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REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
KLASA: 080-01/18-02/19
URBROJ: 2181/01-09-01/2-18-3
Split, 7. prosinca 2018. godine

GRADONAČELNIK
OVDJE

Sukladno članku 65. stavku 3. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ("Službeni
glasnik Grada Sp1ita~,broj 26/15 i 11/18 ), u prilogu dostavljam Prijedlog za imenovanje
ravnatelja Gradskog kazališta mladih Split kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće na sjednici
održanoj 14. studenog 2018. godine radi davanja mišljenja Gradskome vijeću Grada Splita.

Na znanje:
1.0dsjeku za radne, pravno normativne i opće poslove, ovdje
2. Arhivi, ovdje
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KAZALIŠNO VIJEĆE
GRADSKOG KAZALIŠTA MLADIH
Split, 16. studenog 2018.
Kr.rUDLII'A HRVATSKA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
n/r predsjednika

gdina Igora Stanišića
ObaJa kneza Branimira 17, SPL1T

PREDMET:

Izbor ravnatelja Gradskog kazališta
mladih - prijedlog odluke, dostavlja se

Poštovani gospodine Predsjedniče,
Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih II okviru ll. sjednice održane 14. studenog 2018.
donijelo je odluku kojom se predlaže imenovanje Ive Perkušića za ravnatelja Gradskog kazališta mladih
II četverogodišnjem mandatu.
U prilogu dostavljamo Odluku te ostalu dokumentaciju
ravnate !ja/ravnate ljicco

vezano uz natječaj za izbor

S poštovanjem,
Predsjednik

Kazališnog

Zde~

PRILOG:
l.
2.

3.
4.

5.
6.

Odluka Kazališnog vijeća br. IIXI od 14. studenog 2018.
Zapisnik 11. sjednice Kazališnog vijeća
Natječajna dokumentacija predloženog kandidata Ive Perkušića (u originalu)
Natječajna dokumentacija kandidatkinje Silvane Dragun (u originalu)
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja br. 2NIIl
Statut Gradskog kazališta mladih

O TOME OBA VIJEST:
l.

Služba za društvene djelatnosti. Grad Split
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KAZALIŠNO VIJEĆE
GRADSKOG KAZALIŠTA
Br. odluke: IIJ<I
Split, 14. studenog 2018.

MLADIH

REPUBLIKA

HRVATSKA
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

nlr predsjednika gdina Igora Stanišića
Obala kneza Branimira 17, SPLIT

Temeljem članaka 26. _ 29. Zakona o kazalištima

(NN 71/06, 121,13 i 26/14) i članka 19. Statuta

Gradskog kazališta mladih, Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih na svojoj ll. sjednici
održanoj 14. studenog 2018. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Splita donošenje odluke o imenovanju Ive Perkušića za
ravnatelja Gradskog kazališta mladih u trajanju od 4 godine, počevši od 05. svibnja 2019.

Obrazloženje:
Zakonom o kazalištima

(NN 71/06, 121/13, 26114), člankom 27. stavak 2. propisano je kako

kazališno vijeće raspisuje i provodi natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja najkasnije godinu dana
prije isteka mandata ravnatelja. Stavkom 3. istog članka propisana je obveza osnivača da prije
raspisivanja natječaja, uvažavajući umjetničke kriterije, utvrdi osnovni programski i financijski okvir za
sljedeće četverogodišnje

razdoblje.

Mandat ravnatelja Bclmonda

Miliše istječe 04. svibnja 2019.

Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih zaprimilo je 17. svibnja 2018. Zaključak Gradskog
vijeća Grada Splita o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog
kazališta mladih za razdoblje od 2019. do 2022. godine KLASA: 612-01/17-01/87, URBROJ: 2181/0109-02/01-18-7 od 26. travnja 2018. godine, te ll. srpnja 2018. Zaključak o izmjenama i dopunama
Zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih
za razdoblje od 2019. do 2022. godine KLASA: 612-01/17-01/53, URBROJ: 2181/01-09-02/01-18-12
od 19. lipnja 2018. kojim se mijenja točka IV. Zaključka.
Na svojoj 7. sjednici održanoj 27. kolovoza 2018. Kazališno vijeće donijelo je odluku o
raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Kazališta, te je natječaj istovremeno
objavljen u Narodnim novinama (br. 78/18) i Slobodnoj Dalmaciji dana 31. kolovoza 2018.
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Dopisom Odsjeka za kulturu, Službe za društvene djelatnosti Grada Splita KLASA: 612-0111701/53, URBROJ: 2181/01-05-02/4-18-20 od 28. rujna 2018., Kazališnom vijeću sugerirano je
poništenje natječaja iz razloga što je, prema mišljenju Službe, isti nezakonit, budući da II njegovu tekstu
nije naznačena poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi
potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, pa je na svojoj 8. sjednici održanoj 01.
listopada 2018., Vijeće donijelo odluku o poništenju navedenog natječaja i raspisivanju novog,
sukladno uputi Službe.
Novi natječaj objavljen je dana 17. listopada 2018.

II Narodnim

novinama (br. 92118) iSlobodnoj

Dalmaciji.
U tekstu natječaja navedeni su uvjeti koje kandidati za ravnatelja moraju ispunjavati,

a sukladno čl.

20. Starota Gradskog kazališta mladih:
završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni srodiji ili specijalistički
sukladno propisima koji su bili na
i visokom obrazovanju, s područja

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
diplomski stručni studij ili stečena visoka stručna sprema
snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti
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.
Natječajem

su, također, određeni i dokazi koje su kandidati dužni dostaviti uz prijavu:

životopis

(kao dokaz

O

stručnim,

radnim

i organizacijskim

sposobnostima

i punoj afinnaciji

na

području umjetničke i društvene djelatnosti)
dokaz o stečenom obrazovanju (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerena preslika domovnice)
dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika potvrde o poznavanju

jednog svjetskog

jezika ili preslika indeksa)
uvjerenje od strane nadležnog

(ne starije od šest

suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak

mjeseci).
Uz prijavu, kandidati su bili u obvezi podnijeti i prijedlog četverogodišnjeg programa
rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
U otvorenom natječajnom

roku (15 dana od dana objave) stigle su prijave triju kandidata: Ive

Perkušića, Silvane Dragun te Roberta Kurbaše.
Sve prijave zaprimljene su u zatvorenim omotnicama,

sukladno propozicijama

natječaja.

U prvom dijelu svoje ll. sjednice održanom 12. studenog 2018., članovi Vijeća otvorili su
pristigle prijave te je utvrđeno kako prijave kandidata Ive Perkušića i Silvane Dragun udovoljavaju
formalno-pravnim uvjetima natječaja, dok kandidat Robert Kurbaša nije dostavio original ili ovjerenu
presliku diplome i domovnice kao ni dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak što njegovu
prijavu čini nepotpunom

te se ista nije ni razmatrala.
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Vijeće je, radi proučavanja

pristiglih prijava, prekinulo sjednicu te je ista nastavljena

Drugom dijelu sjednice prisustvovala

14. studenog.

su četiri člana Vijeća.

Nakon održanih intervjua s kandidatima te kraćeg izlaganja mišljenja, pozvani od strane
Predsjednika Vijeća da sc izjasne o kandidatu kojeg smatraju boljim izborom za ravnatelja Kazališta,
članovi Kazališnog vijeća jednoglasno
Svoj stav članovi Vijeća obrazložili
Ivo Perkušić ima nemjerljivo

su sc izjasnili za kandidata Ivu Perkušića.

su sljedećim:
više iskustva

II glumačkom

godina zaposlenik GKM-a. Njegovo predstavljanje

poslu i radu kazališta jer je dugi niz

članovima je vijeća dalo nadu da će GKM nastaviti

stazama uspjeha kojima je gazilo zadnje četiri godine pod ravnateljstvom
napravio pravu malu repertoarnu

Belmonda Miliše koji je

revoluciju. GKM bi, po Perkušiću, trebao nastaviti jačati svoju

repertoarnu, ali i kadrovsku i financijsku politiku, te suradnjom s drugim hrvatskim i europskim
kazalištima podići GKM na jedan još viši nivo u kojem će kazalište biti puno više od splitskog gradskog
kazališta za mlade.
To se vidi i iz programskog
protukandidatkinje

dijela njegovog ponuđenog

programa, koji je ,jači" od onoga

Dragun, prije svega zbog svoje širine, okrenutosti

modema kazalište zahtijeva, pritom ne zanemarujući

gledatelju i suvremenosti

kakvu

i edukativnu ulogu kazališta za mlade klasičnim

predstavama. Njegova je ponuda u cijelosti potpunija, ne samo u jednom segmentu, pa premda je
protukandidatkinja imala jako dobro izlaganje na temu financija, međuljudskih odnosa, te širenja
važnosti GKMwa izvan prostora Splita i Županije, izlaganje gospodina Perkušića bilo je ponešto
uvjerljivije i konkretnije u svim segmentima.
U programu kandidatkinje
Ivani Brlić Mažuranić,

Dragun najzanimljiviji

koji bi bio mediteranskog,

dio bio je planiranje festivala nazvanog prema

pa i europskog karaktera, bazirao se na predstavama

bajkovitog i fantastičnog sadržaja, dok je Perkušić ponudio festival nazvan po legendarnom splitskom
glumcu Borisu Dvorniku, također s međunarodnim sudjelovanjem u kojem bi sudjelovali mladi glumci,
autori i dio naglaska bio na alternativnom

suvremenom

kazalištu.

Oba su kandidata istaknula potrebu za suradnjom s drugim kazališnim kućama u zemlji, ali i
Europi, s tim da je Perkušićev
Program kandidatkinje

koncept nešto razrađeniji.
Dragun bazira se više na klasičnim piscima i djelima, poput Goethea,

Ivane Brlić Mažuranić (Potjeh kojega nudi već je uprizoren ovih dana na sceni GKM-a kao gostujuća
predstava Iks festivala u izvedbi Senke Bulić), Molierea, Andersena, Nazora, Branka Ćopića, Čehova, te
je po mišljenju Kazališnog

vijeća previše jednoličan,

te ne garantira širi interes ni mlade, a ni starije

publike kakva sad prati GKM i zbog koje su sve predstave rasprodane.

S druge strane ponuđeni program Ive Perkušića više korespondira
novih generacija, kako djece, tako i adolescenata,

s ukusima i stremljenjima

ali i odrasle publike koja je redovita u GKM-u. Tako

tu imamo i pisce poput Mira Gavrana, Daniela Pennaca, Adama Rappa, Neila La Butea koji svi
~govaraju
o roblemima učenika i adolescenata u suvremenom društvu, ali i klasike oput Šenoe,
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Ericha Kaestnera ili Perraulta. Poseban je naglasak dan i djelatnicima

kazališta koji su i do sada bili

autori i redatelji predstava za koje su i dobivali nagrade.
Zbog svega navedenog Kazališno vijeće odlučilo je povjerenje dati Ivi Perkušiču kao boljem
kandidatu, te je odlučeno kao gore.
Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj će se odlučivati o prijedlogu
Odluke, imenuje se predsjednik Kazališnog vijeća Zdeslav Benzon iz Splita, Vinkovačka 45. U slučaju
njegove spriječenosti, zamijenit će ga dopredsjednik Vijeća Vinko Mihanović iz Splita, Put Plokita 3.

Predsjednik

/~av

;

Kazališnog vijeća:

Benzon,
dr.med.

0 L(""",
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Na temelju odredbe članka 26. stavka I. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06,
121113 i 26/14) te članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita broj
17/09,1111 O, 18/13, 39/13, 46113- pročišćeni tekst i 11118), Gradsko vijeće Grada Splita na
__
sjednici održanoj
godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta mladih

l.
IVO PERKIJŠIĆ imenuje se ravnateljem Gradskog kazališta mladih na vrijeme od četiri
godine, počevši od 05. svibnja 2019.
ll.
Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Splita".

Obrazloženje
Dana O 1. listopada 2018. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju
natječaja 7.a imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta mladih. Natiečaj je
objavljen istovremeno II Slobodnoj Dalmaciji i Narodnim novinama dana 17. listopada 2018.
U predviđenom roku 7.a primanje prijava koji je počeo teći dana 18. listopada 2018.
godine, a istekao dana 03. studenog 2018. godine pravodobno su zaprimljene tri prijave.
Prijave su otvorene na II. sjednici Kazališnog vijeća održanoj 12. studenog 2018., dok se o
istima odlučivalo u nastavku sjednice odrŽAnom 14. studenog 2018. Prijave su podnijeli: Ivo
Perkušić, Silvana Dragun te Robert Kurbaša. Utvrđeno je da su prijave Ive Perkušića i Silvane
Dragun potpune te udovoljavaju uvjetima natječaja, dok je prijava Roberta Kurbaše
nepotpuna (nedostaj u joj original ili ovjerena preslika diplome te domovnice, kao i uvjerenje
da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak), stoga ista, budući da ne ispunjava formalnopravne uvjete, nije ni razmatrana, a sukladno propozicijama natječaja.
Razmatrajući dostavljene četverogodišnje programe rada potpunih prijava, Kazališno
vijeće dalo je prednost proh'Tamu kandidata Ive Perkušića iz sljedećih razloga:
Ivo Perkušić ima nemjerljivo više iskustva u glumačkom poslu i radu kazalištajer je
dugi niz godina zaposlenik GKM-a. Njegovo predstavljanje članovima je vijeća dalo nadu da
će GKM nastaviti stazama uspjeha kojima je gazilo zadnje četiri godine pod ravnateljstvom
Belmonda Miliše koji je napravio pravu malu repertoarnu revoluciju. GKM bi, po Perkušiću,
trebao nastaviti jačati svoju repertoarnu, ali i kadrovsku i financijsku politiku, te suradnjom s
drugim hrvatskim i europskim kazalištima podići GKM najedanjoš viši nivo u kojem će
kazalište biti puno više od splitskog gradskog kazališta za mlade.
To se vidi i iz programskog dijela njegovog ponuđenog programa, koji je ,jači« od
onoga protukandidatkinje Dragun, prije svega zbog svoje širine, okrenutosti gledatelju i

suvremenosti kakvu moderno ka7.alište zahtijeva, pritom ne zanemarujući i edukativnu ulogu
kazališta 7.amlade klasičnim predstavama. Njegova je ponuda u cijelosti potpunija, ne samo u
jednom segmentu, pa premda je protukandidatkinja imala jako dobro izlaganje na temu
financija, meduljudskih odnosa, te širenja važnosti GKM-a izvan prostora Splita i Županije,
izlaganje gospodina Perkušića bilo je ponešto uvjerljivije i konkretnije u svim segmentima.
U programu kandidatkinje Dragun najzanimljiviji dio bio je planiranje festivala
nazvanog prema Ivani Brlić Mažuranić, koji bi bio mediteranskog, pa i europskog karaktera,
bazirao se na predstavama bajkovitog i fantastičnog sadržaja, dok je Perkušić ponudio festival
nazvan po legendarnom splitskom glumcu Borisu Dvorniku, također s međunarodnim
sudjelovanjem u kojem bi sudjelovali mladi glumci, autori i dio naglaska buo na alternativnom
suvremenom kazalištu.
Oba su kandidata istaknula potrebu za suradnjom s drugim kazališnim kućama u
zemlji, ali i Europi. s tim daje Perkušićev koncept nešto razrađeniji.
Program kandidatkinje Dragun bazira se više na klasičnim piscima i djelima, poput
Goethea, Ivane Brlić Mažuranić (Potjeh kojega nudi već jc uprizoren ovih dana na sceni
GKM~a kao gostujuća predstava Iks festivala u izvedbi Senke Bulić). Molierea, Andersena,
Nazora. Branka Ćopića, Cehova. te je po mišljenju Kazališnog vijeća previše jednoličan. te ne
garantira širi interes ni mlade, a ni starije publike kakva sad prati GKM i zbog koje su sve
predstave rasprodane.
S druge strane ponuđeni program Ive Perkušića više korespondira s ukusima i
stremljenjima novih generacija. kako djece. tako i adolescenata, ali i odrasle publike kojaje
redovita u GKM-u. Tako tu imamo i pisce poput Mira Gavrana, Daniela Pennaca. Adama
Rappa, Neila La Butea koji svi progovaraju o problemima učenika i adolescenata u
suvremenom društvu, ali i klasike poput Šenoe, Ericha Kaestnera ili Perraulta. Poseban je
naglasak dan i djelatnicima kazališta koji su i do sada bili autori i redatelji predstava za koje
su i dobijali nagrade.
Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

UPUTA O PRA VNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim
sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove odluke.

GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT
Trg Republike 1

ZAPISNIK
jedanaeste sjednice Kazališnog vijeća GKM-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 12. studenog 2018. (ponedjeljak) u uredu
ravnatelja, s početkom u 17,00 sati.

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

6. Irena Bitanga. tajnik Kazališta, zapisničar
Ravnatelj Belmondo Miliša opravdao je izostanak bolešću.

DNEVNI RED
l.
Usvajanje zapisnika desete sjednice Vijeća
2.
Donošenje odluke o prijedlogu kandidata za ravnatelja Gradskog kazališta
mladih
3.

Razno

Ćlanovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i prijedlog dnevnog reda sjednice.
Prije početka sjednice. Predsjednik Vijeća utvrđuje postojanje kvoruma.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.
Točka I.

Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće usvojilo je zapisnik prethodne sjednice.
Točka 2,

Na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta mladih. objavljen 17.
listopada 2018. u dnevnom listu Slobodna Dalmaci.fa te službenom listu Narodne Novine br.
92118, u otvorenom roku stigle su tri prijave kandidata.
Sve tri prijave zaprimljene su u zatvorenim omotnicama, sukladno propozicijama Natječaja.
Članovi Vijeća pristupili su otvaranju pristiglih omotnica te utvrđuju sljedeće:
I. Prijava kandidata Ive Perkušić.,

zaprimljena pod brojem 612-03118-011165, sadrži

sljedeću dokwnentaciju:
životopis.
ovjerenu presliku diplome Sveučilišta II Zadru o stjecanju visoke stručne spreme i
stručnog naziva profesora engleskog jezika i književnosti i profesora talijanskog jezika
i književnosti.
uvjerenje Općinskog suda u Splitu od 22. listopada 2018. da se protiv kandidata ne

vodi kazneni postupak.

ovjerenu presliku s\jedodžbe Umjetničke akademije II Splitu o stjecanju akademskog
naziva sveučilišnog prvostupnika glume,
original potvrde Hrvatskog zavoda 2'.3 mirovinsko osiguranje. Područne službe u Splitu
od ll. svibnja 2018. o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
original domovnjce,
prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog kazališta mladih.

II. Prijava Silvane Dragun, zaprimljena pod brojem 612-03/18-011174, sadrži sljedeću
dokumentaciju:

životopis,
ovjerenu presliku diplome Sveučilišta u Zagrebu o stjecanju visoke stručne spreme i
stručnog zvanja diplomiranog filozofa i religioioga. profesora filozofije i religijskih
znanosti.
ovjerenu presliku diplome Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o stjecanju
visoke stručne spreme i stručnog naziva diplomiranog dizajnera,
ovjerenu presliku domovnice.
original potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Područne službe u Splitu
od 23. listopada 2018. o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
original uvjerenja Općinskog suda u Splitu od 24. listopada 2018. da se protiv
kandidatkinje ne vodi kazneni postupak,
presliku Indeksa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu (početna i stranica 8.)
presliku uvjerenja škole stranih jezika Pappagallo.
presliku certifikata Hrvatsko-francuske udruge na francuskom jeziku,
presliku priznanja udruge .,Dr. Stjepan Kranjčić" za dodijeljenu III nagradu u žanru
monodrame.
presliku posebnog priznanja Međunarodne smotre twizma. filma i krajobraza za
izuzetan doprinos razvoju kulturnog turizma,
dokaz o sudjelovanju u radu umjetničke komisije za dodjelu nagrade Ivo Marjanović.
prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog kazališta mladih.

m.

Prijava Roberta Kurbaše, zaprimljena pod brojem 612-03//8-011175, sadrži sljedeću
dokumentaciju:
životopis,
presliku diplome Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu o stjecanju
visoke stručne spreme i stručnog naziva akademskog glumca,
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe II Zagrebu od
30.listopada 2018. o podacima evidentiranim II matičnoj evidenciji HZMO-a,
presliku svjedodžbe Škole stranih jezika Polyglotte Institute,
molbu kandidata da mu Kazališno vijeće. zbog trenutačne odsutnosti iz mjesta
prebivališta, po potrebi, dopusti naknadno prilaganje potvrde o nekažnjavanju,
prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog kazališta mladih.
Utvrđuje se da prijave kandidata Ive Perkušića i Silvane Dragun udovoljavaju foonalnopravnim u\jetima natječaja.
Utvrđuje se da kandidat Robert Kurbaša nije dostavio original ili O\jerenu presliku diplome i
domovnice kao ni dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak što njegovu prijavu čini
nepotpunom te se ista neće ni razmatrati.

Kako bi članovi Vijeća proučili pristigle materijale, prekida se sjednica te se nastavak
zakazuje za srijedu, 14. studenog 2018. u 17,00 sati, za kada će se kandidati Perkušić i

Dragun pozvati na intenju.
Sjednica domena

u 17,20 sati.

GRADSKO KAZALI~TE MLADIH, SPLIT
Trg Republike I

ZAPISNIK
s nastavka jedanaeste sjednice Kazališnog vijeća GKM-a
održanog 14. studenog 2018. (srijeda) u uredu ravnatelja, s početkom u 17,00 sati.

Prisutni:
I.
2.
3.
4.
5.

Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća
Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća
Siniša Novković, član Vijeća
Dražen Nikolić, član Vijeća
Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar

Ravnatelj Belmondo Miliša opravdao je izostanak bolešću, dokje članica Vijeća Vanda

Školneković izostanak opravdala obiteljskim razlozima.

Predsjednik Vijeća utvrduje postojanje kvoruma.
Na sjednicu su, II okviru točke 2., pozvani kandidati za ravnatelja Kazališta za koje je
utvrđeno da ispunjavaju formalno-pravne uvjete natječaja, Silvana Dragun te Ivo Perkušić.
Nakon održanih intervjua s kandidatima te kraćeg izlaganja mišljenja, pozvani od strane
Predsjednika Vijeća da se izjasne o kandidatu kojeg smatraju boljim izborom za ravnatelja
Kazališta., članovi Kazališnog vijeća jednoglasno se izjašnjavaju za kandidata Ivu Perkušića.
Kazališno vijeće donosi odluku: Gradskom vijeću Grada Splita predložit će se
imenovanje kandidata Ive Perkušiča za ravnatelja Gradskog kazališta mladih
od četiri godine (Odluka I/XI),

II

trajanju

U obrazloženju svoje odluke. članovi Vijeća navode kako je oboje kandidata dobro
obrazložilo svoje programe te da se radi o vrlo interesantnim programima. Odluku nije bilo
lako donijeti no, kao za nijansu bolji kandidat, ipak se ističe Ivo Perk~ić zbog ponuđenog
šireg koncepta programskog djelovanja te činjenice da kao član KazaJB:ta bolje poznaje
principe njegova funkcioniranja i odlično prepoznaje potrebe suvremenog kazališta.
Točka 3.
Pod točkom Razno članovi Vijeća upoznati su od strane Tajnika s činjenicom da voditeljica
računovodstva krajem 2018. godine odlazi u mirovinu.
Početkom listopada (kada je Kazalište od strane radnice obaviješteno o namjeri odlaska u
mirovinu) upućena je molba Osnivaču za izdavanje suglasnosti za zapošljavanje novog
radnika na navedenom mjestu, te je dvadesetak dana nakon toga upućena i požurnica. no do
današnjeg dana Kazalište nije zaprimilo nikakav odgovor.
Voditeljica računovodstva jedini je radnik u računovodstvu i stoga ne treba posebno
napominjati s kakvim će se problemima susresti Kazalište bude li se odugovlačila s
izdavanjem suglasnosti za zapošljavanje.
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Temeljem članka 27. Zakona o kazalištima (NN 71/06, 121/13 i 26/14) i čiaoka 21. Statuta
Gradskog kazališta mladih, Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih na 08. sjednici
Vijeća održanoj 01. listopada 2018. donijelo je sljedeću

ODLUKU
O RASPISIVANJU NAT JECAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJAIRA VNATELJlCE
GRADSKOG KAZALIŠTA MLADIH

I.

Raspisuje sc natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Gradskog kazališta

mladih.

Il.

Utvrđuje se tekst natječaja koji je sastavni dio ove odluke.

Ill.

Natječaj će se objaviti istovremeno u Narodnim novinama te dnevnom listu Slobodna
Dalmacija.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Br. odluke: 2Nl1l
Split, Ol. listopada 2018.

Predsjednik Kazališnog vijeća

dr. Zdeslav Benzon

;/6{t~

Trg republike 1 [21000 Split lHrvatska l Tel:+385(0)21 344 979 [Fax: +385(0)21 321 258
OIB: 15177482366 liBAN: HR78233000311 00014868
e-mail: gkmsplit.upralla@gmail.com
www.gkm.hr

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (NN br. 71/06,121113,26/14)
i odredbi članka
21. Statuta Gradskog kazališta mladih, Split, Trg Republike I, Kazališno vijeće raspisuje

7..3

NATJEČAJ
izbor i imenovanje ra\'natelja/ravnateljice

Gradskog kazališta mladih

Ravnatelj kazališta imenuje se na vrijeme od četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i
predloženog četvorogodišnjeg pro!,'Tama rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan
ostvarenja predloženog programa.
I. Uvjeti:
završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena visoka
stručna sprema 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
ak"1ivnoznanje jednog svjetskog jezika.
II. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
životopis (kao dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i punoj afirmaciji
na području umjetničke i društvene djelatnosti)
dokaz o stečenom obrazovanju (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili ovjerena preslika domovnice)
dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika potvrde o poznavanju jednog
svjetskog jezika ili preslika indeksa)
uvjerenje od strane nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije
od šest mjeseci).
III. Uz naprijed navedeno, kandidati su dužni podnijeti i prijedlog četverogodišnjeg
programa rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja
predloženog programa.
IV. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom 7.akonu dUŽ3nje u prijavi na natječaj
pozvati sc na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti
preslike dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo
prednosti.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku
102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su. pored svih dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103.
stavkom I. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (pove::nica na in/erne/sku sIranicu ~finistarstva hrvatskih hranitelja na
kojoj su navedeni doka::i potrehni za o.'itvarivanje prva prednosti pri ::apo!iljavwy.u:
https:/Ibronitelii.qov.hr/UserDocs/moqes/lNG/12%20Prosinac/Zopo%C5%AlljovanjeI/Popis%20doka
zo%20zo%200stvorivonje%20pravo%20prednosti%20pri%20zopo%C5%Al1jovonju.pdf

V. Prijave na natječaj, zajedno sa svim navedenim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i
prijedlogom četverogodišnjeg programa rada Kazališta, podnose se u roku od 15 dana od
dana objave natječaja u dnevnom tisku i "Narodnim novinama", na adresu:
Gradsko kazalište mladih, Trg Republike 111,21000 Split, s naznakom "Za natječajne otvarati" ili osobno na istoj adresi, na urudžbeni zapisnik, u zatvorenoj omotnici s
ispisanom adresom i navedenom naznakom.
Vl. Svakom će se kandidatu osigurati uvid u utvrđeni programski i financijski okvir, izvješće
o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Pravo na uvid
iz prethodnog stavka moguće je ostvariti u Gradskom kazalištu mladih radnim danima u
vremenu od 10.00 do 14.00 sati, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom kandidat ne
smije javno iznositi niti objavljivati.
VII. Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni kandidati uvjete naznačene
je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

II

natječaju, mjerodavan

VIII. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete naznačene u natječaju bit će održan intervju, na
koji će hiti pozvani najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, putem telefona za
kontakt ili e-pošte koje su dužni naznačiti u prijavi. Neodaziv na intervju iz bilo kojeg
razloga smatra se povlačenjem prijave.
lX. O rezultatu natječaja prijavljeni kandidati bit će obaviješteni II roku od 45 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
X. Kandidatima koji ne budu imenovani, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena
priJavi.

Na temelju članka 32. Zakona o kazalištima (NN br.71/06, 121/13 i 26/14), a
na prijedlog v. d. ravnatelja te po pribavljenom Zaključku Gradskog vijeća Grada Splita o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradskog kazališta mladih Split, Klasa:
612-01/14-02/1, 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
(Ilročišćeni tekst)
l. OPĆE ODREDilE
Članak I.
Ovim Statutom Gradskog kazališta mladih (II daljnjem tekstu: Statut) utwđuju 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" u hrvatskom
zbijegu u 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 II Kazalište mladih Split
- 10. ožujka 1994. - Gradsko vijeće Grada Splita donosi rješenje o osnivanju
Gradskog kazališta mladih

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE D.rEI.ATNOST, PEĆAT, ŠTAMBILJ
KAZALIŠTA

I ZNAK

Ćlanak J.
Gradsko kazalište mladih je javno gradsko kazalište.
Kazalište ilTla svojstvo pravne osobe, a upisano Je u sudski registar ustanova
Trgovačkog suda u Splitu. Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku
(MB:03118487. OIB: 15177482366) te II očevidnik Ministarstva kulture.
Osnivač i vlasnik Kazališta je Grad Split.

.~
Članak 4.
Naziv Kazališta glasi: Gradsko kazalište mladih.
Skraćeni naziv Kazališta glasi: GKM.
Sjedište Kazališta je tl Splitu, Trg republike l.

Članak 5.
Kazalište može promijeniti

naziv i sjedište 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 703 preuzete obveze svim sredstvima (potpuna odgovornost).

Članak 7.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Djelatnosti Kazališta su:
kazališna djelatnost
organiziranje scensko - glazbenih predstava i kulturno umjetničkih zabavnih
priredbi
organiziranje izložbi
organiziranje umjetničkih radionica, kolonija i slično
obavljanje promidžbene i izdavačke djelatnosti
organiziranje simpozija, savjetovanja j drugih skupova II svezi s kazališnim radom
i djelatnošću
djelatnosti objekata za kulturne priredbe
prodaja proizvođa povezanih uz kazalište i kazališnu djelatnost unutar kazališne
zgrade - trgovina na malo knjigama, nosačima zvuka, multimedijalnim
sadržajima, papirnatom robom i dr.
razne tehničke usluge II 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.

Članak 9.
Kazalište ima 7J1ak i logotip.
Znak Kazališta čini puni kvadrat u kojemu se nalazi inicijal "m"
(Typeface Three) Neville Brodyja. Koristi se isključivo II negativu. Znak se
crna, zelena i crvena. Znak se može koristiti bez logotipa.
Logotip Kazališta izveden je iz tipografije (Typeface four i Typeface
Koristi se isključivo uz znak. Logotip se nalazi ispod znaka.
Znak i logotip Kazališta koristi se na svim službenim promidžbenim
kao zaštitni znak Kazališta.

izveden iz tipografije
primjenjuje II tri boje:
six) Neville Brodyja.

i ostalim tiskovinama

Članak 10.
Kazalište ima pečat u obliku kruga, promjera 33 mm. U sredini je kvadrat u kojemu naziv i
sjedište teatra stilizira znak istoga. Postoje tri takva pečata numerirana brojevima I, 2 i 3.
Način korištenja i čuvanja pečata uređuje se odlukom ravnatelja.

III. ZASTUPANJE. PREDSTAVLJANJE

I POTPISIVANJE

KAZALIŠTA MLADllI

Članak II.
Kazalište zastupa i predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj je ovlašten u ime Kazališta zaključivati ugovore i obavljati druge poslove u svezi s
radom i poslovanjem Kazališta II zemlji i inozemstvu, te zastupati Kazalište pred sudovima i drugim
orgaIlIma.
Članak 12.
Pomoćnici ravnatelja, odnosno drugi djelatnici zastupaju Kazalište u okviru ovlaštenja
dobivenih od ravnatelja, te utvrdenih ovim StatutolTI.
Članak 13.
Ravnatelj može, u okviru svojih ovlasti, dati drugoj osobi pismenu punomoć za sklapanje
određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, kao i za zastupanje pred sudovima i
drugim organima.
Punomoćnik zastupa Kazalište samo u granicama ovlasti iz pismene punomoći.
Članak 14.
Svu službenu dokumentaciju Kazališta potpisuje ravnatelj, a u slučaju njegove odsutnosti
pomoćnik ravnatelja, odnosno jedan od djelatnika kojeg odredi ravnatelj.
Odlukom ravnatelja odreduju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih i drugih isprava
Ka:l.ališta.

IV. U:-IUTARNJE USTROJSTVO
Članak 15.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Kazališta utvrduje se Statutom i općim aktima.
Članak 16.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalno i djelotvorno ostvarivanje zadaća Kazališta.

V. UPRAVLJANJE

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 za zakonitost rada Kazališta.

Ćlanak 18.
Ravnatelj Kazališta:

a)

samostalno:

poduzima sve pravne radnje II ime i za račun Kaz.ališta,
potpisuje financijske i druge dokumente platnog prometa i ostale imovine Kazališta,
u skladu s programom rada i financijskim planom uređuje unutarnju organizaciju.,
predlaže Kazališnom vijeću financijski plan i godišnji program rada Kazališta, koji mora bili 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,
utvrđuje prijedlog Statuta
donošenje,
provodi odluke Kazališnog
sklapa poslove i odlučuje
vrijednost ne prelazi 70.000,00

i drugih općih akata Kazališta i iste podnosi Kazališnom
vijeća,
o ulaganjima
kuna,

vijeću na

i nabavi opreme te osnovnih sredstava čija pojedinačna

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 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 programsko
financijsko izvješće, uz obvezno dostavljanje mišljenja Kazališnog vijeća,
izvršava i druge poslove utvrđene 7..akonom te Statutom i drugim 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
vrijednost 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.))

VI. RAVNATELJ I POMOĆNICI

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 natječaja.
Ured državne uprave II Splitsko-dalmatinskoj županiji razriješit će dužnosti ravnatelja i
imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja bez provođenja javnog natječaja II slučajevima II kojima je
ravnatelju istekao, odnosilo prestao mandat ili ovlast wšitelju 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 stmčnu
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 s,"jetskog jezika.
Članak 21.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.
Natječaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata ravnatelja.
Natječaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće.
Osnivač je obvezan prije raspisivanja natječaja za ravnatelja, lIvaž..avajući umjetničke
kriterije, ul\.Tditi 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 su kandidatima na uvid.
Natječaj se objavljuje u dnevnom listu «SLOBODNA DALMACIJA» i II «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 se 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 ikadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne pnjavt ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude
izabran, natječaj će se ponoviti.
Članak 22.
U slučaju odsutnosti raV11atelja,zamjenjuje ga djelatnik Kazališta kojega ravnatelj za to
ovlasti. Osoba koja zamjenjuje raV11atelja 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 ureduju
radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Kazališta,
ako svojim nesa\jesnim ili nepravilnim radom prouzroči Kazalištu veću štetu ili ako
zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće
smetnje u obavljanju djelatnosti Kazališta.
Ravnatelj Kazališta može biti razriješen dužnosti prije isteka razdoblja na koje je imenovan i
u 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 24.
U slučaju razrješenja iz članka 23. stavak 2. Osnivač može razriješiti i članove Kazališnog
vijeća koje je imenovao.
Ćlanak 2S.
U slučaju razrješenja dužnosti raV11ateljaprije 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 i ovlasti ravnatelja.
Natječaj za ravnatelja raspisuje i provodi Kazališno vijeće.

2. Pomoćnik ravnatelja
Ćlanak 26.
U Kazalištu se. ako je to radno mjesto predvideno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu
Gradskog kazališta mladih, može imenovati pomoćnik ravnatelja.
Pomoćnik ravnatelja zasniva radni odnos na odredeno vrijeme. za \-Tijeme 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 27.
Ra\matelj i pomoćnik ravnatelja za wijeme 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. KAZAUŠNO

VIJEĆE

Članak 28.
U Kazalištu djeluje Kazališno vijeće.
Kazališno vijeće ima pet članova.
Tri člana kazališnog vijeća imenuje pred'itavničko tijelo Osnivača iz reda uglednih umjetnika
i radnika II kulturi koji nisu državni službenici županijskog ureda državne uprave nadležnog za
poslove kulture Županije Splitsko - dalmatinske, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove
kulture Grada Splita, jedan član bira sc iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih
zaposlenika.
Mandat članova Kazališnog vijeća jc četiri godine.
Ako članu Vijeća iz reda kazališnih umjetnika, odnosno zaposlenika prestane rad, prestaje
mu i članstvo u Vijeću.
Ćlanak 29.
Po jednog člana Kazališnog ••ijeća 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 utvrduje se lista kandidata za članove Kazališnog vijeća II
koju se kandidati unose abecednim redom.
za provedbu 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,
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;
- 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 izmedu kandidata koji su u prvom krugu dobili jednak broj glasova. Ako ni II
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.

Članak JO.
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 sjednici
vijeća.
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 JI.
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 le plan nabave,
prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje.
razmatra i usvaja programska i financijska izvješća ravnatelja.
na prijedlog ravnatelja. donosi Statut uz suglasnost Osnivača odnosno i druge opće
akte 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 J2.
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.
Članak JJ.
Član Kazališnog vijeća može biti razriješen dužnosti pnJe isteka vremena na koje je
imenovan ako:
sam 7.atražirazrješenje~
ne ispunjava dužnost člana, odnosno predsjednika 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 utvrdivanje prijedloga za razIješenje dužnosti člana Kazališnog vijeća
pokreće vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.
Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je i7..abralo,odnosno imenovalo člana Kazališnog
vijeća.
U slučaju razrješenja člana Kazališnog vijeća novi se član imenuje u roku 30 dana I na
vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Kazališnog vijeća koji je razriješen.

VIII. KAZALIŠNI UMJETNICI

I DRUGI KAZALIŠNI RADNICI

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

KazaliJni umjetnici

Članak 35.
Kazališni umjetnici zasnivaju radni odnos II Kazalištu ugovorom o radu na određeno ili
neodređeno vrijeme sukladno kadrovskom planu iz članka 29. Zakona o kazalištima.
Kazališni umjetnici zasnivaju radni odnos zaključivanjem ugovora o radu n3 određeno
vrijeme tl 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 obrazloženje
ravnatelja isuglasnost kazališnog vijeća.
Kazališni umjetnici radni odnos zasnivaju po pozivu ili na temelju javnog natječaja koji se
objavljuje II dnevnom tisku, a način raspisivanja i provođenja samog natječaja uređuje se
Pravilnikom o radu Kazališta.
Kazališni umjetnici prijavljeni na natječaj dužni su pristupiti audiciji. Audiciju provodi
audicijsko povjerenstvo koje imenuje ravnatelj na način propisan Pravilnikom o audiciji.
Članak 36.
S kazališnim umjetnicima s kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme može se
zaključiti novi ugovor o radu bez raspisivanja natječaja.
Baletnom i plesnom kazališnom umjetniku nakon 16 godina, a ostalim umjetnicima nakon 20 godina
rada u kazalištu i kazališnoj družini, dužan je ravnatelj ponuditi ugovor o radu na neodređeno
Vfljeme.

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 se
umjetniku može ponuditi ugovor o radu za obavljanje dmgih poslova i zadaća sukladno njegovoj
stručnoj spremi i radnim sposobnostima.

Dmgi ka::aliJni 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 ijavnim kazališnim družinama zasnivaju
radni odnos zaključivanjem ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme sukladno statutu,
kolektivnom ugovoru i drugim općim aktima kazališta, odnOSilOkazališne dmžine.

Prestanak "Kovora 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 utvrđen zakonom i Kolektivnim ugovorom te u slučaju
nepoštivanja odredbi ovoga Zakona.

Angažiranje vanjskih suradnika i umjetnika
Članak 40.
za izvodenje 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

Članak4I.
Program Kazališta predlaže ravnatelj a usvaja ga Kazališno vijeće.
Prob'Tamrada Kazališta (kazališnog repertoara) koji se financira kao javna potreba
kulture, utvrduje se II skladu s kriterijima koje propisuje Grad Split.

II

podnlčju

Članak 42.
Kazalište ima obvezu održavati program na razini financiranja iz članka 49. ovog Statuta.
Članak 43.
Program Kazališta čine:
- prOb'Tamkojeg na temelju prijedloga Kazališta utvrdi Grad Split kao svoju javnu potrebu
kulturi,
- prob'T3mkojeg na temelju prijedloga Kazališta kao svoju javnu potrebu
financiraju druge zainteresirane jedinice lokalne uprave i samouprave i dr.

II

kulturi ut\Tde i

Članak 44.
U Kazalištu se donose sljedeći planovi:
- repertoarni plan (za sezonu - godinu, mjesec itiedan)
plan zapošljavanja,
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 lo II svrhu utvrđivanja kvalitete postavljenog plana i prosudbe usklađenosti
dinamike ostvarivanja, a II 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 programa, te o rebalansu financijskog
plana.

Izmjena plana iprograma donosi se uz suglasnost Grada Splita.
Članak 46.
O godišnjem programu rada i kazališnom repertoaru, te o njihovom izvršavanju, Kazalište je
dužno, najmanje jednom godišnje oba\ješćivati Upravni odjel za kulturu Grada, a tromjesečno
Kazališno vijeće.

X. OSIGURAVANJE

SREDSTAVA ZA RAD KAZALiŠTA

Članak 47.
Sredstva Kazališta čine stvari, prava i Ilovac.
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 idrugih prihoda.
Članak 49.
Ravnatelj, uz suglasnost Kazališnog vijeća, odlučuje o rasporedu sredstava Kazališta,
skladu s financijskim planom.

II

Članak 50.

Financijsko poslovanje Kazališta obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propISima
donesenim na tcmelju zakona.
Financijsko poslovanje Kazališta obuhvaća sa<;tavijanje 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.
Kazalište posluje putem žiro računa.
Sredstva Kazališta koriste se samo za namjene iz djelatnosti Kazališta utvrdene zakonom,
dmgim 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 u 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 Kazalištaje ravnatelj.
Članak 54.
Kazalište po isteku godine donosi zaključni račun.

XI. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

KAZALIŠTA

Članak 55.
Ravnatelj Kazališta podnosi Gradu Splitu izvješće o poslovanju:
za razdoblje periodičnog obračuna i protekom 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,
II slučaju kad to Osnivač 7.ahtijeva.

XII. NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU

RADA KAZALIŠTA MLADIlI

Članak 56.
Nadzor nad zakonitošću rada Kazališta obavlja Ured državne uprave
županiji.

II

Splitsko-dalmatinskoj

XIII. JA VNOST 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
ravnatelja, te djelatnika koje on ovlasti.
Na zahtjev 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 i zaštitom
prava djelatnika iz radnog odnosa.
Sindikalni po\jerenik ima pravo prisustvovati raspravama II postupku za zaštitu prava
radnika.
Stavove sindikata o prijedlozima odluka ravnatelj ili drugi nadležni organ dužni su razmotriti
i o njima se izjasniti prije donošenja odluke.

XV. OPĆI AI-ll
Članak 60.
Opći akti Kazališta mladih su; Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način
uređuje i odnosi 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 ravnatelja, 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
zahtjevaj ll.
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 T A.JNA
Članak 63.
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid
neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Kazališta, ili štetno za poslovni 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 povjerljive priopći Kazalištu
- mjere i način postupanja II 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 podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu drugim osobama priopćavati
ravnatelj i osobe koje on ovlasti.
Što se smatra poslovnom tajnom uređuje se posebnim poslovnim aktom.
Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XVII. SPREČAVAN.JE

SUKOBA

INTERESA

Članak 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 djelovati
u 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
sadržavati uvjete za obavljanje takvih poslova.
Zaposlenici Kazališta na temelju ugovora o radu zaključenog na dulje od godine dana, ne
mogu
biti osnivači
m ravnatelji
privatnog
kazališta
i privatne
kazališne
družine.
Osoba koja se zaposli u 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

Članak 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 životnog
okoliša.

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 UkJfožavaju
prirodne i radom stvorene vrijednosti čovjekova okoliša.
Zaposleni u Kazalištu mogu odbiti izvršenje zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta
čovjekovom okolišu.
Propuštanje poduzimanja propisanih mjera zaštite životnog okoliša predstavlja težu povredu
radne obveze.

XIX. PRIJELAZNE

l ZAVRŠNE ODREDBE

Ćlanak 68.
Do donošenja općih akata Kazališta ostaju na snazi postojeći akti. ako nisu II suprotnosti s
ovim Statutom.
Opći akti uskladit će se s ovim Statutom II roku od dva mjeseca od njegovog stupanja na
snagu.
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 od
10. prosinca 2013. godine.
Ćlanak 69.
Utvrduje se da je Statut Gradskog kazališta mladih objavljen na oglasnoj ploči kazališta dana
05. studenog 2014. te je stupio na snagu 14. studenog 2014. godine.

Predsjednica Kazališnog vijeća:
Nives Fabečić Bojić
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