
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT 

Tončićeva 1 

 

 

Z A P I S N I K 
četrnaeste sjednice Kazališnog vijeća GKL-a 

 

Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 13.07.2015. u kancelariji u Tončićevoj 

1, s početkom u 13.00 sati. 

 
Prisutni:   

1. Marijana Carevski Balić, predsjednica Vijeća, 

2. Ana Đeldum, zamjenica predsjednice Vijeća, 

3. Sanja Vidan, članica Vijeća 

4. Dušan Šteković, član Vijeća 

5. Marin Mazić, član Vijeća 

6. Marija Tudor, ravnateljica 

7. Irena Bitanga, zapisničar 

 

Opravdala izostanak Zorica Stošić, voditeljica računovodstva. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Ovjera zapisnika 13. sjednice Kazališnog vijeća, 

2. Razmatranje Prijedloga pravilnika o ustupanju dvorane Gradskog kazališta lutaka na 

korištenje uz naknadu, 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o cijeni ulaznice za predstave za djecu u sezoni 2015./2016. 

4. Razmatranje šestomjesečnog programskog i financijskog izvješća Gradskog kazališta 

lutaka 

5. Razno  

 

S obzirom da su svim članovima Kazališnog vijeća ranije dostavljeni materijali 

potrebni za donošenje valjanih odluka, kao i Dnevni red sjednice, stekli su se uvjeti za 

donošenje odluka po pojedinim točkama istog. 

 

Točka 1. 

  

 Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće ovjerilo je zapisnik prethodne sjednice. 

 

Točka 2. 

 

 Izmijenjenim prijedlogom Pravilnika o ustupanju dvorane usvojen je prijedlog 

vijećnika sa zadnje sjednice koji se odnosio na povećanje minimalne naknade najma 

(povećanje sa dvije na tri tisuće kuna te dodatno povećanje za komercijalne korisnike u iznosu 

od minimalno 10% prihoda od prodaje ulaznice).  

Kako vijećnici nisu imali daljnjih primjedbi i prijedloga na predloženi sadržaj Pravilnika, 

Predsjednica Vijeća gđa Carevski Balić stavila je prijedlog Pravilnika na glasanje te je isti 

usvojen jednoglasno (odluka I/XIV). 



Točka 3. 

 

 Vijećnik Marin Mazić interesirao se mijenja li se ovom odlukom neka ranija odluka o 

cijeni ulaznica, na što mu gđa Tudor odgovara da ne postoji odluka u pisanoj formi. Cijena 

ulaznice nije se mijenjala više od 10 godina i ovom se odlukom samo normira dugogodišnja 

praksa u pogledu cijene, odnosno popusta te mogućnosti gratis ulaznice.  

Budući nije bilo primjedbi ni prijedloga na nacrt Odluke, isti je stavljen na glasanje te Vijeće 

jednoglasno usvaja prijedlog Odluke o cijeni ulaznice za predstave za djecu u sezoni 

2015./2016.(odluka II/XIV). 

Točka 4. 

 Ravnateljica, gđa Tudor prezentirala je prisutnima rezultate šestomjesečnog rada 

Kazališta u programskom dijelu, osvrnuvši se prethodno na rezultate rada u mjesecu lipnju, te 

drugom kvartalu. 

U promatranom šestomjesečnom razdoblju uočen je porast broja izvedbi naših 

predstava, a smanjenje gostujućih (u odnosu na isto razdoblje prošle godine), kao i povećanje 

broja gledatelja. 

Rast broja odigranih naših predstava ostvaren je uslijed činjenice da se zbog 

objektivnih razloga (bolest redatelja) nije moglo započeti s pripremom premijere u 

planiranom razdoblju, pa smo u navedenom razdoblju igrali naše predstave. Ovo će, naravno, 

rezultirati manjim brojem odigranih predstava u vrijeme kad se krene s pripremom odgođene 

premijerne predstave, no broj planiranih izvedbi izbalansirat će se na razini godine.  

Što se tiče financijskog izvješća, isto pokazuje pad prihoda i rashoda u promatranom 

razdoblju za nešto više od 3%. 

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 111.502,00 kn, koji višak je rezultat 

gorespomenute odgode premije.  

Smanjen je iznos prihoda iz Gradskog proračuna za gotovo 200.000,00 kn. Navedenim 

iznosom trebali su biti podmireni troškovi režija i neki autorski honorari, no kako je Kazalište 

ostvarilo povećan prihod od predstava, kao i priljev sredstava temeljem projekta financiranog 

iz EU fonda, sve obveze su podmirene, te se priljev izostalih proračunskih sredstava očekuje u 

nastavku godine. 

Smanjeni su i rashodi za zaposlene uslijed dugoočekivane odluke Grada kojom se 

odobrava popunjavanje određenih radnih mjesta.  

Materijali i programski troškovi su također manji, no uzrok tome je već spomenuta 

situacija s odgođenom premijerom.  

Ravnateljica ističe zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. 

Na upit vijećnika Marina Mazića zbog čega je došlo do smanjenja bankarskih 

troškova, Ravnateljica odgovara kako je prošle godine bilo nekoliko velikih transakcija 

uslijed sanacije troška nastalog izlaskom iz sustava PDV-a, no detaljno obrazloženje dat će na 

sljedećoj sjednici Voditeljica računovodstva.  



Osim ovoga, članovi Vijeća nisu imali posebnih pitanja ni prigovora na iznesena 

izvješća. 

Točka 5. 

Pod točkom Razno vijećnik Marin Mazić izrazio je negodovanje jer je prijedlog za 

sazivanje posljednje sjednice upućen dvadesetak dana prije održavanja sjednice što mu je 

izazvalo poteškoće u usklađivanju studentskih s obvezama vijećnika te sugerira  da se 

prijedlozi za sazivanje sjednice upućuju najranije 7 dana prije održavanja sjednice.  

U nastavku sjednice isti vijećnik iznosi prijedlog o osnivanju namjenskog fonda za 

obnovu pozornice Kazališta u koji bi se kroz nekoliko godina iz različitih izvora (jedinice 

lokalne i regionalne samouprave, Ministarstvo kulture, sponzori, donatori) uplaćivala sredstva 

za obnovu. Također predlaže da se na ovu temu krajem kolovoza  održi tematska sjednica s 

predstavnicima Grada, Županije i Ministarstva.  

Vijećnica gđa Ana Đeldum mišljenja je, da ukoliko je navedeni projekt uopće moguć – 

što će propitati stručne službe Kazališta – treba računati i na činjenicu da istog treba osmisliti 

i voditi, što iziskuje vrijeme, kadar i sredstva. 

Ravnateljica gđa Tudor drži  kako je malo vjerojatno da će druge jedinice lokalne i 

regionalne uprave imati sluha za nešto što je obveza Osnivača Kazališta. Mišljenja je da se 

pozornica može obnoviti i redovnim putem, kroz prijave potreba u kulturi, pogotovo stoga što 

je pozornicu moguće obnavljati po segmentima (godišnje po jedan segment).  

Obnova prvog segmenta bila je planirana za 2015., sredstva su planirana i ostvarena, 

no kako se dogodio pad mehanizma otvaranja/zatvaranja glavnog zastora, moralo se hitno 

provesti postupak nabave i ugradnje novog mehanizma, te su sredstva preusmjerena na 

navedenu akciju. 

U svakom slučaju, prijedlog vijećnika Mazića bit će razmotren.  

 

Budući nije više bilo tema za raspravu, sjednica je dovršena u 14,20 sati. 

 

MARIJANA CAREVSKI BALIĆ, predsjednica Vijeća             ______________________ 

     

IRENA BITANGA, zapisničar                                      ______________________           
 


