih, u tekstu koji je sastavni dio
ove odluke.

II. Prijedlog Statuta iz točke I. Odluke dostavit će se Gradskom vijeću Grada Splita radi
davanja prethodne suglasnosti, te će se o istom obavijestiti Služba za društvene
djelatnosti Grada Splita.

Ill. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Br. odluke: IIX
Split, 05. studenog 2018.

Predsjednik Kazališnog vijeća

dr. Zdeslav Benzon

;/J.~

Trgrepublike 1 I 21000 Split IHrvatska I 101:+38510121344979 IFax: +385(0)21321258
0IB:15177482366 lIBAN: HR7823300031100014868

e-mall: gkmspllt.uprova@gmail.com
www.gkm.hr

mailto:gkmspllt.uprova@gmail.com
http://www.gkm.hr
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PRIJEDLOG TEKSTA STATUTA GRADSKOG KAZALIŠTA MLADIH

Na temelju članka 32. Zakona o kazalištima ("Narodne novine", broj 71106,121/13 i26114), na
prijedlog Ravnatelja te uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Splita Klasa, Urbroj od,
Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih na svojoj__ sjednici ocir};anoj dana donosi

STATUT
Gradskog kazališta mladih

I. OPĆE ODREDilE

Članak I.
Ovim statutom Gradskog kazališta mladih (ll daljnjem tekstu: Statut) utvrđuju se: status, naziv,

sjedište, djelatnost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, unutarnje ustrojstvo, programiranje rada
i kazališnog repertoara, način osiguranja sredstava za rad, javnost rada, radni odnosi, suradnja sa
sindikatom, kao i druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Gradskog kazališta
mladih (u daljnjem tekstu: Kazalište).

Članak 2.
za povijcst Kazališta od osobitog su značenja:

prosinac 1943. - osnivanje Dječjeg KUD~a "Titovi mornari" II hrvatskom
zbijegu u El Shattu
18. veljače 1944. - prva javna izvedba II El ShaUl!
20. siječnja 1953. - odlukom Narodnog odbora Splita osniva se profesionalno kazalište
(umjesto KUD-a) pod nazivom Dječje kazalište "Titovi mornari"
22. srpnja 1991. - Kazalište mijenja naziv u Kazalište mladih Split
JO. ožujka 1994. - Gradsko vijeće Grada Splita donosi rješenje o osnivanju Gradskog
kazališta mladih.

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE I>.IELATNOST, PEČAT, ŠTAM IIILJ I ZNAK
KAZALiŠTA

Članak 3.
Gradsko kazalište mladih je javno gradsko kazalištc.
Kazalište ima svojstvo pravne osobe, a upisano je u sudski registar ustanova Trgovačkog

suda II Splitu. Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku (MB:03118487, om:
15177482366) te u očevidnik Ministarstva kulture.

Osnivač ivlasnik Kazališta je Grad Split (u daljnjem tekstu: Osnivač).
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Članak 4.
Naziv Kazališta glasi: Gradsko kazalište mladih.
Skraćeni naziv Kazališta glasi: GKM.
Sjedište Kazalištaje II Splitu, Trg Republike J.

Članak 5.
Kazalište može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača.
Naziv Kazališta mora biti istaknut na zgradi IIkojoj je njegovo sjedište ina objektima II

kojima obavlja svoju djelatnost.

Članak 6.
U pravnom prometu s trećim osobama Kazalište posluje samostalno.

Kazalište ne može bez suglasnosti Osnivača:
- steći. otuđiti ili opteretiti nekretninu,
- steći. otuđiti ili opteretiti pokretnu imovinu pojedinačna vrijednost koje prelazi iznos od

200.000,00 kn bez PDV-a,
- dugoročno se zadužiti.
- donijeti Statut Kazališta,
- izmijeniti financijski plan igodišnji program rađa,
- promijeniti djelatnost Kazališta.
- osnovati drugu pravnu osobu,
- udružiti se u zajednicu ustanova.

Kazalište odgovara za preuzele obveze cijelom svojom imovinom (potpuna odgovornost).
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Kazališta.

Članak 7.
Djelatnosti Kazališta su;

• kazališna djelatnost
• organiziranje scensko - glazbenih predstava ikulturno umjetničkih zabavnih

priredbi
• promicanje kreativnosti građana kroz vlastita studija na području dramskog. plesnog,

glazbenog te drugih srodnih umjetničkih izričaja
• organiziranje izložbi
• organiziranje umjetničkih radionica, kolonija islično
• obavljanje promidžbene i izdavačke djelatnosti
• organiziranje simpozija, savjetovanja i drugih skupova u svezi s kazališnim radom

i djelatnošću
• djclatnosti objekata za kulturne priredbe
• prodaja proizvoda povezanih uz kazalište ikazališnu djelatnost unutar kazališne

z!,'Tade - trgovina na malo knjigama, nosačima zvuka, multimedijalnim
sadr1.ajima, papirnatom robom i dr.

• razne tehničke usluge u svezi k37.ališnih djelatnosti
• iznajmljivanje kostima, dekora, rekvizita, glazbala, ras\jetnih i tonskih uređaja te



druge opreme i uređaja i stvari iz kazališnog fundusa.

Osim djelatnosti upisanih u registar trgovačkog suda, Kazalište može obavljati i druge
djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti. ako se one u manjem opsegu jli uobičajeno
obavljaju uz upisanu djelatnost.

Članak 8.
Kazalište ima znak i logotip.
Znak Kazališta čini puni kvadrat u kojemu se nalazi inicijal "'m" izveden iz tipografije

(Typeface Three) Neville Brodyja. Koristi se isključivo II negativu. Znak se primjenjuje II tri boje:
crna, zelena i crvena. Znak se može koristiti bez logotipa.

Logotip Kazališta izveden je iz tipografije (Typeface four i Typeface six) Neville Brodyja.
Koristi se isključivo uz znak. Logotip se nalazi ispod znaka.

Znak i logotip Kazališta koriste se na svim službenim promidžbenim i ostalim tiskovinama kao
zaštitni znak Kazališta.

Članak 9.
Kazalište ima pečat u obliku kruga. promjera 33 mm. U sredini je kvadrat IIkojemu naziv i

sjedište teatra stiliziraju znak istoga. Postoje tri takva pečata numerirana brojevima 1,2 i 3.
Za prijem službene pošte Kazalište ima štambilj pravokutnog oblika, veličine 70mm x

15mm. na kojem je upisan puni naziv Kazališta te prostor za upisivanje datuma primitka pismena
ievidencijskih brojeva. U lijevom kvadratu štambilja znak je Kazališta.

Odlukom ravnatelja određuju se način korištenja pečata i štambilja te osobe odgovorne za
njihovo čuvanje.

lIJ. ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE I POTPISIVANJE KAZALIŠTA

Članak 10.
Kazalište zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je ovlašten u ime Kazališta zaključivati ugovore i obavljati druge poslove II svezi s

radom iposlovanjem Kazališta u zemlji i inozemstvu. te zastupati Kazalište pred sudovima, upravnim
i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak II.
Pomoćnik ravnatelja, odnosno drugi radnici, zastupaju Kazalište u okviru ovlaštenja dobivenih

od ravnatelja le utvrđenih ovim statutom.

Članak 12.
Ravnatelj može, u okviru svojih ovlasti, dati drugoj osobi pisanu punomoć za zastupanje

Kazališta II pravnom prometu, odnosno zastupanje pred sudovima, upravnim i drugim državnim
tijelima le pravnim osobama s javnim ovlastima u granicama svoje ovlasti. Punomoć sc izdaje
sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Punomoćnik zastupa Kazalište samo u granicama ovlasti iz pisane punomoći.
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Članak 13.
Bez posebne ovlasti Kazališnog vijeća, ravnatelj ne može nastupiti kao druga ugovorna

strana i s Kazalištem sklapati ugovore II svoje ime iza svoj račun, II svoje ime, a za račun drugih
osoba ili II ime iza račun drugih osoba.

Članak l.t
Svu službenu dokumentaciju Kazališta potpisuje ravnatelj, a II slučaju njegove odsutnosti

pomoćnik ravnatelja, odnosno jedan od zaposlenika II okviru ovlaštenja dobivenih od ravnatelja te
utvrđenih Statutom.

Odlukom ravnatelja odreduju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih idrugih isprava
Kazališta.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I ORGANI KAZALIŠTA

Članak 15.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno idjelotvorno ostvarivanje zadaća Kazališta.
Poslovi izadaće ustrojavaju se IIokviru organizacijskih jedinica ito: Ured ravnatelja, Dramski

program, Studija za djecu i mladež, Služba tehnike.
Organizacijske jed inice nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju ovlaštenja u pravnom prometu.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Gradskog kazališta mladih pobliže se uređuju ustrojstvo,

radna mjesta i rad Kazališta kao javne službe.

Organi Kaza/Wa

I. Ravnatelj

Kazalištem upravlja ravnatelj.
Članak 16.

Članak 17.

Ravnatelj Kazališta:
predstavlja izastupa Kazalište,
organizira i provodi umjetnički program Kazališta,
organizira i vodi poslovanje Kazališta,
vodi poslovnu politiku i odgovoran je za zakonitost rada Kazališta,
poduzima sve pravne radnje u ime iza račun Kazališta.
potpisuje financijske i druge dokumente platnog prometa i ostale imovine Kazališta,
u skladu s programom rada i financijskim planom uređuje unutarnju organi7.3ciju,
predlaže Kazališnom vijeću fmancijski plan i godišnji program rada Kazališta, koji
mora biti u skladu s osnovnim programskim ifinancijskim okvirom iz članka 27. stavak
3. Zakona o kazalištima,
predlaže Kazališnom vijeću plan nabave,
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podnosi Kazališnom V1JCCU tromjesečno izvješće o ostvarivanju programskog i
financijskog poslovanja,
podnosi Kazališnom vijeću godišnji obračun, godišnje programsko i financijsko
izvješće te izvješće o ostvarenju kazališne sezone,
predlaže tekst Statuta idrugih općih akata Kazališta i iste podnosi Kazališnom vijeću
na donošenje,
provodi odluke Kazališnog vijeća,
odlučuje o ulaganju i nabavi opreme te osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost
iznosi do 70.000,00 kn bez PDV-a, preko te vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a
uz suglasnost Kazališnog vijeća, a iznad tog iznosa uz suglasnost Osnivača,
raspisuje natiečaje (objavljuje pozive) te zaključuje II ime Kazališta ugovore o radu te
autorske ugovore s umjetnicima idrugim umjetničkim djelatnicima iodlučuje o
dmgim pravima i obvezama s temelja rada,
daje suglasnost umjetnicima zaposlenima u Kazalištu za sklapanje autorskih ugovora
izvan Kazališta,
odobrava službena putovanja,
razmatra prijedloge sindikata u vezI s ostvarivanjem prava zaposlenika i njihovog
materijalnog položaja,
priprema i osigurava stručnu obradu svih materijala koji se razmatraju na sjednicama
Kazališnog vijeća,
predlaže Kazališnom vijeću imenovanje pomoćnika ravnatelja,
najmanje jednom godišnje, a uvijek na njegov zahtjev, podnosi Osnivaču pro!,'Tamsko
i financijsko izvješće, te programsko i financijsko izvješće o ostvarenju protekle
kazališne sezone uz obvezno dostavljanje mišljenja Kazališnog vijeća,
izvršava i druge poslove utvrdene zakonom te Statutom i drugim općim aktima
Kazališta.

Članak 18.
Ravnatelja Kazališta imenuje i razrješava predstavničko tijelo Osnivača, na prijedlog

Kazališnog vijeća.
Imenovanje i razrješenje vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se na isti način, bez provodenja

javnog natječaja.
Ured državne uprave II Splitsko-dalmatinskoj županiji razriješit će dužnosti ravnatelja i

imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnog natječaja u slučajevima u kojima je
ravnatelju istekao, odnosno prestao mandat ili ovlast vršitelj u dUŽllOsti,a Osnivač ne obavi razrješenje
i imenovanje ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti.

Vršitelj dužnosti ravnatelja kojega je imenovao Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj
županiji obavlja svoju dužnost do imenovanja ravnatelja Kazališta, odnosno vršitelja dužnosti
ravnatelja od strane Osnivača.

Članak 19.
Za ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečenu visoku stručnu
spremu sukladno propisima koji Sll bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj



djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih, humanističkih znanosti ili s
umjetničkog područja,

pet godina radnog staža,
puna afirmacija na području umjetničke i društvene djelatnosti,
stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

Članak 20.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine i na temelju

predloženoga četverogodišnjeg prob>famarada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan
ostvarenja predloženog programa.

Natiečaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata ravnatelja.
Natiečaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće.
Osnivač je obvezan prije raspisivanja natječaja za ravnatelja, uvažavajući umjetničke kriterije,

ut\Tditi osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
Programski i financijski okvir iz stavka 4. ovoga članka čine sastavni dio natječaja za

izbor i imenovanje ravnatelja i dostupni su kandidatima na uvid.
Natječaj se objavljuje II dnevnom listu «SLOBODNA DALMACIJA» i u «NARODNIM

NOVINAMA)), osim dijela koji se odnosi na programski i financijski okvir za sljedeće
četverogodišnje razdoblje.

Kazališno vijeće dužno je za vrijeme natječajnog roka svakom kandidatu osigurati uvid u
utvrdeni prob1famskii financijski okvir, II izvješće o poslovanju iostvarenom programu tc
kadrovske i financijske pokazatelje. Podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi
niti objavljivati.

U natiečaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se
imenuje, rok do kojeg s primaju prijave kandidata, pravo na uvid iz stavka 7. ovog članka, kao i
mjesto i vrijeme u kojem se može ostvariti te rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti
obaviješteni o izboru.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju objavljenih uvjeta dostavljaju se na adresu Kazališta.
Nakon proteka natječajnog roka, između kandidata koji ispunjavaju sve uvjete natječaja,

na temelju predložcnog četverogodišnjeg programa rada Kazališta te obavljenog razgovora s
kandidatima, Kazališno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja.

Prijedlog Kazališnog vijeća za imcnovanje, zajedno s natječajnom dokumentacijom
Kazališno vijeće dostavlja predstavničkom tijelu Osnivača na odlučivanje.

Osnivač je dužan u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave po
objavljenom natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru.

Osoba imenovana za ravnatelja sklapa s Osnivačem ugovor o radu za obavljanje poslova
i zadaća ravnatelja Kazališta u punom radnom vrcmenu na vrijeme od četiri godine.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabran, natječaj će se ponoviti.

Članak 21.
U slučaju odsutnosti ravnatelja, zamjenjuje ga zaposlcnik Kazališta kojega ravnatelj za to

ovlasti. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava iovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga zamjenjuje.



Uvjeti koje mora ispunjavati zaposlenik kojeg će ravnatelj ovlastiti da ga zamjenjuje u slučaju
njegove odsutnosti su sljedeći:

završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stmčni studij ili stečenu visoku
stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
najmanje pet godina neprekinutog radnog staža u Kazalištu,
da nije član Kazališnog vijeća.

Ćlanak 22.
Ravnatelj Kazališta razriješit će se dužnosti prije isteka razdoblja na koji je imenovan:

ako sam zatraži razrješel~e u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Kazališta ili neosnovano ne
izvršava odluke Kazališnog vijeća, odnosno postupa protiv njih,
ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Kazalištu vecu štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati
veće smetnje II obavljanju djelatnosti Kazališta.

Ravnatelj Kazališta može biti razriješen dužnosti prije isteka razdoblja na koje je imenovan II

slučaju da Osnivač ne prihvati programsko i/ili financijsko izvješće.
Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost očitovanja o razlozima

razrješenja.

Ćlanak 23.
U slučaju razrješenja dužnosti ravnatelja prije isteka razdoblja na koje je imenovan, odlukom

Osnivača imenuje se vršitelj dužnosti ravnatelja, sukladno odredbama Statuta, u kom slučaju je
Kazališno vijeće dužno u roku od 30 dana od imenovanja vršitelja dužnosti raspisati natječaj za
ravnatelja.

Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava i ovlasti ravnatelja.

Ćlanak 24.
U Kazalištu sc, ako je to radno mjesto predviđeno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu

Gradskog kazališta mladih, može imenovati pomoćnik ravnatelja.
Pomoćnik ravnatelja zasniva radni odnos na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja mandata

ravnatelja.
Pomoćnika ravnatelja imenuje Kazališno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Prestankom mandata ravnatelja ili razrješenjem ravnatelja prije isteka vremena na koje je

imenovan, pomoćnik ravnatelja se razrješuje dužnosti i prestaje mu radni odnos.

Ćlanak 25.
Ravnatelj i pomoćnik ravnatelja za vrijeme trajanja mandata mo,gu umjetnički djelovati i

obavljati umjetničke poslove izvan Gradskog kazališta mladih isključivo uz suglasnost Kazališnog
vijeća koja mora u svakom pojedinom slučaju sadr7..3vatiuvjete za obavljanje takvih poslova.



2. KAZALIŠNO VIJEĆE
Članak 26.

U Kazalištu djeluje Kazališno vijeće.
Kazališno vijeće ima pet članova.
Tri člana kazališnog vijeća imenuje predstavničko tijelo Osnivača iz reda uglednih umjetnika

i zaposlenika II kulturi koji nisu državni službenici Ureda državne uprave II Splitsk(}-dalmatinskoj
županiji, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture Grada Splita, jedan član bira se iz
redov-J.kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika.
Mandat članova Kazališnog vijeća je četiri godine.

Ako članu Vijeća iz reda kazališnih umjetnika, odnosno zaposlenika prestane rad, prestaje mu
ičlanstvo II Vijeću.

Clanovi Kazališnog vijeća imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad II visini koju odredi
Osnivač ikoja se isplaćuje na teret Osnivača.

Članak 27.
Članovi Kazališnog vijeća koji dolaze iz redova kazališnih wnjetnika, kao i iz redova svih

zaposlenika, biraju se tajnim glasovanjem.
Svaki zaposlenik i svaki kazališni umjetnik može predlagati i biti predložen za člana

Kazališnog vijeća.
za provedbu izbora zaposlenici odnosno kazališni umjetnici osnivaju izborno tijelo koje sc

sastoji od predsjednika i dva člana koje, među ostalim:
utvrđuje listu zaposlenika koji mogu birali i biti izabrani za člana Kazališnog vijeća,
odnosno listu kazališnih umjetnika koji mogu birati i biti birani za člana Kazališnog vijeća u
skladu s posebnim pravilnikom iz članka 44. Zakona o kazalištima;
utvrduje listu kandidata za člana Kazališnog vijeća,
sastavlja glasački listić,
provodi izbore i utvrđuje i objavljuje rezultate izbora,
o svom radu vodi zapisnik.

Radi provedbe izbora za člana Kazališnog vijeća, izborno tijelo saziva sjednicu.
Clanovi izbornog tijela ne mogu se kandidirati za člana Kazališnog vijeća.

Članak 28.
Glasovanje za kandidate za članove Kazališnog vijeća je pravovaljano ako je glasovanju

pristupila većina svih zaposlenika odnosno kazališnih umjetnika.
Kao kandidati za članove Kazališnog vijeća utvrđeni su oni zaposlenici odnosno kazališni

umjetnici za koje se izjasnila trećina nazočnih zaposlenika odnosno kazališnih umjetnika.
Glasovanje za kandidate iz prethodnog Slavka provodi se jarno, dizanjem ruku.
Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se lista kandidata za članove Kazališnog vijeća u koju

se kandidati unose s obzirom na broj osvojenih glasova u kandidacijskom postupku, na način da
kandidat s najvećim brojem osvojenih glasova ima najmanji redni broj na listi. Ukoliko dva ili više
kandidata imaju jednak broj glasova, na listu se unose abecednim redom.

Nakon utvrđivanja liste kandidata, izborno tijelo izraduje glasačke listiće. Broj glasačkih listića
mora biti jednak broju prisutnih birača.

Za člana Kazališnog vijeća izabranje onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.



Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, provest će se drugi krug glasovanja, u kojem
će se birati između kandidata koji su u prvom krugu dobili jednak broj glasova. Ako ni u drugom
kmgu glasovanja ni jedan kandidat ne dobije većinu, za člana Kazališnog vijeća izabran je kandidat s
manjim rednim brojem na glasačkom listiću.

Izbori su pmvovaljani ako je glasovanju pristupila većina svih zaposlenika odnosno kazališnih
umjetnika.

Članak 29.
Kazališno vijeće može se konstituirati kadaje imenovana većina članova Kazališnog vijeća.
Prvu, konstituirajuću sjednicu Kazališnog vijeća saziva ravnatelj u roku od 15 dana od dostave

odluke o imenovanju članova Kazališnog vijeća, a sjednicom, do izbora predsjednika, rukovodi
najstariji član Kazališnog vijeća.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća biraju članovi na prvoj sjednici
Vijeća.

Kazališno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada u radu sjednice sudjeluje više od
polovice ukupnog broja članova, odnosno Iri člana.

Kazališno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
Za vrijeme trajanja mandata, vanjski član Kazališnog vijeća ne može umjetnički djelova.ti

u Kazalištu.

Članak 30.
Kazališno vijeće obavlja sljedeće :zadaće:

na prijedlog ravnatelja usvaja godišnji program mda i razvoja Kazališta, koji mora
biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. stavka 3.
Zakona o kazalištima,
na prijedlog ravnatelja usvaja financijski plan Kazališta,
na prijedlog ravnatelja usvaja godišnji obračun te plan nabave,
prati ostvarivanje pro!,'fUmate njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje,
razmatra iz\ješća o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja koja mu Je
ravnatelj dužan tromjesečno dostavljati,
razmatra i usvaja godišnji obračun, godišnje programsko i financijsko izvješće,
kao i izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone te je dužno pisano izvijestiti
Osnivača o razlozima usvajanja, odnosno neusvajanja izvješća,
na prijedlog ra\i1latelja, donosi Statut uz suglasnost Osnivača odnosno i druge
opće akte Kazališta,
raspisuje i provodi natječaj za izbor i imenovanje ra\i1latelja,
odlučuje ostiecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine koja prelazi
iznos od 70.000,00 kn bez PDV-a,
obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom te
drugim općim aktima Kazališta.

Uz suglasnost Osnivača odlučuje o:

stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina,
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stjecanju, opterećivanju iotuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje
prelazi iznos od 200.000.00 kn bez PDV-a,
o promjeni djelatnosti Kazališta.
o osnivanju druge pravne osobe,
donošenju Statuta.

Predlaže ipodnosi Osnivaču:

b..1iterije i standarde iz članka 13. Zakona o kazalištima,
promjenu naziva i sjedišta Kazališta
statusne promjene.

Članak 31.
Sjednice Kazališnog vijeća saziva ivodi predsjednik Vijeća.
U radu Kazališnog vijeća sudjeluju ravnatelj Kazališta i pomoćnici ravnatelja Kazališta, tc

drugi radnici koje pozove predsjednik Kazališnog vijeća, bez prava odlučivanja.
Sjednica Kazališnog vijeća mora se sazvati na zahtjev ravnatelja ili člana Kazališnog vijeća.
Način rada Kazališnog vijeća ureduje se poslovnikom.

Članak 32.
tian Kazališnog vijeća može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan.

odnosno izabran, ako:
sam zatraži razrješenje.
ne ispunjava dužnost člana, odnosno predsjednika ili potpredsjednika Vijeća,
svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
izgubi pravo na obavljanje dužnosti.
u slučaju iz članka 35. stavka 3. Zakona o kazalištima.

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Kazališnog vijeća
pokreće Vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo, odnosno izabralo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo. odnosno imenovalo člana Kazališnog
vijeća.

U slučaju razrješenja člana Kazališnog vijeća novi se član imenuje II roku 30 dana l na
vremensko razdoblje koje je preostalo tl mandatu članu Kazališnog vijeća koji je razriješen.

V. KAZALIŠNI UM.IETNICI I DRUGI KAZALIŠNI RADNICI

Članak 33.
Kazališnu djelatnost obavljaju kazališni umjetnici te stručni i drugi kazališni radnici.

Kazališni umjetnici
Članak 34.



Kazališni umjetnici zasnivaju mdni odnos u Kazalištu ugovorom o mdu na određeno ili
neodređeno wijeme sukladno kadrovskom planu iz članka 29. Zakona o kazalištima.

Kazališni umjetnici zasnivaju radni odnos zaključivanjem ugovora o radu na određeno vrijeme
u pravilu na četiri godine, a prema potrebi projekta ili programa i na kraće razdoblje, ali ne kraće od
dvije godine. Iznimno, ugovor o radu može se zaključiti i na godinu dana uz obrazJoženje ravnatelja i
suglasnost Kazališnog vijeća.

Kazališni umjetnici radni odnos zasnivaju po pozivu ili na temelju javnog natječaja koji se
objavljuje u dnevnom tisku, a način raspisivanja i provođenja samog natječaja uređuje se Pravilnikom
o radu Kazališta.

Ka7.aJišni umjetnici prijavljeni na natječaj dužni su pristupiti audiciji. Audiciju provodi
audicijsko po\jerenstvo koje imenuje ravnatelj na način propisan Pravilnikom o audiciji.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana od kojih su najmanje dva iz redova onih umjetnika za koje
se obavlja izbor.

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svojih članova.
O audiciji se vodi zapisnik.
Kandidati prijavljeni na javni natječaj moraju pravovremeno biti upoznati s datumom i

nuestom održavanja audicije.

Audiciji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja. Uvjeti se
utvrđuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kazališta.

Temeljem odluke po\jerenstva, ravnatelj sklapa ugovor o radu s izabranim umjetnikom na
\orijeme utvrđeno u natječaju.

Članak 35.
S kazališnim umjetnicima s kojima je zaključen ugovor O radu na određeno vrijeme mo:r..ese

zaključiti novi ugovor o rađu bez raspisivanja natječaja.
Kazališnim umjetnicima nakon 20 godina rada u kazalištu i kazališnoj družini, dužan je

ravnatelj ponuditi ugovor o radu na neodređeno wijeme.
Kazališni umjetnici s kojima se neće zaključiti novi ugovor o radu obvezno sc o tome pisano

obavješćuju najkasnije šest mjeseci prije isteka ugovora o radu. U istom roku kazališnom se umjetniku
može ponuditi ugovor o radu za obavljanje drugih poslova i 7.adaća sukladno njegovoj stručnoj spremi
i radnim sposobnostima.

Drugi kazaliJini radnici

Članak 36.
Kazališni radnici radni odnos zasnivaju zaključivanjem ugovora o radu sukladno Zakonu o

radu, Statutu, Kolektivnom ugovoru te općim aktima Kazališta.

Članak 37.
Voditelji ustrojstvenih cjelina zasnivaju radni odnos zaključivanjem ugovora o radu na

određeno ili neodređeno vrijeme sukladno Statutu, kolektivnom ugovoru i drugim općim aktima
Kazališta.



Članak 38.
Umjetnici idrugi kazališni radnici mogu obavljati umjetničke poslove izvan Kazališta

isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost ravnatelja. Suglasnost mora sadržavati uvjete
obavljanja odobrenih poslova.

Članak 39.
Zaposlenici Kazališta čiji je ugovor o radu sklopljen na dulje od godinu dana, ne mogu

bili osnivači ni ravnatelji privatnog kazališta iprivatne kazališne družine.
Osoba koja se zaposli II Kazalištu na dulje od godine dana, duma je II roku od 15 dana

odreći se prava upravljarua ili prenijeti osnivački udio II privatnom kazalištu ili kazališnoj
družini.

Prestanak ugovora o radu
Članak 40.

Ugovor o radu s kazališnim umjetnikom i radnikom može se raskinuti prije isteka vremena na
koje je zaključen pod uvjetom i na način utvrđen zakonom, kolektivnim ugovorom te općim aktima
Kazališta, kao i u slučaju nepoštivanja odredbi Zakona o kazalištima.

Angažiranje vanjskih suradnika i umjetnika
Članak 41.

za izvodenje i ostvarivanje pojedinih dijelova kazališnog programa mogu se angažirati vanjski
suradnici iumjetnici.

S osobama iz stavka I. ovoga članka zaključuje se ugovor o autorskom djelu ili ugovor o djelu
sukladno zakonu.

VI. PROGRAMIRANJE RADA I KAZALIŠNOG REPERTOARA

Članak 42.
Program rada Kazališta predlaže ravnatelj, a usvaja ga Kazališno vijeće.
Pro!,'Tamrada Kazališta (kazališnog repertoara) koji se financira kao javna potreba u podmčju

kulture, ut\Tduje se u skladu s kriterijima koje propisuje Osnivač.

Članak 43.
Program Kazališta čine;

program kojeg na temelju prijedloga Kazališta utvrdi Osnivač kao svoju javnu potrebu
kulturi,
program kojeg na temelju prijedloga Kazališta kao svoju javnu potrebu u kulturi utvrde
i financiraju Republika Hrvatska odnosno druge zainteresirane jedinice lokalne uprave
i samouprave i dr.
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Članak 44.
lJ Kazalištu se donose sljedeći planovi:

repertoarni plan (premijere, reprize, gostovanja, festivali)
kadrovski plan,
financijski plan,
plan nabave,
drugi planovi, po potrebi.

Planove Kazališta predlaže ravnatelj, a usvaja ih Kazališno vijeće.
Praćenje, analiziranje i izvješćivanje o izvršenju planova obavljaju službe iradnici zaduženi

za te poslove i to II svrhu utvrđivanja kvalitete postavljenog plana iprosudbe usklađenosti dinamike
ostvarivanja, a II cilju otklanjanja slabosti, predlaganja poboljšica, stvaranja podloga za daljnje
planiranje, ocjenjivanja kulturološkog, radnog idrugog poslovnog učinka idr.

Članak 45.
Kada se analizom izvršenja planova utvrdi da se tekući plan ne može realizirati, ravnatelj

donosi odluku o izmjeni plana i programa, te o rebalansu financijskog plana.
Izmjenu plana i prob'Tama usvaja Kazališno vijeće, na prijedlog ravnatelja. uz suglasnost

Osnivača.

VII. OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA RAD KAZALIŠTA

Članak 46.
Imovinu Kazališta čine stvari, prava i novac.

Sredstva za rad Kazališta uključuju sredstva za program, materijalne izdatke kao i sredstva za
investicije i investicijsko održavanje.

Sredstva za program su plaće i honorari te troškovi opreme i izvođenja programa.
Sredstva za materijalne izdatke su tekući izdatci redovitog poslovanja.
Sredstvima Kazališta upravlja se na način propisan zakonom, propisima donesenim na temelju

zakona i temeljem općih akata Kazališta.

Članak 47.
Sredstva za rad Kazališta osiguravaju se iz:

.proračuna Grada Splita, temeljem prihvaćenog prijedloga programa financijskog
plana,
proračuna Republike Hrvatske kao i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, IIdijelu u kojem program KazaJišta lItVTdekao javnu potrebu,
prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću te
zaklada, sponzorstava, darova i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 48.
Ako IIobavljanju svoje djelatnosti Kazalište ostvari dobit, s njom je dužno postupati sukladno

odredbama zakona.
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skladu sa zakonom i drugim propisima
Članak 49.

obavlja se IIFinancijsko poslovanje Kazališta
donesenim na temelju zakona.

Financijsko poslovanje Kazališta obuhvaća sastavljanje financijskog plana, ostvarivanje
prihoda i izvršavanje rashoda, vođenje knjigovodstva, evidencije o financijskom poslovanju i
sredstvima Kazališta, te o sastavljanju periodičnog izaključnog godišnjeg obračuna.

Članak 50.
Kazalište posluje putem žiro računa.
Sredstva Kazališta koriste se samo za namjene iz djelatnosti Kazališta utwdene zakonom,

drugim aktima donesenim na temelju zakona iprogramom Kazališta.
Sredstva iz proračuna Osnivača mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljene.

Članak 51.
Kazalište donosi financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi.
Ako ne postoje u\jeti da ravnatelj podnese prijedlog financijskog plana u propisanom roku i

za čitavu godinu, predlaže priVTemenifinancijski plan poslovanja Kazališta za najdulje tri mjeseca.
Financijski plan i privremeni financijski plan usvaja Kazališno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Članak 52.
Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana Kazališta je ravnatelj.

Članak 53.
Kazalište po isteku godine donosi godišnji obračun.

VIII. IZV.IEŠĆE O POSLOVAN.JU KAZALIŠTA

Članak 54.
Kazalište je dužno najmanje jednom godišnje, a uvijek na njegov zah~ev, podnijeti izvješće o

ostvarenju programskog i fmancijskog poslovanja Osnivaču.
Osim izvješća iz stavka l. ovog članka, Osnivaču se obvezno podnosi i programsko i

financijsko izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone.
Izvješća podnosi ravnatelj uz obvezno dostavljanje mišljenja Kazališnog vijeća.

Članak 55.
Ravnatelj je dužan Kazališnom vijeću tromjesečno podnositi izvješća o ostvarenju

programskog i financijskog poslovanja.
Kazališno vijeće razmatra i usvaja godišnje programsko i financijsko iz\ješće kao j izvješće

o ostvarenju protekle kazališne sezone.
Kazališno vijeće dužno je pisano izvijestiti Osnivača o razlozima usvajanja, odnosno

neusvajanja iz\ješća.
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IX. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA KAZALIŠTA MLADIH

Članak 56.
Nadzor nad zakonitošću rada iopćih akata Kazališta obavlja Ured državne uprave II Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Nadzor Had financijskim poslovanjem Kazališta obavlja nadležno tijefo državne uprave.odnosno tijelo revizije.

X•. IAVNOST RADA KAZALIŠTA

Rad kazališta je javan.
Kazalište je dužno pravodobno i istinito obavještavali građane, pravne osobe idruge

korisnike o kazališnom repertoaru te uvjetima inačinu obavljanja ostalih poslova iz svoje
djelatnosti.

Navedene obavijesti pružaju se preko sredstava javnog priopćavanja, izdavanjem publikacija te
na drugi primjeren način.

Kazalište je obvezno davati izvješća sredstvima javnog priopćavanja o obavljanju
kazališne djelatnosti, osobito o pripremi iostvarivanju kazališnog repertoara.

Samo ravnatelj Kazališta i radnici koje on ovlasti mogu putem tiska. radija i televizije
izvještavati javnost o radu, poslovanju i razvoju Kazališta.

Na zahtjev nadležnih organa, ravnatelj je dužan dostaviti tražene podatke.
za javnost rada Kazališta odgovoran je ravnatelj.

Članak 58.
Kazalište jc dužno osib'llrati obavještavanje 7.aposlenika o pitmuima od interesa za ostvarivanje

njihovih prava i obveza. kao o drugim pitanjima od 7.ajedničkog interesa. Obavještavanje zaposlenika
ostvaruje se putem objave na oglasnoj ploči Kazališta općih akala. odluka i zaključaka. zapisnika sa
sjednica Kazališnog vijeća, odnosno na drugi primjeren način.

XI. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 59.
Kazalište je dužno sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu

potrebne za vršenje njegove funkcije, le omogućiti uvid u isprave u svezi s ostvarivanjem i zaštitom
prava zaposlenika iz radnog odnosa.

Sindikalni povjerenik ima pravo prisustvovati raspravama u postupku za zaštitu prava
zaposlenika.

Stavove sindikata o prijedlozima odluka ravnatelj ili drugi nadležni organ dužni su razmotriti
i o njima se izjasniti prije donošenja odluke.
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XII. orćl AKTI

Članak 60.
Opći akti Kazališta mladih su: Statut, pravilnici, poslovnici iodluke kojima se na opći način

uređuju odnosi II Kazalištu.
Stručna podloga za izradu općih akta izrađuje se po uputstvima ravnatelja Kazališta.
Statut je temeljni akt Kazališta. Svi ostali akti ne mogu biti suprotni Statutu.

Članak 61.
Kazališno vijeće na prijedlog ra\i1lale1ja. uz Statut, donosi i slijedeće opće akte:

Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o audiciji

idruge akte kada je to predviđeno propisima ili kada to uvjeti poslovanja iorganizacije rada
zahtijevaju.

Članak 62.
Izmjene idopune općih akata provode se po postupku za njihovo donošenje.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja. a samo kada je to opravdano

može se odrediti da stupaju na snagu danom objavljivanja.

XIII. rOSLOVNA TAJI\:A
Članak 63.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid
neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Kazališta. štetno za njegov poslovni ugled. ili bi
štetilo interesu i ugledu zaposlenika Kazališta.

Članak 64.
Poslovnom tajnom smatraju se:

dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.
podaci koje nadležni organ kao povjerljive priopći Kazalištu.
mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti.
dokumenti koji se odnose na obranu.
plan fizičko-tehničkog osiguranja objekta. imovine ipodataka.
druge isprave ipodaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno
interesima Ka7..alištaili Osnivaču.

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Kazališta bez obzira
na način na koji su za njih saznali.
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Ova obveza ostaje i nakon prestanka radnog odnosa II Kazalištu. Povreda ove obveze
predstavlja težu povredu radne obveze.

Članak 65,
Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se priopćiti tijelima koje je za to ovlastio

zakon, odnosno tijelima iosobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju. Ove podatke
mogu priopćavati ravnatelj osoba koju 011 za to ovlasti.

XIV. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA

Članak 66.
Radnici II Kazalištu inadležna tijela dužni su organizirati obavljanje djelatnosti na način koji

osigurava sigurnost na radu, kao iprovoditi potrebne mjere zaštite na radu izaštite životnog okoliša.

Članak 67.
Ka7..aIišteje dužno svoju djelatnost obavljati na naćin koji omogućuje čuvanje, zaštitu i

unapređenje životnog okoliša, te sprečava uzroke iotklanja štetne posljedice koje ugrožavaju prirodne
i radom stvorene vrijednosti čovjekova okoliša.

Zaposleni tl Kazalištu mogu odbiti izvršenje zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta
čovjekovom okolišu.

Propuštanje poduzimanja propisanih mjera zaštite životnog okoIiša predstavlja težu povredu
radne obveze.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.
Statut donosi Kazališno vijeće, na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Opći akti Kazališta uskladit će se sa Statutom II roku od 60 dana od njegovog stupanja nasnagu.

Do trenutka usklađenja općih akata Kazališta s odredbama Statuta, isti ostaju na snazi ako nisu
u suprotnosti sa zakonom i ovim statutom.

U slučaju nejasnoća ili nesuglasnosti II primjeni odredaba ovoga statuta, za njegovo je
tumačenje mjerodavno Kazališno vijeće.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Kazališta.
Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut Gradskog kazališta mladih od 27.

lipnja 2007., Statutarna odluka o izmjeni Statuta Gradskog kazališta mladih Split od 30. lipnja 20lO.,
Statutama odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta mladih od 10. srpnja 2013.,
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Gradskog kazališta mladih od 10. prosinca 2013. te
Statutama odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta mladih od 05. studenog 2014.
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GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT
Trg Republike l

ZAPISNIK
šeste sjednice Kazališnog vijeća GKM~a

Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održanaje 16. srpnja 2018. II uredu ravnatelja, s
početkom II 13,30 sati.

Prisutni:
1. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća
2. Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća
3. Vanda Školneković, članica Vijeća
4. Dražen Nikolić. član Vijeća
5. Siniša Novković, član Vijeća
6. Belmondo Miliša, ravnatelj
7. Ljiljana Vujčić, voditeljica zajedničkih službi
8. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar

DNEVNI RED

l. Usvajanje zapisnika pete sjednice Vijeća
2. Usvajanje teksta novog Statuta
3. Razmatranje šestomjesečnog programskog i financijskog izvješća
4. Razno

Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu iprijedlog dnevnog reda sjednice.
Prije početka sjednice, Predsjednik Vijeća utvrduje postojanje kvoruma.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.

Točka ).
Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće usvojilo je zapisnik prethodne sjednice.

Točka 2.
Na prošloj sjednici Vijeća Irena Bitanga (izvjestiteljica po točki 2.) informirala je

prisutne o izvješću Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji o provedenom
upravnom nadzoru nad Grad ••kim kazalištem mladih. U izvješću je dana je preporuka
Kazalištu za donošenje novog teksta Statuta zbog nepravilnosti uočenih IIpostupku njegova
donošenja, kao i donošenja izmjena i dopuna koje su uslijedile.

Prijedlog teksta Statuta (u nastavku: Prijedlog) s obrazloženjem što se u odnosu na
postojeći tekst Statuta mijenja odnosno dopunjuje dostavljen je članovima Vijeća uz poziv za
sjednicu.
Pozvani da iznesu svoje prijedloge ili primjedbe na Prijedlog, vijećnik Vinko Mihanović
predlaže da se čl. 8., koji sc odnosi na mogućnost i proceduru donošenja odluke o promjeni
djelatnosti Kazališta, dopuni riječima "ako zakonom ili aktom o osnivanju ustanove nije
drugačije određeno".
Izvjestiteljica ističe kako se radi o nepotrebnom dodatku, jer je procedura donošenja odluke o
promjeni djelatnosti definirana točno onako kako odredbe pozitivnih pravnih propisa i akta o
osnivanju nalažu.



Clanovi Vijeća suglasni su s obrazloženjem Izvjestiteljice te je ovaj prijedlog povučen.
Daljnji prijedlog vijećnika Mihanovića jest da se II čl. 7., st. l. točki 3. uz dramski

studio za djecu idramski studio za mladež, doda istudio za pjevanje iples.
Prijedlog predsjednika Vijeća Zdeslava Benzona jest da se ova točka oblikuje na način da daje
mogućnost postojanja više vrsta kreativnih studija, sadržajno vezanih uz djelatnost Kazališta.
Vijećnici su suglasni s prijedlogom Predsjednika te će Ravnatelj ponuditi prijedlog navedene
točke sukladno traženom.

Posljednji prijedlog vijećnika Mibanovićajest da se II čl. 20. Prijedloga iz uvjeta koje
mora ispunjavati kandidat za ravnatelja, odredbe koja sc odnosi na pet godina radnog staža na
području kulture, briše dodatak "na području kulture", jer se na taj način sužava broj
kandidata u postupku izbora novog ravnatelja.
Vijećnici su suglasni s ovim prijedlogom. te Ravnatelj utvrđuje novi prijedlog točke 2. članka
20. prijedloga Statuta koja glasi: ••- pet godina radnog staža.", a koji prijedlog vijećnici
jednoglasno usvajaju.

Sa svim ostalim odredbama prijedloga Statuta Vijećnici su suglasni.

Točka 3.
Ravnatelj je prisutnima prezentirao šestomjesečno programsko izvjclćc, tc je izrazio

zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. unatoč situaciji s premijerom koja je odgođena zajesen.
Rezultate šestomjesečnog fmancijskog izvješća vijećnicima je iznijela gđa Vujčić.

Usprkos gore spomenutim poteškoćama, financijsko poslovanje je zadovoljavajuće. U prvih
šest mjeseci ove godine ostvarenje višak prihoda II iznosu od eca 23.000.00 kn. Prihod od
prodaje ulaznica nešto je manji u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine, a čemu je
razlog navedena odgoda premijere.

U sklopu ove točke, Ravnatelj je, na upit vijećnika Dražena Nikolića, prezentirao
vijećnicima program predstojeće sezone (naslove. redatelje i kratak sadržaj svih pet naslova).
napomenuvši kako od iste očekuje dobre rezultate.

Vijećnik Siniša Novković istaknuo je kako je u autorskom timu posljednje
ovogodišnje premijere (Ivica i Marica.) došlo do promjene na način da će. na molbu
Ravnatelja, ovu predstavu režirati on umjesto Bojana Brajčića kako je to bilo predviđeno
programom za 2018. godinu. Vijećnici nisu imali primjedbi na ovu promjenu.

Vijećnici nisu imali primjedbi na podnesena izvješća.

Točka 4.
Pod točkom FG2nOnije bilo tema za raspravu.

..

Sjednicaje zaključena u 13,50 sati.

Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća

Irena Bitanga, zapisničar

Klasa: 612-03/18-01/109
Urbroj: 2181-110-01-00/1
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GRADSKO KAZALIŠTE ~1l.ADIII. SPLIT
Trg R.:publikc I

ZAPIS:\IK
sedmI: sjednice K3znlišnog vijeća GK~I-a

Sjednica Killulišnug \ ijcča GK\l-a održana jc n. li.olo\'ol<l 20 I~. II uredu ravnatelja, s
PllČctkom II 13..30 s;)li.

Prisutni:
I. Zdcsla\" Bem•.on. predsjednik Vijeca
.., Vinko Mihanović, porpredsjednik Vijeca
3. \'mlda Skolneko\'ić. čl<.Illic:lVije~a
-I. Dražen :\ikolić. član Vijeća
5. Sini~J ~o,'ko\'ić. ćhm Vijeća
6. Bdml..lndo Milišn. ra\ 1l3h:1j
7. Irena Ritanga. tajnik Kalališlu. /.api'mical"

D"IE\'''II RED

I.

3.
4.

US\'i1junje zapisnika šeste sjednice Vijeća
Ispmvak odredbi ~1.7.. 18. i3.~. prijedloga Slatul<l
Raspish anje naljet'aja za iZtKlf i imenO' anje f;nnaldja:r.\\'naleljice Kazališta
R;.tZn,)

(lanovima Vijl'C;1 ranije stlllrucl'ni m:llcrijn!l Z:.lsjedmcu i prijeulog dnevnog reda sj\,.'dnicc,
Prije piJčt:lkasj~njct:. Predsjednik Vijc0a urndujC' postoj'1nje k\'omma.
Jednoglasno je pril1Vacen dnevni red sjedmce.

Točka I.
Jednoglasnom odlukom Ka;wlišno vijece' US\ ojilo jc lapi..;nik prethodne sjednice.

Točka 2.
tlaml\'ima \'ijcl;a prc/cnlir:lI1c su promjem: predl{1Ženog. leksw Statuta l) kojem sc

ra:-pmdjalo na prosloj sjeJni\,..j Vije.:a, U ,'l1nu"u na predioleni tekst. promjene se odnose na
čl. 7.. SI. I. ločku 3. II kojoj sc bri~u rije.:i ..h:lrarnski studill za djecu. dramski studiu za
mladeži" te se z:unjenjuju rije.:ima ..n:1pO(.Inl~jlldmmskog. plesnog.. glaz~nog te dnlgih
srodnih umjetničkih izričaja", IC' S;hla glasi:

•.promicanje krcali, nosti gr:-tđana krw \'ia':'ilil~lstudija na pudmčju dramskog, plesnug,
glazhenog re drugih sf\lthuh umjt'lničkih izričaja,":

tl. IH.. točku 12. II kujoj ~e hrišu njeci ..utnduje prijedlog" te sc L:lmjenjuju riječima
.. pn.:dlail: Ilo:""I". Ic S<.Ida ista gJ:lSI:

..pn.:dlaic h:bt St:ltUttll drugIh općih ak~HaKazališta i iste podnosi Kazališnom \'ijc:ću
na dl1I1ušenjC'''. tC'

~I. 32 .. st. 2. kojem se dodaje toč).:a 5. koja glasi:
,.donošc:nJll $1:JlUt:l:'.

\'ij{-,nici nisu imali primj..:Jbi na pretlloi:~nt' izmjene prijl.'dlug~l teksta Statuta. IC' su iste
jt'dnoglasno us\"ojene. čim •.' .Ic-uh n ••.•n J..UI1,ll',lil prij •.'dlog Ick ••ta Statuta,
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Kaz:l1išno vijeće donosi Odluku il utHdhanju prijedloga Statuta Gradskog kazališta
mladih (odluka I/YII).
Prijedlog: Statuta do!'tu\'it cC' 'i.C' Gmdskom \'ijC'cu GrJtI~ Spin:! radi davanja pr~(hodne
suglasnosti.

Točka 3.

Budući su se ispunili formalni mje-ti ZJ raspisivanje natječaja Za izbor j imenovanje
ravn.:ueJja:ramateljice Kazalista. KtlZali~no ,ij"'l~ejednoglasno donosi Odluku o raspish:;tnju
Rlltjl'Čaja La izbor i imenontnje ra\'nalcljainn'nateljicl' Gradskog kazališta mladih.
:\'al.iC'~'aj l"C'hili llbjadjen lt dne\"nllm listu ..Sl(louun<l Dalma.:ij ••.' te slui.benom lislu ••Nuroum:
Ih.IVin,,"'. L~I\rdeni teks! natjcča.Ja nalan s••.•tl pri!(lgu UlOg zapisnib i nje-go\" j•...saslavni dio.
(odluka 2/YIJ).

Točka ..J.
I\)d točkom Ra;:lItJ. Ra\nJlelj i Tajnik su. Ila upite vijeclllku. dali informacije II

pn:th-id..-nl)m po~etkll radova na izmjl'ni ulaznih \ rala IIzg.radu KJzaltšta, tc o tome kaku.
un:lll1~o[Xtov:lllim zahtjevima Gradu. Kazalish: jos nijl.' Jobilv potrebnu suglasnost za
01\ :lr.mje rJdnog mJ\:slJ majstora lona, nu ćemu 1,\: se idalje ustrajati.

Buduci nije bilo daljnjih lema za raspr:l\'U. sjednica je zaključena u 13,50 sati.

-'I
Zdesla\- BenlOn. predsjednik Vije~a -':/ Atl.-<.L""

70}
Irena Bitanga. zapisničar ~~~
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GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT
Trg Republike l

ZAPISNIK
desete sjednice Kazali.šnog vijeća GKM-a

Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 05. studenog 2018. II uredu ra\l1lstelja, S početkom II13,30 sati.

Prisutni:
I. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća
2. Vinko Mihanović, POtpredsjednik Vijeća
3. Vanda Skolneković, članica Vijeća
4. Dražen Nikolić, član Vijeća
5. Siniša Novković, član Vijeća

6. Ljiljana Vujčić, voditeljica zajedničkih službi. izvjestiteljica po točkama 3., 4. i5.
7. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar i izvjestiteljica po točki 2.

Ravnatelj Belmondo Miliša opravdao je izostanak bolešću.

DNEVNI RED
J. Usv~anje zapisnika devete sjednice Vijeća

2. Usvajanje izmjena idopuna prijedloga teksta Statuta iutvrđivanje konačnog prijedloga tekstaStatuta

3. Usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2018.

4. Usvajanje Programa rada iFinancijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.
5. Usvajanje Plana nabave za 2019. godinu
6. Razno

Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i prijedlog dnevnog reda sjednice.
Prije početka sjednice, Predsjednik Vijeća utvrduje postojanje kvoruma.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.

Točka I.
Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće usvojilo je zapisnik prethodne sjednice.

Točka 2.

Tekst Statuta Kazališta usvojen na 7. sjednici Kazališnog vijeća dostavljen je Osnivaču radi
davanja prethodne suglasnosti. Pravna služba Ureda Grada, kojoj je isti dostavljen na provjeru, iznijela
je odredene sugestije na utvrđeni tekst. Prihvaćajući predloženo. Kazališnom vijeću dostavljen je
prijedlog izmjena i dopuna teksta Statuta utvrdenog na 7. sjednici.

Vijećnici nisu imali primjedbi na predložene izmjene i dopune te su iste jednoglasnousvojene.

Kazališno vijeće donosi Odluku o utvrđivanju teksta Statuta Gradskog kazališta mladih (OdlukaIIX).

Tekst Statuta dostavit će se Osnivaču radi davanja prethodne suglasnosti.



Točka 3.
Gda Vujčić obrazložila je prisutnima razloge rebalansa Financijskog plana za 20 18. Najveći

dio promjena rezultat je činjenice da je Osnivač omogućio isplatu odredenih materijalnih prava
zaposlenika II tekućoj godini, koja sredstva nisu bila predviđena Planom.
Na upit gdina Benzona odnosi li se povećanje stavke autorskih honorara na vanjske suradnike
(glumce) angažirane II posljednjoj premijeri, IZ\jestiteljica odgovara potvrdno.

Budući da nije bilo daljnjih upita, rebalans Financijskog plana za 2018. slavljenje na glasanje
te je isti jednoglasno usvojen.

Kazališno vijeće donosi Odluku o usvajanju rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu
(odluka 21X).

Točka 4.
Nakon šIo je Izvjestiteljica vijećnicima detaljno prezentirala Program rada Kazališta za 20 19.

kao iFinancijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i2021., isti su stavljeni na glasanje te usvojeni
jednoglasno.

Kazališno vijeće donosi Odluku o usvajanju Programa rada Gradskog kazališta mladih za 2019.
te Financijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i2021. (odluka 31X).

Točka 5.

Iz Financijskog plana Kazališta za 2019. vidljivo je kako Kazalište u narednoj godini, osim
električne energije, neće imati predmeta nabave većeg od 20.000,00 kn bez PDV-a pa sukladno tome
Plan nabave za 2019. godinu sadrži samo jednu stavku.
Prijedlog Plana nabave za 20 19. stavljen je na glasanje te je isti usvojen jednoglasno.
Kazališno vijeće donosi Odluku o usvajanju Pjana nabave za 2019. godinu (odluka 41X).

Točka 6.
Pod točkom Razno vijećnici su obaviješteni kako je od Osnivača stigla usmena potvrda o

izdavanju suglasnosti za zapošljavanje na radnom mjestu majstora tona pa se uskoro očekuje i
zaključak u pisanom obliku.

Nadalje, izvođač radova na imljeni ulaznog portala u zgradu Kazališta izradio je radionički nacrt te se
čeka suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu na nacrt, kao predu~et za početak izvođenja radova.
Vijećnici su obavješteni j o kandidiranju dviju predstava za Nagradu hn'GfSkog glumišta i to Propuh,
papuče i punica te Cnrenkapica.

frena Bitanga, zapisničar

Klasa: 612.03/18-01/181
Urbroj: 2181-110-01-00/1
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REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽA VNE UPRAVE U

SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Odjel za prosvjetu, kulturu, informiranje,
sport i tehničku kulturu \;..., ..:...~~~ \
KLASA: 612-01116-02/01
URBROJ: 2181-04-02-18-2
Split, 18. svibnja 2018.

GRADSKO K-\ZAUŠTE ~ILADIH
Trg Repuolike l
21000 SPLIT

PREDMET: Upravni nadzor nad Gradskim kazalištem mladih
Izvještaj o provedenom upravnom nadzoru iprijedlog
mjera za otklanjanje utvrdenih nepra\'ilnosli. dost3Ylja sc

Upravni nadzor nad radom Gradskog kazališta mladih II Splitu pokrenut je po službenoj
dužnosti temeljem članka 54. zakona o sustayu drZ3\11t' uprave (1\i\
150/11,12113,96113,104/16), članka 38. zakona o kazalištima (~'); 71/06.121/13.26'14) i
članka 10. Zakona o upravljanju javnim ustanovama II kulturi (J\'1\' 96.'0 I J. Isti je oba\"ljen II

prostorijama Ureda državne uprave II Splitsko-dalmatinskoj županiji, Dokumentacija koju je
ovaj Ured zatražio od Gradskog kazališta mladih II Splitu dostadjena je i zaprimljena 23.
studenoga 2017. te 15. prosinca 2017.godine.

Za potrebe nadzora dostavljeni su slijedeći akti:

l. Statut broj KLASA: 612-03-07-01/51 URBROJ: 2181-110-01-0015 od 27. lipnja 2007 ..
2. Zaključak Gradskog vijeća Grada Splita broj KLASA: 011-01/07-0113 URBROJ: 2181/01-

l I~07-6 od 30. svibnja 2007. o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta
3. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Gradskog kazališta mladih Split broj KLASA: 612-03-

10-01/60 URBROJ: 2181-110-01-00/1 od 30. lipnja 2010 ..
4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta mladih (bez

brojčanih oznaka) od 10. srpnja 2013.,



5. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta mladih broj
KLASA: 612-03113-01178URBROJ: 2181-110-01/0012 od lO. prosinca 2013.

6. Zaključak Gradskog vijeća Grada Splita broj KLASA: 612-01/13-02/6 URBROJ: 2181/01-
02.13-45 od 25. studenoga 2013. o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta mladih Split

7. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradskog kazališta mladih od 22. rujna 2014. dan na
razmatranje Kazališnom vijeća,

8. Zaključak Gradskog vijeća Građa Splita broj KLASA: 612-01114-0211 URBROJ: 2181/01-
02-14-4 od 9. listopada 2014. o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o
izmjenama idopunama Statuta Gradskog kazališta mladih Split,

9. Pr-Avilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gr.adiva GK.M, broj KLASA: 612-03/14-
01/19 od 17.veljače 2014.,

10. Pravilnik o zaštiti od požara broj KLASA:612-03/1S-01/23 od 23. veljače 2015.,
II. Pravilnik o zaštiti na radu broj KLASA: 612-03/16-01/43 od 23. svibnja 2016.
12. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave broj KLASA: 612-03/17-01l07 od 26.

lipnja 2017.
13. Poslovnik o radu Kazališnog vijeća broj KLASA: 6t 2-03/13-01/18 od 17. veljače 2014.
14. Zapisnici Kazališnog vijeća u 2014., 2015., 2016. i 2017.

Uvidom i raščlambom zaprimljenih dokumenata u provedbi ovog nadzora sastavljen je ovaj inještaj
te prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Ured đrt.avne uprave u SDŽ, Služba za
društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu, šport.,tehničku kulturu i informiranje utvrdio je kako
slijedi:

I.Uvidom u Statut broj KLASA:612-03-07-01l51 URBROJ: 2181-llO-OI-00/5donesen od
strane ravnateljice dana 27. lipnja 2007. uz prethodnu suglasnost osnivača Zaključak broj
KLASA: 011-01/07-01/3 URBROJ: 2181/01-11-07-6 od 30. svibnja 2007. Kako u istom nije
naveden datum objave akta na oglasnoj ploči le datum njegova stupanja na snagu, ne može se
utvrditi je li isti na snazi. Vakacijsko razdoblje mora biti sastavni dio akta imora biti jasno.
Stoga se od ustanove traži da dostavi dokaz o stupanju na snagu predmetnog akta nakon čega
će ovaj Ured obaviti nadzor istoga.

2. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Gradskog kazališta mladih Split broj KLASA: 612-
03-10-01/60 URBROJ: 2181-110-01-0011 od 30. lipnja 2010. donesena je bez prethodne
suglasnosti osnivača Kazališta, a što je vidljivo iz datuma održavanja sjednice osnivača, a i
Kazališnog vijeća. Stoga se od Kazališta traži da dostavi dokaz da je osnivač dao prethodnu
suglasnost.

3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta mladih (bez
brojčanih oznaka) od 10. srpnja 2013. također nema prethodnu suglasnost osnivača što je
razvidno iz Zapisnika sa sjednice Kazališnog vijeća održane 10. srpnja 2013. kojim se isti
pozivaju na mišljenje Stručne službe za kulturu i umjetnost Grada Splita. Iz tog razloga se
može utvrditi da predmetna odluka nije na snazi.
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4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta mladih broj
KLASA: 612-03/13-01178 URBROJ: 2181-110-01/00/2 od 10. prosinca 2013. ne sadrži dokaz
o stupanju na snagu te se ne može utvrditi je li i ovaj akta na snazi. Moli se stoga_.49kaz o
stupanjuna snagunayedene9~ltIk~~

5. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradskog kazališta mladih od 22. rujna 2014. danje
na razmatranje Kazališnom vijeća. Za potrebe nadzora ovom Uredu dostavljen je prijedlog
odluke, upućen Kazališnom vijeću na "razmatranje" od strane V.D. ravnateljice, a ne i akt
usvojen od strane Kazališnog vijeća nakon dobivene prethodne suglasnosti osnivača ustanove.

Imajući na umu sve dostavljeno i navedeno preporuka je ovog Ureda da se izradi novi tekst
statuta Kazališta usklađen sa Zakonom i svim njegovim izmjenama i dopuna. Posebno se
skreće pozornost na korištenje naziva Kazališta, utvrđeno člankom 4. Statuta, s obzirom da
sama ustanova koristi različite nazive od naziva na memorandumu "Gradsko kazalište mladih-
Split" u pojedinim općim aktima "Gradsko kazalište mladih II Splitu"

6. Uvidom u Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva broj KLASA: 612-
03114-01119 URBROJ: 2181-110-01-0011 (sa zbirnom evidencijom gradiva s rokovima
čuvanja) donesen je 17. veljače 2014. od strane Kazališnog vijeća. U zaglavlju je kao pravni
temelj njegova donošenja naveden pročišćeni tekst statuta. Pođ pročišćenim tekstom
podrazumijeva se ukupnost važećih pravnih normi sabranih i sistematiziranih II jedan tekst.
Svi propisi su i dalje na snazi, a izrada pročišćenog teksta ne utječe na njihov sadržaj i
važenje. Radi se dakle o tehničkom pomagal u koje omogućava sagledavanje objedinjene
materije. Tako nastali tekst nije novi propisa, odnosno akt niti se njime stavljaju izvan snage
pojedine izmjene i dopune, Predmetni akt ne sadrži ni podatke o pribavljenoj suglasnosti -~
nadležnog državnog arhiva, propisanu člankom 11. Zakona i člankom 17. Pravilnika o zaštiti i
čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva. Iz završnih odredbi nije razvidno je li
i koji akt je prestao važiti. stupanjem na snagu predmetnog akta.

7. Uvidom u Pravilnik o zaštiti od požara broj KLASA: 612-03/15-01/23 urbroj: 2181-110-
0l/001l od 23. veljače 2015. utvrđeno je da je objavljen prije nego je usvojen od strane
Kazališnog vijeća. S obzirom na alineju prvu članka 3. isti ne sadrži rješenje o razvrstavanju u
kategoriju ugroženosti od požara. Odredbe članka 7. su šture i nejasne. Prijelazne i završne
odredbe ne sadrže odredbu o stavljanju izvan snage akta koji prestaje važiti iz čega se da
zaključiti da su na snazi dva akta.

8. Uvidom II Pravilnik n zaštiti na radu broj KLASA: 612-03116-01143 URBROJ: 2181-
110-01-0012 usvojenog na sjednici Kazališnog vijeća dana 23. svibnja 2016. utvrđeno je da u
zaglavlju nije naveden pravni temelj njegova donošenja. Prijelazne i završne odredbe ne
sadrže odredbu o stavljanju izvan snage akta koji prestaje važiti iz čega se da zaključiti da su
na snazi dva akta.

9. Uvidom u Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave broj KLASA: 612-03/17-
01/107 URBROJ:2181-111-0111 od 26. lipnja 2017. iz zaglavlja je razvidno da je pogrešno



utvrđen pravni temelj donošenja, prije svega pročiščeni tekst statuta, kao i tekst "a nakon
dOvTšenogpostupka savjetovanja s javnošću".

10. Uvidom u Poslovnik o radu Kazališnog Vijeca broj KLASA: 612-03/13-01/18
URBROJ: 2181-110-01-00/1 utvrdeno je da ne sadrži pravni temelj dnnošenja, a to su lakon
o kazalištima te statut ustanove. Pri izradi istoga nisu poštivana pravila nomotehnike te se
može utvrditi da je isti veoma štur. nedorečen. Poslovnikom o radu se uređuje ustrojstvo,
način rada i odlučivanja, vrste akta koje donosi tijelo upravljanja. Stoga se preporuča izrada
novog akta kojim će se detaljno regulirati pitanja broja i sastava članova, trajanja mandata,
pitanja razrješenja imenovanih članova, konstituirajuće sjednice. verifikacije mandata, izbora
predsjednika i zamjenika predsjednika, nadležnosti Vijeća, odlučivanja, načina rada i
odlučivanja (od pripreme materijala za sjednice, sazivanja, rada na sjednicama, usvajanje
dnevnog reda, odgode sjednica, nastavak sjednice, vođenja zapisnika, sadržaja zapisnika)
načina glasovanja, odnosno svih pitanja neophodnih za kvalitetan i zakonit rad tijela
upravljanja. Posebno se skreće pozornost na odredbe o zapisniku, s obzirom da se radi o
dokumentima koji se trajno čuvaju, a sadržavaju donesene odluke. Poglavito i iz razloga što
je uvidom II dostavljene zapisnike utvrđeno da je bilo i tzv. ponavljanja sjednica, sjednica
održavanih u dva termina s izrađenimjednim zapisnikom i dr.

lt. Uvidom u zapisnike sa sjednica Kazališnog vijeća održanih u 2014.2015.2016. i 2017.
utvrđeno je da je u 2014. održano 12 sjednica Kazališnog vijeća. Zapisnici sa sjednica su
veoma šturi, bez naznake broja sjednice. nenazočnih članova (opravdanih, neopravdanih)
donesenih odluka, trajanja sjednice, podataka o osobi koja je vodila Zapisnik, vremena
zaključivanja sjednice. Isto tako utvrđeno je da Zapisnik sa sjednice održane 2. svibnja 2014.
nosi naziv "ponovljena" sjednica, premda je iz utvrđenog dnevnog reda sjednice koja se
"ponavlja" razvidno da se ne radi o istom dnevnom redu (točka 4. Dnevnog reda) a niti su
navedeni razlozi tzv. ponavljanja sjednice. Ut"Tdenoje da je sa sjednica odr.lanih 24. i 30.
svibnja izxađen jedan zapisnik, iz kojeg se ne vidi donesena odluka o prekidu prethodne
sjednice, razlozima te određenju datuma održavanja nastavka sjednice. Iz Zaključka je
razvidno da došlo do pogrešnog tumačenja odredbi Statuta u pogledu donošenja odluka
Kazališnog vijeća nakon podnesene ostavke predsjednika, na način da je isto dovedeno u
zabludu i onemogućeno u daljnjem radu. Naime, odredbama Statuta je utvrđeno da se odluke
donose većinom od ukupnog broja članova, a ne da se odluke ne mogu donositi do
imenovanja novog člana, kako stoji u spomenutom Zaključku. Tim više što je na spomenutom
sastanku bio nazočan i predstavnik Službe za kulturu Grada Splita, dakle osnivača. Isto tako
utvrđeno je da nije proveden postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Kazališnog
vijeća, nakon njihovih usmenih ostavki kao što nije sukladno Statutu proveden postupak
izbora novog predsjednika i potpredsjednika. Iz dostavljenog Rješenja o imenovanju člana
Kazališnog vijeća broj KLASA: 080-01/14-02/4 URBROJ: 2181/01-02-14-9 od 23. lipnja
2014. razvidno je da je Toni Miljak imenovan za člana. Međutim, njegov mandat nije
verificiran, a što je razvidno iz Zapisnika sa sjednice održane 28. srpnja 2014.. Pod točkom 4.
Razno nije jasno o čemu se radi, a pod istom se podpredsjednica, sama .,odstupa" te se
jednoglasno donosi odluka o izboru nove predsjednice koja nastavlja voditi sjednicu, a
Zapisnik potpisuje ••razriješena" predsjednica. Isto tako utvrđeno je da nije verificiran mandat
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pojedinih članova (Nada Novaković, Anđelo Mojsović te Siniša Noyako\"ić) te se ne može ni
utvrditi od kada im teče mandat, a poglavito (za Nadu Novaković i Sinišu Novakovića) tko ih
je imenovao.

Uvidom II sve dostavljene zapisnike, razvidno je da se pri njihovoj izradi ne poštuju pravila
nometehnike. Utvrđeno je ni da usvojeni dnevni redovi te donesene odluke nisu iste (primjera
radi navodimo: Prijedlog Statuta- pročišćeni tekst, a II točkama dnevnog reda- novi statut).
Kako je to akt koji se trajno čuva, isti mora sadržavati: klasifikacijske i brojčane oznake
(pisane sukladno Uredbi o uredskom poslovanju), broj sjednice, mjesto, vrijeme i datum
održavanja, imena nazočnih članova, nenazočnih (s naznakom je li se isti opravdao ili nije)
imena ostalih nazočnih, predloženi i usvojeni dnevni red. Kratka rasprava po točkama
dnevnog reda, glasovanje o pojedinim točkama, donesene odluke, vrijeme završetka sjednice,
podatke o osobi koja je vodila zapisnik Ger ga ista uz predsjednika i potpisuje). S obzorom da
se verificira zapisnik s prethodne sjednice navodi se datum kada je ista održana.

U svezi s obavljenim nadzorom i konstatacijama iz naprijed iznesenog neophodno je revidirati
i uskladiti pregledane dokumente s važećim Zakonima te u roku od 30 dana izvijestiti ovaj
Ured o izvršenim radnjama

Na znanje:
Grad Split, Služba za društvene djelatnosti, Obala Kneza Branimira 17
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Na temelju članka 32. Zakona o kazalištima (NN br.71/06, 121/13 i 26114), a
na prijedlog v. đ. ra\illatelja te po pribavljenom Zaključku Gradskog vijeća Grada Splita o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena idopuna Statuta Gradskog kazališta mladih Split, Klasa:
612-01114-0211, Urbroj: 2181/01-02-14-4 od 9. listopada 2014. godine, Kazališno vijeće Gradskog
kazališta mladih na svojoj sjednici od 05. studenog 2014. godine donosi

STATUT
Gradskog kazališta mladih

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDilE

Članak I.
Ovim Statutom Gradskog kazališta mladih (u daljnjem tekstu: Statut) utvrduju se: status,

nazIV, sjedište djelatnost, zastupanje i predstavljanje, upravljanje, unutarnje ustrojstvo,
programiranje rada i kazališnog repertoara, način osiguranja sredstava za rad, raspoređivanje dobiti,
javnost rada, radni odnosi, suradnja sa sindikatom, kao i druga pitanja značajna za obavljanje
djelatnosti i poslovanje Gradskog kazališta mladih (u daljnjem tekstu: Kazalište).

Članak 2.
za povijest Kazališta mladih od osobitog su značenja:
- prosinac 1943. - osnivanje Dječjeg KUD-a <Titovi mornari" II hrvatskom
zbije&7Uu El Shattu

- 18. veljače 1944. - prva javna izvedba u El Shattu
- 20. siječnja 1953. - odlukom Narodnog odbora Splita osniva se
profesionalno kazalište (umjesto KUD.a) pod nazivom Dječje kazalište
'Titovi mornari"

- 22. srpnja 1991. - Kazalište mijenja naziv u Kazalište mladih Split
- JO. ožujka 1994. - Gradsko vijeće Grada Splita donosi rješenje o osnivanju

Gradskog kazališta mladih

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE DJELATNOST, PEČAT, ŠTAMIlIL.J I ZNAK
KAZALIŠTA

Članak 3.
Gradsko kazalište mladih je javno gradsko kazalište.
Kazalište ima svojstvo pra\'1le osobe, a upisano Je II sudski registar ustanova

Trgovačkog suda II Splitu, Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku
(M8:03118487, OIB: 15177482366) te u očevidnik Ministarstva kulture.

Osnivač i vlasnik Kazališta je Grad Split.



Članak 7.

Članak 9.

Članak 4.
Naziv Kazališta glasi: Gradsko kazalište mladih.
Skraćeni naziv Kazališta glasi: GKM.
Sjedište Kazalištaje u Splitu, Trg republike I.

Članak 5.
Kazalište može promijeniti naziv isjedište samo odlukom Osnivača.

Članak 6.
U pravnom prometu s trećim osobama Kazalište posluje samostalno.

Kazalište ne može bez suglasnosti Osnivača otuđiti ili opteretiti nekretnine.
Kazalište odgovara za preuzete obveze svim sredstvima (potpuna odgovornost).

Djelatnosti Kazališta su:
• kazališna djelatnost

• organiziranje scensko - glazbenih predstava ikulturno umjetničkih zabavnih
priredbi

• organiziranje izložbi
• organiziranje umjetničkih radionica, kolonija i slično
• obavljanje promidžbene i izdavačke djelatnosti
• organiziranje simpozija, sa\jetovanja idrugih skupova u svezi s kazališnim radom

i djelatnošću
• djelatnosti objekata za kulturne priredbe

• prodaja proizvoda povezanih uz kazalište i kazališnu djelatnost unutar kazališne
zgrade - trgovina na maJo knjigama, nosačima zvuka, multimedijalnim
sadržajima, papirnatom robom i dr.

• razne tehničke usluge u svezi kazališnih djelatnosti
• iznajmljivanje kostima, dekora, rekvizita, glazbala, rasvjetnih i tonskih uređaja te

druge opreme i uređaja i stvari iz kazališnog fundusa

Članak 8.
Kazalište ne može bez suglasnosti Osnivača promijeniti djelatnost.

Kazalište ima znak i logotip.
Znak Kazališta čini puni kvadrat u kojemu se nalazi inicijal "m" izveden iz tipob'Tafije

(Typeface Three) Neville Brodyja. Koristi se isključivo II negativu. Znak se primjenjuje u tri boje:
crna, zelena icrvena. Znak se može koristiti bez logotipa.

Logotip Kazališta izveden je iz tipografije (Typeface four i Typeface six) Neville Brodyja.
Koristi se isključivo uz znak. Logotip se nalazi ispod znaka.

Znak i logotip Kazališta koristi se na svim službenim promidžbenim i ostalim tiskovinama
kao zaštitni znak Kazališta.
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Članak 10.
Kazalište ima pečat tl obliku kmga, promjera 33 mm. U sredini je kvadrat II kojemu naziv i

sjedište teatra stilizira znak istoga. Postoje tri takva pečata numerirana brojevima 1,2 i3.
Način korištenja ičuvanja pečata uređuje se odlukom ravnatelja.

III. ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE l POTPISIVANJE KAZALIŠTA I\ILADIII

Članak ll.
Kazalište zastupa ipredstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je ovlašten II ime Kazališta zaključivati ugovore iobavljati druge poslove II svezi s

rađom iposlovanjem Kazališta II zemlji i inozemstvu, te zastupati Kazalište pred sudovima idrugim
organima.

Članak 12.
Pomoćnici ravnatelja, odnosno drugi djelatnici zastupaju Kazalište II okviru ovlaštenja

dobivenih od ravnatelja, te tltwđenih ovim Statutom.

Članak 13.
Ravnatelj moi.e, II okviru svojih ovlasti, dati drugoj osobi pismenu pWlOmoć za sklapanje

određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, kao i za zastupanje pred sudovima i
drugim organima.

Punomoćnik zastupa Kazalište samo II .b'Tanicamaovlasti iz pismene punomoći.

Članak 14.
Svu službenu dokumentaciju Kazališta potpisuje ravnatelj, a II slučaju njegove odsutnosti

pomoćnik ravnatelja, odnosno jedan od djelatnika kojeg odredi ravnatelj.
Odlukom ravnatelja određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih i drugih isprava

Kazališta.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 15.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Kazališta UI\Tđuje se Statutom i općim aktima.

Članak 16.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno ostvarivanje zadaća Kazališta.

V. UPRA VLJANJE I RUKOVOĐENJE U KAZALIŠTU

Članak 17.
Kazalištem upravlja i rukovodi ravnatelj.
Ravnatelj predstavlja i zastupa Kazalište, organizira i provodi umjetničku i poslovnu politiku

i odgovoran je 72 zakonitost rada Kazališta.



Članak 18.
Ravnatelj Kazališta:

a) samostalno:
poduzima sve pravne radnje II ime iza račun Kazališta,
potpisuje financijske idruge dokumente platnog prometa iostale imovine Kazališta,
II skladu s programom rada i financijskim planom ureduje unutarnju organizaciju,
predlaže Kazališnom vijeću financijski plan i godišnji program rada Kazališta, koji mora biti II

skladu s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. stavak 3. Zakona o
kazalištima.

podnosi Kazališnom vijeću tromjesečno izvješće o ostvarivanju programskog i financijskog
poslovanja,

podnosi Kazališnom vijeću godišnji obračun, godišnje programsko i financijsko izvješće te
izvješće o ostvarenju kazališne sezone,

utvrduje prijedlog Statuta i drugih općih akata Kazališta i iste podnosi Kazališnom vijeću na
donošenje,

provodi odluke Kazališnog vijeća,
sklapa poslove i odlučuje o ulaganjima i nabavi opreme te osnovnih sredstava čija pojedinačna

vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna,
zaključuje u ime Kazališta ugovore o radu te autorske ugovore s umjetnicima i drugim

umjetničkim djelatnicima i odlučuje o drugim pravima i obvezama s temelja rada,
daje suglasnost umjetnicima zaposlenim u Kazalištu za sklapanje autorskih ugovora izvan

Kazališta,
odobrava službena putovanja,
razmatra prijedloge sindikata u svezi s ostvarivanjem prava djelatnika i njihovog materijalnog

polo7.aja,
priprema i osibrurava stručnu obradu svih materijala koji se razmatraju na sjednicama

Kazališnog vijeća,
predlaže Kazališnom vijeću imenovanje pomoćnika ravnatelja,
najmanje jednom godišnje, a uvijek na njegov zahtjev, podnosi Osnivaču programsko

financijsko izvješće, uz obvezno dostavljanje mišljenja Kazališnog vijeća,
izvršava i druge poslove utvrđene zakonom te Statutom i dmgim općim aktima Kazališta.

b) uz suglasnost Kazališnog vijeća:
sklapa poslove i odlučuje o ulaganjima i nabavi opreme te osnovnih sredstava čija pojedinačna

vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna,
e) uz suglasnost Gradonačelnika:

sklapa poslove i odlučuje o ulaganjima i nabavi opreme te osnovnih sredstava čija pojedinačna
\-rijednost ne prelazi 1.000.000,00 kuna,
d) uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Splita kao predstavničkog tijela Osnivača:

sklapa poslove i odlučuje o ulaganjima i nabavi opreme te osnovnih sredstava čija pojedinačna
vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna.)}
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VI. RAVNATELJ I PO~IOĆNICI RAVNATELJA

I. Ravnatelj Kazališta

Članak 19.
Ravnatelja Kazališta imenuje i razrješava predstavničko tijelo Osnivača, na prijedlog

Kazališnog vijeća. Imenovanje i razrješenje vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se na isti način, bez
provođenja javnog natiečaja.

Ured drlavne uprave II Splitsko-dalmatinskoj županiji razriješit će dužnosti ravnatelja i
imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provodenja javnog natječaja II slučajevima II kojima je
ravnatelju istekao, odnosno prestao mandat ili ovlast vršitelj u dužnosti, a Osnivač ne obavi
razrješenje i imenovanje II skladu sa člankom 19. ovog Statuta. Vršitelj dužnosti ravnatelja kojega je
imenovao Ured državne uprave II Splitsko-dalmatinskoj županiji obavlja svoju dužnost do
imenovanja ravnatelja Kazališta, odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja.

Članak 20.
za ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečenu visoku stručnu
spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih, humanističkih znanosti ili s umjetničkog
područja,

- pet godina radnog staža,
- puna afIrmacija na području umjetničke i društvene djelatnosti,
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

Članak 21.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.
Natiečaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata ravnatelja.
Natiečaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće.
Osnivač je obve7.an prije raspisivanja natječaja 7..3 ravnatelja, uvažavajući umjetničke

kriterije, ut"Tdiri osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
Programski i financijski okvir iz stavka 4. ovoga članka čine sastavni dio natječaja za

imenovanje ravnatelja i dostupni Sll kandidatima na uvid,
Natječaj se objavljuje II dnevnom listu «SLOBODNA DALMACUA)) i u «NARODNIM

NOVINAMA», osim dijela koji se odnosi na programski i financijski okvir za sljedeće
četverogodišnje razdoblje.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje sc imenuje.
rok do kojeg s primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o
izboru.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave
natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana
od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno
sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.



Ako se na raspisani natječaj nitko ne pnJavl ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
i7..abran,natječaj će se ponoviti.

Članak 22.
U slučaju odsutnosti ravnatelja, zamjenjuje ga djelatnik Kazališta kojega ravnatelj za to

ovlasti. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i ovlasti ravnatelja za vrijeme dok ga
zamjenjuje.

Članak 23.
Ravnatelj Kazališta može biti razriješen dužnosti prije isteka razdoblja na koji je imenovan;

ako sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Kazališta,
ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Kazalištu veću štetu ili ako
zanemaruje iJi nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje II obavljanju djelatnosti Kazališta.

Ravnatelj Kazališta može biti razriješen dužnosti prije isteka razdoblja na koje je imenovan i
u slučaju da Osnivač ne prihvati prob'Tamsko i/ili financijsko izvješće.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost očitovanja o
razlozima razrješenja.

Članak 24.
U slučaju raztješenja iz članka 23. stavak 2. Osnivač može razriješiti i članove Kazališnog

vijeća koje je imenovao.

Članak 25.
U slučaju razrješenja dužnosti ravnatelja prije isteka razdoblja na koji je imenovan, odnosno

ako prije isteka roka ravnatelj ne bude imenovan, odlukom Osnivača imenuje se vršitelj dužnosti
ravnatelja.

Vršitelj dužnosti ravnatelja ima sva prava iovlasti ravnatelja.
Natječaj za ravnatelja raspisuje i provodi Kazališno vijeće.

2. Pomoćnik ravnatelja

Članak 26.
U Kazalištu se, ako je to radno mjesto predviđeno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu

Gradskog kazališta mladih, može imenovati pomoćnik ravnatelja.
Pomoćnik ravnatelja zasniva radni odnos na odredeno vrijeme, za vrijeme trajanja mandata

ravnatelja.
Pomoćnika ravnatelja imenuje Kazališno vijeće na prijedlog ravnatelja.
Prestankom mandata ravnatelja ili razrješenjem ravnatelja prije isteka vremena na koje je

imenovan, pomoćnik ravnatelja se razrješuje dužnosti iprestaje mu radni odnos.
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Članak 27.
Ravnatelj i pomoćnik ravnatelja za vrijeme trajanja mandata mogu umjetnički djelovati i

obavljati umjetničke poslove izvan Gradskog kazališta mladih isključivo uz suglasnost Kazališnog
vijeća koja mora II svakom pojedinom slučaju sadržavati uvjete za obavljanje takvih poslova.

VII. KAZALIŠNO VIJEĆE
Članak 28.

U Kazalištu djeluje Kazališno vijeće.
Kazališno vijeće ima pet članova.
Tri člana kazališnog vijeća imenuje predstawtičko tijelo Osnivača jz reda uglednih umjetnika

i radnika II kulturi koji nisu državni službenici županijskog uređa državne uprave nadležnog za
poslove kulture Županije Splitsko - dalmatinske, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove
kulture Građa Splita, jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika. a jedan iz redova svih
zaposlenika.
Mandat članova Kazališnog vijeća je četiri godine.

Ako članu Vijeća jz reda kazališnih umjetnika, odnosno zaposlenika prestane rad, prestaje
mu j članstvo u Vijeću.

Članak 290
Po jednog člana Kazališnog vijeća iz svojih redova biraju SVI zaposlenici Kazališta te

kazališni umjetnici i to tajnim glasovanjem.
Svaki zaposlenik i svaki kazališni umjetnik može predlagati i biti predložen za člana

kazališnog vijeća.
Glasovanje za kandidate za članove Kazališnog vijeća je pravovaljano ako je glasovanju

pristupila većina svih zasposlenika odnosno kazališnih umjetnika.
Kao kandidati za članove Kazališnog vijeća utvrđeni su oni zaposlenici odnosno kazališni

umjetnici za koje se izjasnila natpolovična većina nazočnih zaposlenika odnosno kazališnih
umjetnika.

Glasovanje za kandidate iz prethodnog stavka provodi se javno, dizanjem ruku.
Na temelju rezultata glasovanja utwduje se lista kandidata za članove Kazališnog vijeća u

koju se kandidati unose abecednim redom.
7.....3provedbu izbora zaposlenici odnosno kazališni umjetnici osnivaju izborno tijelo koje se

sastoji od predsjednika i dva člana koje, među ostalim:
- utvrđuje listu zaposlenika koji mogu birati i biti izabrani za člana Kazališnog vijeća,
odnOSilOlistu kazališnih umjetnika koji mogu birati i biti birani za člana Kaz.ališnog vijeća II

skladu s posebnim pravilnikom iz članka 44. Zakona o kazalištima~
- utwđujc listu kandidata za člana Kazališnog vijcća~
- provodi izbore i utvrđuje rezultate izbora.
za člana Kazališnog vijeća izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova. provest će se drugi krug glasovanja. u

kojem će se birati između kandidata koji su tl prvom krugu dobili jednak broj glasova. Ako ni u
drugom krugu glasovanja ni jedan kandidat ne dobije većinu., predsjednik izbornog tijela svojom
odlukom odredit će člana Kazališnog vijeća.

Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupila većina svih zaposlenika odnosno
kazališnih umjetnika.
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Članak 30.
Kazališno vijeće može se konstituirati kada je imenovana većina članova Kazališnog vijeća.
Prvu, konstituirajuću sjednicu Kazališnog vijeća saziva ravnatelj a sjednicom, do izbora

predsjednika, rukovodi najstariji član Kazališnog vijeća.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća biraju članovi na prvoj sjednicivijeća.

Kazališno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je sjednicama nazočno više od
polovice ukupnog broja članova.

Kazališno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 31.
Kazališno vijeće obavlja sljedeće zadaće:

na prijedlog ravnatelja usvaja godišnji program rada i razvoja Kazališta, koji mora
biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom iz članka 27. stavka 3. Zakona,

na prijedlog ravnatelja usvaja financijski plan,
na prijedlog ravnatelja usvaja godišnji obračun te plan nabave,
prati ostvarivanje prof,'Tamate njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje,
razmatra i usvaja programska i financijska izvješća ravnatelja,
na prijedlog ravnatelja, donosi Statut uz suglasnost Osnivača odnosno i dmge općeakte Kazališta,

obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.
Kazališno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
drugim općim aktima Kazališta.

Članak 32.
Sjednice Kazališnog vijeća saziva i vodi predsjednik.
U radu Kazališnog vijeća sudjeluju ravnatelj Kazališta i pomoćnici ravnatelja Kazališta, te

drugi djelatnici koje pozove predsjednik Kazališnog vijeća, bez prava odlučivanja.
Sjednica Kazališnog vijeća mora se sazvati na zahtjev ravnatelja ili člana Kazališnog vijeća.

pnJe isteka vremena na koje je
Ćlanak 33.

biti razriješen dužnostitIan Kazališnog vijeća može
imenovan ako:

sam zatraži razrješenje;
ne ispunjava dužnost člana, odnosno predsjednika vijeća;
svojim ponašanjem povrijedi ugled idužnost koju obnaša;
izgubi pravo na obavljanje dužnosti;
u slučaju iz članka 35. stavka 3. Zakona o kazalištima.
Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Kazališnog vijeća

pokreće vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.
Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo, odnosno imenovalo člana Kazališnogvijeća.

U slučaju razrješenja člana Kazališnog vijeća novi se član imenuje II roku 30 dana l na
vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Kazališnog vijeća koji je razriješen.
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VIII. KAZALIŠNI UMJETNICI I DRUGI KAZALIŠNI RADNICI

Članak 34.
Kazališnu djelatnost obavljaju kazališni umjetnici te stručni i dntgi kazališni radnici.

KazaliJni umjetnici
Članak 35.

Kazališni umjetnici zasnivaju radni odnos II Kazalištu ugovorom o radu na odredeno ili
neodređeno vrijeme sukladno kadrovskom planu iz članka 29. Zakona o kazalištima.

Kazališni umjetnici zasnivaju radni odnos zaključivanjem ugovora o radu na odredeno
vrijeme II pravilu na četiri godine, a prema potrebi proje/...1aili programa i na kraće razdoblje. ali ne
kraće od dvije godine. Iznimno, ugovor o radu može se zaključiti i na godinu dana uz obrazloženje
ravnatelja i suglasnost kazališnog vijeća.
Kazališni umjetnici radni odnos zasnivaju po pozivu ili na temelju javnog natječaja koji se
objavljuje II dnevnom tisku, a način raspisivanja i provodenja samog natječaja uređuje se
Pravilnikom o radu Kazališta.

Kazališni umjetnici prijavljeni na natječaj dužni su pristupiti audiciji. Audiciju provodi
audicijsko pO\jerenstvo koje imenuje ravnatelj na način propisan Pravilnikom o audiciji.

Članak 36.
S kazališnim umjetnicima s kojima je zaključen ugovor o radu na određeno wijeme može se

zaključiti novi ugovor o radu bez raspisivanja natječaja.
Baletnom i plesnom kazališnom umjctniku nakon 16 godina, a ostalim umjetnicima nakon 20 godina
rada u kazalištu i kazališnoj dmžini, dužan je ravnatelj ponuditi ugovor o radu na neodređeno
vrlJcme.

Kazališni umjetnici s kojima se neće zaključiti novi ugovor o radu obvezno se O tome pisano
obavješćuju najkasnije šest mjeseci prije isteka ugovora o radu. U istom roku kazališnom sc
umjetniku može ponuditi ugovor o radu za obavljanje drugih poslova i zadaća sukladno njegovoj
stručnoj spremi i radnim sposobnostima.

Dnlgi kazaliJni radnici
Članak 37.

Kazališni radnici radni odnos zasnivaju zaključivanjem ugovora o radu sukladno Zakonu o
radu i općim aktima Kazališta.

Članak 38.
Voditelji ustrojstvenih cjelina II javnim kazalištima i ja\t11imka7.ališnim družinama zasnivaju

radni odnos zaključivanjem ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme sukladno statutu,
kolekti\t11omugovoru i drugim općim aktima kazališta, odnosno kazališne družine.



Članak 43.

Prestanak ugovora o radu
Članak 39.

Ugovor o radu s kazališnim umjetnikom i radnikom može se raskinuti prije isteka vremena
na koje je zaključen pod uvjetom i na način utwđen zakonom i Kolektivnim ugovorom te II slučaju
nepoštivanja odredbi ovoga Zakona.

Angaiiranje vanjskih suradnika i umjetnika
Članak 40.

za izvođenje i ostvarivanje pojedinih dijelova kazališnog programa mogu se angažirati
vanjski suradnici i umjetnici.

S osobama iz stavka l. ovoga članka zaključuje se ugovor o autorskom djelu ili ugovor o
djelu sukladno zakonu.

IX. PROGRAMIRANJE RADA I KAZALIŠNOG REPERTOARA

Članak 41.
Program Kazališta predlaže ravnatelj a usvaja ga Kazališno vijeće.
Program rada Kazališta (kazališnog repertoara) koji se financira kao javna potreba II području

kulture, utvrđuje se u skladu s kriterijima koje propisuje Grad Split.

Članak 42.
Kazalište ima obvezu održavati program na razini financiranja iz članka 49. ovog Statuta.

Program Kazališta čine:
- program kojeg na temelju prijedloga Kazališta utvrdi Grad Split kao svoju javnu potrebu

kulturi,

- program kojeg na temelju prijedloga Kazališta kao svoju javnu potrebu u kulturi utvrde i
financiraju druge zainteresirane jedinice lokalne uprave i samouprave i dr.

Članak 44.
U Kazalištu se donose sljedeći planovi:
repertoarni plan (za sezonu - godinu, mjesec i tjedan)
plan 7.apošljavanja,
financijski plan,
plan nabave,

- drugi planovi, po potrebi.
Planove Kazališta predlaže ravnatelj a usvaja ih Kazališno vijeće.
Praćenje, analiziranje i izvješćivanje o izvršenju planova obavljaju službe i djelatnici

zaduženi za te poslove i to II svrhu utvrđivanja kvalitete postavljenog plana i prosudbe usklađenosti
dinamike ostvarivanja, a u cilju otklanjanja slabosti, predlaganja poboljšica, stvaranja podloga za
daljnje planiranje, ocjenjivanja kulturološkog, radnog i drugog poslovnog učinka i dr.



Članak 45.
Kada se analizom izvršenja planova utvrdi da se tekući plan ne može realizirati, ravnatelj, uz

suglasnost Kazališnog vijeća, donosi odluku o izmjeni plana i prof,1fama.tc o rebalansu financijskogplana.

Izmjena plana i pTOb'Tamadonosi se uz suglasnost Grada Splita.

Članak 46.
O godišnjem programu rada i kazališnom repertoaru, te o njihovom izvršavanju. Kazalište je

dužno, najmanje jednom godišnje obavješćivati Upravni odjel za kulturu Grada, a tromjesečnoKazališno vijeće.

X. OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA RAD KAZALIŠTA

Članak47.
Sredstva Kazališta čine stvari, prava i novac.
Sredstvima Kazališta upravlja se na način propIsan zakonom, propIsIma donesenim na

temelju zakona i temeljem općih akata Kazališta.

Članak 48.
Sredstva za rad Kazališta osiguravaju se iz proračuna Grada Splita, prihoda ostvarenih

vlastitom djelatnošću te zaklada, sponzorstava, darova i drugih prihoda.

Članak 49.
Ravnatelj, uz suglasnost Kazališnog vijeća, odlučuje o rasporedu sredstava Kazališta. tlskladu s financijskim planom.

skladu sa zakonom i drugim propiSima
Članak 50.
obavlja se uFinancijsko poslovanje Kazališta

donesenim na temelju zakona.

Financijsko poslovanje Kazališta obuhvaća sastavljanje financijskog plana, ostvarivanje
prihoda i izvršavanje rashoda, vođenje knjigovodstva, evidencije o financijskom poslovanju i
sredstvima Kazališta, te o sastavljanju periodičnog i zaključnog godišnjeg obračuna.

Članak 51.
K37.aJišteposluje putem žiro računa.
Sredstva Kazališta koriste se samo za namjene iz djelatnosti Kazališta utvrdene zakonom,

drugim aktima donesenim na temelju zakona i programom Kazališta.
Sredstva iz proračuna Grada Splita mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljene.

Članak 52.
Kazalište donosi financijski plan prije početka godine na koju se plan odnosi.
Ako ne postoje uvjeti da ravnatelj podnese prijedlog financijskog plana tl propisanom roku i

za čitavu godinu. predlaže privremeni financijski plan poslovanja Kazališta.
Odluku o financijskom planu i privremenom financijskom planu donosi Kazališno vijeće.



Članak 53.
Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana Kazališta je ravnatelj.

Članak 54.
Kazalište po isteku godine donosi zaključni račun.

XI. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KAZALIŠTA

Članak S5.
Ravnatelj Kazališta podnosi Gradu Splitu izvješće o poslovanju:

za razdoblje periodičnog obračuna iprotekom poslovne godine _ za poslovnu godinu,
po vlastitoj inicijativi, kad ocijeni da bi uvjeti poslovanja mogli dovesti do bitnijih
odstupanja II ostvarivanju programa i poslovanja, odnosno kazališnog repertoara
Kazališta,
u slučaju kad to Osnivač zahtijeva.

XII. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA KAZALIŠTA MLADIH

Članak 56.
Nadzor nad zakonitošću rada Kazališta obavlja Ured državne uprave II Splitsko-dalmatinskojžupaniji.

XIII. JAVNOST RADA KAZALIŠTA

Članak 57.
Kazalište je dužno osigurati obavještavanje djelatnika o pitanjima od interesa za ostvarivanje

njihovih prava i obveza, kao o drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 58.
Obavještavanje javnosti o poslovanju i razvoju Kazališta putem medija spada II nadležnost

ra\.1Jatelja,te djelatnika koje on ovlasti.
Na zahtiev nadležnih organa i tijela ravnatelj je dužan dostaviti podatke o radu i poslovanju

Kazališta.



XIV. SURADNJA SA SINDIKATOM

Članak 59.
Kazalište je dužno sindikalnom povjereniku staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu

potrebne za vršenje njegove funkcije, te omogućiti uvid II isprave II svezi s ostvarivanjem izaštitom
prava djelatnika iz radnog odnosa.

Sindikalni po'iercnik ima pravo prisustvovati raspravama II postupku za zaštitu prava
radnika.

Stavove sindikata o prijedlozima odluka ravnatelj ili drugi nadležni organ dužni su razmotriti
io njima se izjasniti prije donošenja odluke.

XV. OPĆI AKTI

Članak 60.
Opći akti Kazališta mladih su: Statut, pravilnici, poslovnici iodluke kojima se na opći način

ureduje iodnosi Kazalište mladih.
Stručnu podlogu za izradu općih akta izrađuje se po uputstvima ravnatelja Kazališta.
Statut je temeljni akt Kazališta. Svi ostali akti ne mogu biti suprotni Statutu.

Članak 61.
Kazališno vijeće na prijedlog ra\11atelja, uz Statut, donosi i slijedeće opće akte:
I. Pravilnik o radu
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
3. Pravilnik o plaćama
4. Pravilnik o zaštiti na radu
5. Pravilnik o audiciji
i druge akte kada je to predviđeno propisima ili kada to uvjeti poslovanja i organizacije rada

zahtjevaju.

Ako postoji propis višeg reda koji zamjenjuje neki od navedenih pravilnika ili akata, isti se
ne moraju donijeti.

Članak 62.
Izmjene i dopune općih akata provode se po postupku za njihovo donošenje.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a samo kada je to opravdano

može se odrediti da stupaju na snagu danom objavljivanja.

XVI. POSLOVNA TAJNA
Članak 63.

Poslo\11om tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid
neovlaštenim osobama bilo proti\11o poslovanju Kazališta. ili štetno za poslo\11i ugled Kazališta, ili
bi štetilo interesu i ugledu djelatnika Kazališta.



Članak 64.
Poslovnom tajnom smatraju se:
- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
- podaci koje nadležni organ kao pO\.jerJjive priopći Kazalištu
- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti
- plan fizičko~tehničkog osiguranja objekta i imovine
- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno
interesima Kazališta ili vlasniku kazališta.

Isprave i podatkc koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu drugim osobama priopćavatira\l1atelj iosobe koje on ovlasti.
Što se smatra poslovnom tajnom uređuje se posebnim posJoWJimaktom.
Povrcda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XVII. SPREĆAVANJE SUKOBA INTERESA

Ćlanak 65.
Ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Kazališta, za vrijeme trajanja mandata mogu umjetnički

djelovati i obavljati umjetničke poslove izvan Kazališta jedino uz suglasnost Kazališnog vijeća, koja
mora u svakom pojedinom slučaju sadržavati uvjete za obavljanje takvih poslova.

za vrijeme trajanja mandata vanjski članovi Kazališnog vijeća ne mogu umjetnički djelovatiu Kazalištu.

Kazališni umjetnici i drugi kazališni radnici mogu obavljati umjetničke i druge poslove izvan
Kazališta samo uz prethodnu pisanu suglasnost ravnatelja, koja mora II svakom pojedinom slučaju
sadrfuvati uvjete za obavljanje takvih poslova.

Zaposlenici Kazališta na temelju ugovora o radu zaključenog na dulje od godine dana, ne
mogu biti osnivači ni ravnatelji privatnog kazališta i privatne kazališne družine.

Osoba koja se zaposli II Kazalištu na dulje od godine dana, dužna je u roku od 15 dana odreći
se prava upravljanja ili prenijeti osnivački udio u privatnom kazalištu ili privatnoj kazališnoj družini.

XVIII. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNOG OKOLIŠA

Ćlanak 66.
Djelatnici u Kazalištu i nadležna tijela dužni su organizirati obavljanje djelatnosti na način

koji osigurava sigurnost na radu, kao i provoditi potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životnogokoliša.

Članak 67.
Kazalište je dužno svoju djelatnost obavljati na način koji omogućuje čuvanje, zaštitu i

unapređenje životnog okoliša, te sprečava uzroke i otklanja štetne posljedice koje ugro7..avaju
prirodne i radom stvorene vrijednosti čovjekova okoliša.

Zaposleni u Kazalištu mogu odbiti izvršenje zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva štetačovjekovom okolišu.

Propuštanje poduzimanja propisanih mjera zaštite životnog okoliša predstavlja težu povreduradne obveze.
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XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ćlanak 68.
Do donošenja općih akata Kazališta ostaju na snazi postojeći akti, ako nisu II suprotnosti sovim Statutom.

Opći akti uskladit će se s ovim Statutom II roku od dva mjeseca od njegovog stupanja nasnagu.

U slučaju nejasnoća ili nesuglasnosti II primjeni odredaba ovoga Statuta, za njegovo je
tumačenje mjerodavno Kazališno vijeće.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradskog kazališta mladih odJO. prosinca 2013. godine.

Ćlanak 69.
Utwđuje se daje Statut Gradskog kazališta mladih objavljen na oglasnoj ploči kazališta dana

05. studenog 20J 4. te je stupio na snagu 14. studenog 20J 4. godine.

Predsjednica Kazališnog vijeća:

Nives Fabečić Bojić

Klasa: 612-03/14-01/123
Broj: 2181-110-01-00/1
Split, 05. studenog 2014. g.
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OBRAZLOŽENJE IZMJENA ODREDBI POSTOJEĆEG STATUTA GRADSKOG KAZALIŠTA
MLADIH U ODNOSU NA NOVOPREDLOŽENI TEKST STATUTA

Ćlanak I.

Briše se izraz .,raspoređivanje dobiti" budući je ova materija II samom tekstu Statuta regulirana samo
jednim člankom te sc isto može svrstati pod pojam "druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti",

Članak 3.

U slavku 3. Grad Split označava se skraćenim nazivom (Osnivač) radi jedinstvenog isažetog
izražavanja.

Članak 5.

Upotpunjuje se stavkom 2. - uvođenjem obveze o isticanju naziva ustanove koju propisuje čl. 24.
Zakona o ustanovama.

Članak 6.

Stavak I. dopunjuje se na način da se preciziraju aktivnosti poduzimanje kojih pretpostavlja postojanje
suglasnosti Osnivača.

Stavak 2. tenninološki se uskladuje sa Zakonom o ustanovama pa se riječi "svim sredstvima"
mijenjaju riječima ,.cijelom svojom imovinom" te se članak dopwljuje stavkom 3. s odredbom o
solidamoj odgovornosti Osnivača za obveze Kazališta koju propisuje čl, 59, Zakona o ustanovama.

Članak 7.

U stavku l. uvodi se nova 3. alineja kojom se uvrštava djelatnost vlastitih studija, koja se već
godinama obavlja u K37..aJištu,predvidena i zaključkom Gradskog vijeća Grada Splita o kriterijima i
standardima za rad GKM.a.

Novim stavkom (2.) uvodi se opća klauzula o mogućnosti obavljanja i drugih djelatnosti povezanih s
osnovnom djelatnošću Kazališta (čl. 30 Zakona o ustanovama).

Prijašnji članak 8. briše se jer je sadri..ajno postao dio čl, 6. (stavak I., alineja 5.).

Članak 9. (prijašnji čl. 10.)

lako se ovaj članak nalazi unutar poglavlja koje svojim naslovom sugerira da se unutar istog nalaze i
odredbe kojima se odnose na postojanje i upotrebu štambilja, to nije bio slučaj. paje navedeno
ispravljeno uvodenjem odredbi unutar članka 9. (novi stavak 2., te dopunjen stavak 3.) kojima se
regulira dugogodišnja praksa upotrebe štanlbilja.



Članak 10. (prijašnji čl. 11.)

U stavl.."1l2.definira se pojam ,.drugih organa", sukladno čl. 37. Zakona o ustanovama.

Članak J2. (prijašnji čl. 13.)

U stavku I. iZVTšeno je definiranje pojma "drugih organa" jednako kao II čl. 10.

Iza čl. 12. dodaje se novi čl. 13.

Članak J3.

Uvedena odredba o sprječavanju sukoba interesa ravnatelja prilikom sklapanja ugovora s Kazalištem,
kako to odreduje čl. 37. Zakona o ustanovama.

ČJanak J4.

Stavak l. dopunjuje se odredbom o ovlaštenju ravnatelja II pogledu osobe pomoćnika
ravnatelja/zamjenika ravnatelja.

Poglavlje IV., V. iVI., radi uske povezanosti sadržaja, objedinjuju se ujedno pod nazivom
UNlIT ARNJE USTROJSTVO I ORGANI KAZALIŠTA

Članak 15. (objedinjuje II sebi čl. 15. ičl. 16. starog Statuta)

Ovim se člankom utvrđuje lemeljno ustrojstvo Kazališta na način da se poimence utvrduju
organizacijske jedinice, le se definira kojim općim aktom se preciznije ureduju pitanja unutarnjeg
ustrojstva, dok je u dosadašnjem tehtu bila navedena samo opća odredba da se unutarnje ustrojstvo i
način rada ulwduju Statutom i općim aktima,

Članak 16. (prijašnji čl. 17.)

Stavak I. tenninološki uskladen sa Zakonom o kazalištima, dok je stavak 2. prebačen u odredbe čl. 17.
kojim se definiraju ovlaštenja ravnatelja.

Članak 17. (prijašnji čl. 18.)

Osim dopuna iz gornjeg članka, ovaj se članak uskladuje sa Zakonom o kazalištima na način da mu sc
dodaje ovlaštenje i obveza koje predviđa Zakon:

stavak l., alineja 9. - ovlaštenje ravnatelja da kazališnom vijeću predlaže plan nabave (čl. 32. Zakona),
stavak I., alineja II. - obveza podnošenja programskog i financijskog izvješća o ostvarenju protekle
kazališne sezone (čl. 33. Zakona),
stavak I., alineja 12. - riječi "utvrđuje prijedlog" mijenjaju se riječima "predlaže teksr' (Statuta), što
smatramo ispravnijom tenninologijom poštujući odredbe Zakona o kazalištima,
dok je ovlaštenje za sklapanje poslova/ulaganja, ovisno o cenzllsima, objedinjeno u alineji 14.



Članak 18. (prijašnji čI.l9.)

Stavak 3. mijenja se na način da se riječi "ll skladu sa člankom 19. ovog Statuta" mijenjaju riječima
"ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti".

Članak 20. (prijašnji čl. 21.)

Stavak I. dopunjen je sukladno čl. 29. Zakona o kazalištima koji odreduje da se ra\'llatelj imenuje na
temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski ikadrovski plan
ostvarenja predloženog programa.

Iza stavka 6. dodaje se Ilovi stavak 7. kojim se utvrđuje obveza Kazališnog vijeća da kandidatima za
ravnatelja II postupku natječaja osigura uvid II dokumentaciju sukladno čl. 28. Zakona o kazalištima.

Sadašnji st. 8. (prijašnji st. 7.) koji definira šIo sve mora sadrža\'ati natječaj za ravnatelja, dopunjuje
pravom kandidata na uvid II dokwnentaciju Spomenutu II gornjem stavku, a sve u skladu s čl. 28.
stavkom 2. Zakona o kazalištima.

Stavkom 9. (prijašnji st. 8.) točno se određuje rok za podnošenje prijava kandidata (dok je do sada
bila odredena samo donja granica roka).

Stavci koji slijede preciziraju postupak natječaja kao i rokove unutar istog, sve sukladno Zakonu o
kazalištima odnosno Zakonu o ustanovama.

Stavkom 14. reguliraju se pitanje sklapanja ugovora o radu s ravnateljem.

Članak 21. (prijašnji čl. 22.)

Stavkom 2. ovog članka definiraju stručni i drugi uvjeti koje mora ispunjavati zaposlenik ovlašten
mijenjati ravnatelja za vrijeme njegova odsustva, što do sada nije bio slučaj. Budući se radi o
visokoodgovomoj funkciji, smatramo da i osoba koja obavlja zadatke zamjenika mora u navedenim
uvjetima odgovarati 7.ahtjevima pozicije.

Članak 22. (prijašnji čl. 23.)

Stavkom I. ovog članka pogrešno je odredeno da ravnatelj može biti razriješen dužnosti u situacijama
koje su u nastavku stavka nabrojane. Radi se o situacijama u kojima sc ravnatelj obvezno razrješava
dužnosti, paje. sukladno čl. 44. Zakona o ustanovama izvršena izmjena članka, dokje alineja 3. stavka
l. nadopunjena postupanjem koje sukladno Zakonu o ustanovama također predstavlja razlog za
razrješenje.

Prijašnji članak 24. briše sejer je istije sadržajno dio čl. 32. (prijašnji čl. 33. stavak 1., alineja 5.), pa
članci iza njega mijenjaju numeraciju.

Članak 23. (prijašnji čl. 25.)

Ovaj se članak nastavlja na članak 22. , te je njegov stavak I. dopunjen rokom koji sc odnosi na
obvezu Kazališnog vijeća za raspisivanje natiečaja za novog ravnatelja, sve sukladno čl. 44. Zakona o
ustanovama.

Stavak 3. se briše jer je nepotreban.
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Članak 26. (prijašnji čl. 28.)

U stavku 3. ovog članka preciziran je naziv tijela državne uprave čiji službenici ne smiju biti članovi
Kazališnog vijeća, te je dopunjen stavkom 5. koji propisuje pravo članova na naknadu za svoj rad II
Vijeću. a sukladno čl. 31. Zakona o kazalištima.

Prijašnji članak 29. dijeli se na dva članka: 27. i28.

Članak 27.

Odreduje na koji način se biraju članovi Kazališnog vijeća koji dolaze iz redova
umjetnika/zaposlenika, osnivanje tijela za provedbu izora, kao injegove zadatke.

Slavkom 5. uvrštena je odredba o sprječavanju sukoba interesa članova izbornog tijela.

Članak 28.

Izmjenama ovog članka demokratiziranje postupak izbora članova Vijeća. U dosadašnjim odredbama
IIkandidacijskom postupku tražila se natpolovična većina glasova za uvrštavanje kandidata na
glasački listić, dok je innjenama taj broj smanjen na trećinu, čime se izbjegava, odnosno bar umanjuje
mogućnost da kandidacijski postupak ne rezultira ni jednim kandidatom.

U samom postupku tajnog glasanja ukinutaje odredba koja predsjedniku izbornog tijela daje vrlo
nedemokratsku mogućnost da svojom odlukom odredi člana Vijeća u slučaju da ni u drugom krugu
glasovanja ni jedan kandidat ne dobije većinu.

Članak 29. (prijašnji čl. 30.)

U stavku 2. ovog članka odreden je rok raWlatelju za sazivanje konstituirajuće sjednice Vijeća.

U stavku 4. zamjenom pojma nazočno.\.tj pojmom sudje/OI'anja u radu. otvara se prostor da se
PosloWlikom o radu Kazališnog vijeća regulira mogućnost održavanja sjednica Vijeća putem telefona
(u iznimnim situacijama) te je konkretiziran broj članova Vijeća kao preduvjet pravovaljanog
raspravljanja.

Članak se dopunjava stavkom 6., koji je premješten iz čl. 65. (prijašnji) Statuta.

Članak 30. (prijašnji čl. 31,)

Ovim se člankom dodatno preciziraju zadaće Kazališnog vijeća, sukladno Zakonu o kazalištima i
Zakonu o ustanovama. Mišljenja smo da se radi o važnijim zadacima koje se ipak treba istaknuti,
dakle ne svrstavati ih pod pojam "drugi poslovi odredeni zakonom ... '". Radi se o alinejama 5., 6., 8. i
9. stavka 1., stavku 2. i 3., dok se dosadašnji stavak 2. briše, jer sc radi o sadržaju koji je dio stavka 1.

Članak 31. (prijašnji čl. 32.)

Rad Kazališnog vijeća već godinama je ureden Poslovnikom o radu KV-a, pa se novim slavkom 4.
satno utvrđuje ta činjenica.
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Članak 32. (prijašnji čl. 33.)

U stavcima I. i2. izvršene su dopune koje upućuju da se odredbe ovog članka odnose na sve članove
Vijeća, ne samo one imenovane, dok je II alineji 2. stavka I. dodana i funkcija potpredsjednika Vijeća,
čime je obuhvaćen ukupan sastav Vijeća.

Članak 34. (prijašnji čl. 35.)

Ovom se članku dodaje stavak 4. kojim se daju osnovne smjernice vezane za postupak audicije, koji
se detaljno regulira Pravilnikom o audiciji, a sukladno čl. 4 J. Zakona o kazalištima.

Članak 35. (prijašnji čl. 36.)

U stavku l. briše se dio odredbe koji se odnosi na baletnog iplesnog wnjetnika, budući II svojoj
sistematizaciji Kazalište ne predviđa ovu vrstu umjetnike.

Članak 36. (prijašnji čl. 37.)

Ovim se člankom preciziraju propisi temeljem kojih kazališni radnici zasnivaju ugovore o rađu, pa sc
uz Zakon o radu iopće akte Kazališta, dodaju Statut iKolektivni ugovor.

Članak 37. (prijašnji čl. 38.)

Iz ovog su članka brisani suvišni pojmovijawlO ka=alište ijama kazališna dm=ina.

Iza prijašnjeg čl. 38. dodaju se dva nova članka:

Članak 38. i 39.

Ovo su članci koji se odnose na sukob interesa, a koji su sadržajno premješteni iz prija~njeg čl. 65.
Statuta u ova dva članka.

Članak 40. (prijašnj; čl. 39.)

U ovom se članku briše riječ "ovog" kao nepotrebna, jer se odredbom upućuje na određeni zakon.

Članak 42. (prijašnji čl. 4 L)

U stavku 2, riječi •..Grad Split" mijenjaju se riječju ,.Osnivač",

Prijašnji čl. 42. se briše. Isti se pozivao na sadržajno nepodudarajući čl. 49.

Kazalište ima obvezu održavati program na razini određenoj godišnjim programom rada, donesenim u
skladu s osnovnim programskim i financijskim okvirom., koja obvezaje utvrdena II nekoliko članaka II
Statutu.
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Člancima 54. i55. utvrđene su obveze izvješćivanja ravnatelja prema Osnivaču iKazališnom vijeću,
sukladno čl. 33. i34. Zakona o kazalištima.

Članak 54. (prijašnji čl. 55.) usklađenje s odredbama Zakona o kazalištima i njime su regulirane
obveze izvješćivanja II odnosu na Osnivača, dok su čL 55. regulirane obveze izvješćivanja II odnosu na
Kazališno vijeće.

Članak 56.

Precizira se predmet nadzora (dodaju se riječi ••iopćih akata") sukladno čl. 38. i39. Zakona o
kazalištima.

Članci poglavlja JAVNOST RADA KAZALIŠTA sadržajno su prošireni, sukladno odredbama
Zakona o ustanovama. Tako su čl, 57. (prijašnji čl. 58.) precizirani subjekti obavijesti, načini Ila koji se
obavještavaju o radu Kazališta te je utvrdena odgovornost ravnatelja po ovom pitanju, dok je čl. 58.
proširen odredbama koje preciziraju na koji način se vrši obavještavanje zaposlenika Kazališta.

Članak 61.

Briše se Pravilnik o plaćama, a uvodi Pravilnik o zaštiti od požara. Odredbama Kolektivnog ugovora
le Pravilnika o radu očigledno je dovoljno uredeno pitanje plaća, pa stoga nije nikad ni realizirano
donošenje Pravilnika o plaćama. Predložena promjena ne priječi mogućnosI da se u slučaju potrebe isti
aJ...1i donese.

Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara zakonska je obveza (Zakon o zaštiti od požara, paje sukladno
tome isti uvršten u popis općih akata Kazali.šta.

Kako donošenje i ostalih navedenih općih akata proizlazi iz zakonskih obveza, to je brisan stavak
drugi ovog članka.

Članak 64.

Mijenja se na način da se stavak 2. postaje samostalni članak (članak 65.), stavak 3. se briše jer je
sadržajno odreden stavkom I. dok se stavak 4. mijenja na način da se dopunjava obvezom čuvanja
poslo\iTle tajne i nakon prestanka radnog odnosa.

Dosadašnji čl. 65. se briše jer su odredbe o sukobu interesa raspoređene po poglavljima Statuta, ovisno
o subjektu na koji se sukob interesa odnosi.

Članak 68.

Dodana odredba o načinu donošenja Statuta, kako to propisuje Zakon o kazalištima.
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