ZAPISNIK
s 11. sjednice Kazališnog vijeća, održane 17. studenog 2014. godine, u Plavom salonu HNK Split, s
početkom u 09,30 sati.
Sjednici su prisustvovali članovi Vijeća:
Prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović ( u nastavku predsjednica KV-a), dr. sc. Željko Mateljak ( u nastavku
zamjenik predsjednice KV-a), doc .dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić, gĎa. Snježana Katić, g. Zdravko
Kraljević.
Svoj izostanak sa sjednice opravdali su: izv. prof. Robert Raponja, dr. sc. Joško Belamarić.
Sjednici su takoĎer prisustvovali:
Goran Golovko, intendant HNK Split, Vesna Čotić, poslovna ravnateljica HNK Split, Ivan Vatavuk,
poslovni tajnik HNK Split, Ana Donadini Jajac, voditeljica službe općih, pravnih poslova i javne nabave.
U odnosu na prvotno poslani poziv za 11. sjednicu KV-a, prisutni članovi su se jednoglasno složili za
nadopunu dnevnog reda.
Sjednica se stoga odvijala prema slijedećem dnevnom redu:
1. Ovjera Zapisnika s 10. sjednice Kazališnog vijeća
2. Razrješenje dužnosti v.d. intendanta HNK Split i v.d. ravnatelja Opere, Baleta, Drame i
Tehnike
3. Imenovanja ravnatelja Opere, Baleta, Drame, Tehnike i poslovnog ravnatelja HNK Split
4. Upoznavanje intendanta i novoimenovanih ravnatelja s Financijskim izvješćem za period
01. – 09. 2014.
5. Razno

Ad. 1
Zapisnik s 10. sjednice KV-a jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2
Nakon izlaganja gĎe. Vesne Čotić o stupanju g. Gorana Golovka na funkciju intendanta HNK Split 15.
studenog 2014. te potrebi razrješenja Uprave HNK Split (koja je obnašala dužnosti od 01. srpnja 2014.

do 15. studenog 2014.), članovi KV-a HNK Split su se jednoglasno složili o razrješenju dužnosti
sljedećih:
GĎa. Vesna Čotić razriješena je dužnosti v.d. intendanta HNK Split;
G. Ivo Lipanović razriješen je dužnosti v.d. ravnatelja Opere HNK Split;
G. Dinko Bogdanić razriješen je dužnosti v.d. ravnatelja Balet HNK Split;
G. Jasen Boko razriješen je dužnosti v.d. ravnatelja Drame HNK Split;
G. Živko Perić razriješen je dužnosti v.d. upravitelja Tehnike HNK Split.

Ad. 3
Novoizabrani intendant HNK-a u Splitu, izvanredni profesor Goran Golovko izvijestio je prisutne članove
KV-a o prijedlogu svojih kandidata za ravnatelje Direkcija HNK Split. Intendant navodi da gĎa. Olja
Lozica zbog obiteljskih razloga nije u mogućnosti prihvatiti mjesto ravnateljice Drame HNK-a u Splitu te
da stoga za ravnatelja Drame predlaže g. Trpimira Jurkića, za ravnatelja Opere maestra Ivu Lipanovića,
za ravnatelja Baleta, g. Dinka Bogdanića, za poslovnu ravnateljicu gĎu Vesnu Čotić, te g. Živka Perića
za v.d. upravitelja Tehnike za narednih šest mjesec do kada bi se raspisao natječaj za to radno mjesto.
Predsjednica KV-a izražava žaljenje što nije uspio dogovor s Oljom Lozicom. Zanima je bi li se izborom
Trpimira Jurkića smanjio izvoĎački kapacitet dramskog ansambla i njegove izvedbene mogućnosti.
Intendant Goran Golovko smatra da će, ako Trpimir Jurkić preuzme mjesto ravnatelja Drame, na
njegovo ispražnjeno mjesto u ansamblu moći angažirati dva nova glumca/glumice. Člana KV-a g.
Kraljevića zanima odnos g. Jurkića i ansambla. Intendant navodi da se radi o umjetniku kojeg ansambl
cijeni.
Zamjenik predsjednice KV-a napominje da očekuje od Uprave da ubuduće materijale za sjednice Vijeća
članovima Vijeća dostavljaju ranije. Naglašava da je već nekoliko puta na tome inzistirao, ali da smo i
danas svjedoci da se materijali dostavljaju u zadnji čas.
Predsjednica KV-a traži od pravnice gĎe Donadini Jajac da objasni ispunjavaju li predloženi kandidati
uvjete za izbor na predložena radna mjesta. GĎa Donadini Jajac objašnjava da prema odredbama Statuta
HNK-a g. Trpimir Jurkić, g. Ivo Lipanović i g. Dinko Bogdanić nemaju odgovarajuću stručnu spremu za
ravnatelje Drame, Opere i Baleta, ali da mogu biti imenovani kao v.d.-i. na te funkcije do godine dana.
Nakon toga Kazališno vijeće poziva predložene ravnatelje na sjednicu i moli pravnicu gĎu DonadiniJajac da i predloženim kandidatima objasni da prema važećim pravnim aktima ne mogu biti izabrani za
ravnatelje, nego za v.d. ravnatelje.

Kao zaključak ove točke Dnevnog reda članovi KV-a su jednoglasno potvrdili:
Vesnu Čotić kao poslovnu ravnateljicu na razdoblje od 4 godine,
Ivu Lipanovića kao v.d. ravnatelja Opere na razdoblje do 1 godine,
Dinka Bogdanića kao v.d. ravnatelja Baleta na razdoblje do 1 godine,
Trpimira Jurkića kao v.d. ravnatelja Drame na razdoblje do 1 godine,
Živka Perića kao v.d. upravitelja Tehnika na razdoblje do 6 mjeseci.

Ad. 4
Po završetku imenovanja, novoizabrane v.d. ravnatelje g. Ivu Lipanovića, g.Trpimira Jurkića i g. Dinka
Bogdanića,, uz intendanta Gorana Golovka i poslovnu ravnateljicu gĎu Vesnu Čotić, zamjenik
predsjednice KV informirao je o financijskom stanju Kazališta:
Postoji gubitak od 3.704.708,00 kuna, ali zamjenik predsjednice KV ukazuje na činjenicu da još nisu
uplaćena sredstva Županije, Grada i Ministarstva kulture u visini od 1.200.000,00 kn.
Zamjenik predsjednice KV takoĎer navodi da bi priljevom tih sredstava u završnom godišnjem izvješću o
poslovanju minus trebao biti smanjen na cca. 2.600.000,00 kn do 2.800.000,00 kuna.

Iznosi da je trenutni preneseni gubitak 5.255.783,00 kuna, kada se uzme u obzir preneseni gubitak za
cijelu 2013. godinu (1.551.075,00 kuna) i prethodno navedeni gubitak za prvih 9 mjeseci 2014. godine.

Za pohvalu je porast prihoda od ulaznica od 40,77% (u odnosu na 2013.g.), kao i porast prihoda od
gostovanja od 708% (u odnosu na 2013. g.).

Zamjenik predsjednice KV napominje da je trenutna financijska situacija HNK rezultat nepodmirenih
ranijih dugovanja, ali i lošeg planiranja, te u tom smislu predlaže sljedeće reforme;
1. organizacijske, 2. kadrovske, 3. financijske.
TakoĎer predlaže pokretanje postupka promjene kolektivnog ugovora. Naglašava mogućnost/potrebu
korekcije odreĎenih dodataka na plaću koje ostali korisnici kolektivnih ugovora izvan kulturne djelatnosti
nemaju, čime bi se postigle znatne uštede u razdoblju od sljedeća 24 mjeseca.
Tvrdi da se ne treba opterećivati prenesenim gubitkom jer će se on anulirati kroz uštede koje bi HNK
trebao provoditi.

GĎa. Čotić navodi da HNK ima potraživanja prema MK RH u visini od cca. 350.000,00 kn, prema
Splitsko-dalmatinskoj županiji u visini od cca. 750.000,00 kn, te prema Gradu Split u visini od cca.
20.000,00 kn.
GĎa. Čotić takoĎer ukazuje na činjenicu da Grad Split ( još uvijek) nije uplatio sredstva za redovitu
sezonu, te se HNK stoga trenutno financijski pokriva isključivo iz vlastitih prihoda (upisa pretplata)..

Ad. 5
Predsjednica KV iznijela je prijedlog da ravnatelji Direkcija prisustvuju sjednicama KV-a (kada dnevni
red sjednice zahtijeva njihovu prisutnost).

Zapisnik sastavio:

Ivan Vatavuk

Poslovni tajnik HNK split

U Splitu, 20. studenog 2014.

Predsjednica Kazališnog vijeća
Prof. dr.sc. Inga Tomić-Koludrović

