
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT 

Tončićeva 1 

 

 

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

 

Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 17.11.2015. u kancelariji u Tončićevoj 

1, s početkom u 13.15 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. Zorica Stošić, voditeljica računovodstva 

8. Irena Bitanga, tajnik, zapisničar 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Ovjera zapisnika 15. sjednice Kazališnog vijeća, 

2. Razmatranje devetomjesečnog programskog i financijskog izvješća  

3. 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. 

Na izborima održanima dana 26.10. 2015. za člana Vijeća iz redova umjetnika 

izabrana je gđa Sanja Vidan (izbori održani zbog isteka mandata). 

 

 

Točka 1. 

  

 Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće ovjerilo je zapisnik prethodne sjednice. 

 

Točka 2. 

 

 Ravnateljica gđa Tudor obrazložila je devetomjesečno programsko izrazivši 

zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. Istakla je činjenicu da je GKL u prvih devet mjeseci 

ostvarilo 200 izvedbi predstava u vlastitoj produkciji, pa su očekivanja da će do kraja godine 

biti premašen broj izvedbi određen Osnovnim programskim i financijskim okvirom (260),  

budući se samo u prosincu planira više od 70 izvedbi.  

 

 Financijsko devetomjesečno izvješće detaljno je prezentirala gđa Stošić, voditeljica 

računovodstva. Iz izvješća je vidljivo da je u promatranom razdoblju Kazalište poslovalo s 

viškom prihoda poslovanja. 



Po završenom izlaganju, na upit vijećnika gdina Mazića planira li se poslovna godina završiti 

u „plusu“ , Ravnateljica iskazuje da sve upućuje na to da će GKL poslovati pozitivno. Na 

daljnje pitanje istog vijećnika što se događa s viškom prihoda poslovanja na kraju godine, gđa 

Stošić odgovara da se, prema postojećem stanju, višak prenosi  na poseban konto oznake 

2395, a isplate s tog konta u narednoj godini ovise o odluci Vijeća i odobrenju Osnivača.  

Na pitanje vijećnice gđe Vidan kolika su sredstva za redovnu programsku djelatnost ostvarena 

od strane Ministarstva kulture s osnove prijavljenih javnih potreba u kulturi, gđa Stošić 

odgovara da je za program premijera i repriza odobreno 20.000,00 kn. 

Gđa Tudor dodaje da se radi o iznosu koji odgovara iznosima koji su za istu potrebu 

dodijeljena i ostalim kazalištima u RH, a što je sve vidljivo iz izvješća Ministarstva na 

njihovim internetskim stranicama. 

 

 Na iznesena izvješća nije bilo primjedbi. 

 

Točka 3. 

 Pod točkom razno,  gđa Tudor obavijestila je da, zbog imovinsko-pravnih pitanja koja 

su se u međuvremenu otvorila, radovi na obnovi zgrade Kazališta najvjerojatnije neće 

započeti u ovoj godini. GKL je i dalje u potrazi za najpogodnijim prostorom u kojem bi se 

mogle održavati predstave u vrijeme kada ih, zbog radova, neće biti moguće izvoditi u 

dvorani Kazališta.  

 

Budući nije više bilo tema za raspravu, sjednica je dovršena u 14,00 sati. 

 

 

 

MARIJANA CAREVSKI BALIĆ, predsjednica Vijeća             ______________________ 

     

IRENA BITANGA, zapisničar                                      ______________________           
 

 

 


