
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, 21.07.2021.

ZAPISNIK 118. SJEDNICE KAZALIŠNOGA VIJEĆA HNK U ZAGREBU

održane 21. srpnja 2021. godine u 12:00 sati, putem telefona.

Prisutni članovi Kazališnoga vijeća HNK u Zagrebu:

Iva Hraste Sočo (Ministarstvo kulture), Dušan Ljuština (Grad Zagreb), Mladen Čutura (Grad
Zagreb), Srećko Šestan (Ministarstvo kulture), Željka Pulig Barišić (HNK u Zagrebu), Damir
Kovač (HNK u Zagrebu), Dunja Novković (HNK u Zagrebu)

Ostali prisutni:

Valentina Vidović (poslovna ravnateljica), Ivica Pranjić (rukovoditelj javne nabave, plana i
analize), Nevenka Mrakovčić (rukovoditeljica računovodstvene službe), Anamaria Jakšić
(zapisničarka)

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda 118. sjednice Kazališnog vijeća

2. Usvajanje zapisnika i skraćenog zapisnika 117. sjednice Kazališnog vijeća

3. Usvajanje financijskog izvješća i rezultata za period 01.01.-30.06.2021.

4. Pregled poslovanja I.-VI. mjeseca 2021. godine

5. Usvajanje financijskog i programskog plana za 2022. godinu

6. Usvajanje prijedloga izmjene sistematizacije za radna mjesta (Producent Opere,
Majstor tona i Voditelj rasvjete, tonske i video tehnike)



1. Usvajanje dnevnog reda 118. sjednice Kazališnog vijeća

Na samom početku, upoznala sam članove kazališnog vijeća o prisutnosti gospodina Ivice
Pranjića, gospođe Nevenke Mrakovčić te gospođe Valentine Vidović, ukoliko imaju
pitanja za njih. Gospođa Željka Pulig Barišić smatra da je o toj prisutnosti trebala biti
ranije informirana kao i gospođa Dunja Novković.

Gospođa Željka Pulig Barišić je suzdržana jer pojedine točke dnevnog reda ne bi trebale
biti tematikom telefonskih sjednica.

Gospođa Iva Hraste Sočo je suglasna.

Gospođa Dunja Novković navodi kako ovim oblikom održavanja sjednice, pute telefona o
vrlo važni temama, smatra krajnje ne primjerenim jer im je uskraćena rasprava i
mogućnost postavljanja pitanja pa tako i dobivanje odgovora, a ovo nije izvanredna
situacija. Što se tiče usvajanja dnevnog reda moli da se doda točka 7. razno i iz tog razloga
je suzdržana.

Gospodin Damir Kovač navodi da će biti suzdržan jer neke stvari nisu sadržane i nema
točke razno.

Gospodin Srećko Šestan je suglasan.

Gospodin Mladen Čutura je suglasan.

Gospodin Dušan Ljuština konstatira da se usvaja dnevni red s 3 suzdržana glasa od strane
gospođe Željke Pulig Barišić, gospođe Dunje Novković i gospodina Damira Kovača i uz
dodavanje 7. točke Razno.

2. Usvajanje zapisnika i skraćenog zapisnika 117. sjednice Kazališnog vijeća

Gospođa Željka Pulig Barišić je suglasna, ali napominje da je na prošloj sjednici provedena
rasprava i odlučeno kako skraćeni oblik zapisnika 115. sjednice i svih narednih treba biti u
sažetijem obliku te s toga molim korekciju.

Gospođa Iva Hraste Sočo je suglasna s napomenom da se izmjeni u zapisniku njezina
izjava i da glasi kako podržava povećanje broja opernih naslova, sukladno izjavi gospođe
Željke Pulig Barišić te da na rečenicu intendantice Dubravke Vrgoč kako ne zna bi li
ulazila u detalje, ona konstatira kako se s time slaže.

Gospođa Dunja Novković navodi kako vas Anamaria nije bilo na zadnjoj sjednici, na toj
sjednici sam dala primjedbu koju isčitavam iz zapisnika „također dala bih primjedbu da
kako su se dogovorili, da zapisnici idu u skraćenoj verziji na internet, a zapisnik 115. nije
baš skraćen te bi molila da se dodatno skrati. Na što gospodin Ljuština zaključuje da se
zapisnici jednoglasno usvajaju uz uvažavanje Dunjinih primjedbi.“ Obzirom da je zapisnik
115. sjednice na internetskoj stranici u prvobitno obliku i da uopće nije skraćen, molim vas
gospođo Anamaria da to korigirate. Također, tražim da se svaki sljedeći pa tako i ovaj od
117. sjednice skrati kao što je to bilo ranije ili neka se zapisnici u cijelosti stavljaju na
internet. Obzirom da je predsjednik gospodin Ljuština svojedobno na sjednici rekao da na
internet idu skraćene verzije zapisnika, ljubazno molim da se to i poštuje iz tog razloga
sam suzdržana.



Gospodin Damir Kovač navodi da je suzdržan jer fale neke stvari i trebalo ga se malo
skratiti kako je bilo dogovoreno na prošloj sjednici.

Gospodin Srećko Šestan je suglasan.

Gospodin Mladen Čutura je suglasan.

Gospodin Dušan Ljuština konstatira da se većinom glasova usvajaju zapisnici uz
uvažavanje izmjena predloženih od strane gospođe Ive Hraste Sočo te da su suzdržani bili
gospodin Damir Kovač i gospođa Dunja Novković i da u buduće skraćeni zapisnici sadrže
samo zaključke pa tako i ovaj sa 117. sjednice.

3. Usvajanje financijskog izvješća i rezultata za period 01.01.-30.06.2021.

Gospođa Željka Pulig Barišić navodi kako je protiv jer je ovo jedna od točaka dnevnog
reda o kojima bismo trebali raspravljati, a telefonska sjednica nam to onemogućuje.

Gospođa Iva Hraste Sočo je suglasna.

Gospođa Dunja Novković navodi da po Statutu HNK čl. 42. potpis na financijsko izvješću
treba biti od poslovnog ravnatelja, a ovdje potpisa nema. Obzirom da ima puno nejasnoća i
da nam je uskraćena mogućnost rasprave i postavljanja pitanja, protiv sam.

Gospodin Damir Kovač navodi da je kao i uvijek protiv.

Gospodin Srećko Šestan je suglasan.

Gospodin Mladen Čutura je suglasan.

Gospodin Dušan Ljuština konstatira kako se točka 3 usvaja većinom glasova od strane
članova Kazališnog vijeća, od kojih su protiv bili gospođa Željka Pulig Barišić, gospođa
Dunja Novković i gospodin Damir Kovač.

4. Pregled poslovanja I.-VI. mjeseca 2021. godine

Gospođa Željka Pulig Barišić je protiv te se proziva na zapisnik 115. sjednicu KVa koji
citira: „ Gospođa Željka Pulig Barišić ima pitanje za programski pregled poslovanja, da ju
zanima zašto je koncert Evelin Novak upisan s naslovima Opere isto kao i u Drami
Ibrahim i cvjetovi kurana, kad su već vidljiva ta 2 gostovanja u posebnoj tabeli, jesmo li ih
mi tako pripisali svojim predstavama? Intendantica odgovara da je pogreška“. Pregled
poslovanja od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sadrži identične pogreške kako ih je sama
intendantica nazvala na 115. sjednici, s toga sam protiv.

Gospođa Iva Hraste Sočo je suglasna.

Gospođa Dunja Novković navodi kako Park Maksimir, Osnovna škola Jura Kaštelana,
Euro kampus i Europski trg nisu gostovanja Baleta u Hrvatskoj već posebni program na
otvorenom i zato sam protiv.

Gospodin Damir Kovač je protiv, a o tome ćemo na sljedećoj sjednici.

Gospodin Srećko Šestan je suglasan.



Gospodin Mladen Čutura je suglasan.

Gospodin Dušan Ljuština konstatira kako se točka 4 usvaja većinom glasova od strane
članova Kazališnog vijeća, od kojih su protiv bili gospođa Željka Pulig Barišić, gospođa
Dunja Novković i gospodin Damir Kovač.

5. Usvajanje financijskog i programskog plana za 2022. godinu

Gospođa Željka Pulig Barišić posebno naglašava da ova točka dnevnog reda zbog svog
značaja za HNK ne bi smjela biti tematikom telefonske sjednice. Plan programa za 2022. i
plan broja predstava nekih organizacijskih cjelina, nisu usklađeni, s toga sam protiv.

Gospođa Iva Hraste Sočo je suglasna.

Gospođa Dunja Novković navodi kako je neravnopravnost unutar ansambala prevelika s
toga je protiv.

Gospodin Damir Kovač je protiv za obje točke, a na sljedećoj sjednici može objasniti zašto.

Gospodin Srećko Šestan je suglasan.

Gospodin Mladen Čutura je suglasan.

Gospodin Dušan Ljuština konstatira kako se većinom glasova od strane članova
Kazališnog vijeća, točka 5 usvaja, a protiv usvajanja su bili gospođa Željka Pulig Barišić,
gospođa Dunja Novković i gospodin Damir Kovač.

6. Usvajanje prijedloga izmjene sistematizacije za radna mjesta (Producent Opere, Majstor
tona i Voditelj rasvjete, tonske i video tehnike)

Gospođa Željka Pulig Barišić na temelju pročitanog mišljenja Radničkog vijeća od strane
Anamarie Jakšić na samoj telefonskoj sjednici, izjavljuje da je suglasna s prijedlogom
izmjene sistematizacije.

Gospođa Iva Hraste Sočo je suglasna.

Gospođa Dunja Novković postavlja pitanje dali smo dobili mišljenje ministarstva i gdje je
taj dokument, u osnovi sam suglasna.

Gospodin Damir Kovač je za, jer koliko mu je poznato je išlo u dogovoru s Ministarstvom
i Radničkim vijećem jer je u svrhu zapošljavanja potrebnih radnika i izjednačavanja radnih
mjesta vezano za producente.

Gospodin Srećko Šestan je suglasan.

Gospodin Mladen Čutura je suglasan.

Gospodin Dušan Ljuština konstatira kako se jednoglasno usvaja točka 6. dnevnog reda.



7. Razno

Gospođa Dunja Novković navodi kako je na 112. sjednici gospodin Kovač postavio pitanje
„Prvenstveno zanima ga zašto 700.000,00kn više ako ne radimo ništa, dali je to potrebno
za nekakve nadopune, popravke, održavanje ili nešto slično, može li mu netko odgovoriti?
Na što gospođa intendantica Vrgoč odgovara: da je novac namijenjen za otpremnine
baletnim umjetnicima o čemu se govorilo već 2-3 godine i sada je taj problem
riješen.“ Zanima me u kojem je to statusu i molim da mi se dostavi pisani odgovor u
periodu od mjesec dana. Nadalje, na 115. sjednici sam tražila: „Gospođa Dunja Novković
pita mogu li dobiti za odvjetničke usluge, usluge i koliko je koštalo, ništa specijalno.
Intendantica odgovara da misli da su to tražili od Sindikalnih povjerenika, a na što gospođa
Dunja Novković odgovara da nisu ništa dobili i da su na prošloj sjednici to tražili, a
intendantica da napišu točno što su tražili i pošalju i da može.“ Obzirom da sam u nekoliko
navrata što pisano što usmeno tražila materijal, materijal i dalje nismo dobili. Za
intelektualne usluge, specificirano za odvjetnički ured Artuković, također molim pisani
odgovor u periodu od mjesec dana.

Gospodin Damir Kovač moli da mu gospođe Valentina i Nevenka ispišu zadnje 2
stimulacije zaposlenika koje su isplaćene.

Nadalje, kako im je obveza raspisivanje natječaja za izbor intendanta, kada će se raspisati,
hoće li se poštovati rokovi i dali je to već u planu?

Također, zanima ga zašto radovi na spremištu nisu počeli vezano za normalan rad s
početkom sezone, gdje je zapelo i zašto se ne radi po dogovoru sa sjednica KV i kada se
misli početi? Gospodin Damir Kovač pita gospodina Ivicu Pranjića može li mu na to
odgovoriti te on odgovara da sve ide svojim tijekom, sada je postavljanje temelja i
priključaka za mobilni kontejner koji dolazi 23.. Internet je u fazi spajanja s kućicom čim
dođe, što se tiče postavljanja poda, dečki su postavili dio, a za dio prostorija će vjerojatno
iza godišnjeg. Predviđeno je za kraj 8. mjeseca preseljenje stroja u stolarskoj. Nadalje,
tražili smo mišljenje nadležne službe za mogućnost da stolariju izuzmemo iz javne nabave
te smo dobili suglasnost da otvorimo poseban predmet do 200.000,00 kn iznosa i sada smo
u fazi da vidimo što u taj iznos staviti, a za to nam treba malo vremena jer neće moći sve
postaviti u betonskoj zgradi te sada na tome radi Dražen. A po pitanju vode, struje,
sanitarije pita gospodin Damir Kovač? Gospodin Ivica Pranjić odgovara, radovi uređenja
kompletno betonske zgrade je nešto za što mora ići javna nabava, nakon projektne
dokumentacije koja je stigla ovih dana i iza godišnjeg će se raspisati natječaj za kompletno
uređenje. Prvi dio projekta je za osnovne stvari, a drugi dio je je za kompletno uređenje.
Damir Kovač navodi da se brine hoće li moći ljudi funkcionirati kad se vrate, gospodin
Ivica Pranjić navodi da će sve osnovno imati.

Gospodin Damir Kovač navodi kako su prošle godine imali natječaj za otvaranje kafića
koji nije realiziran i kako je sada epidemiološki bolja situacija, pita radi li se nešto na temu
ponovnog otvaranja kafića?

Sjednica je završila u 13:30 sati.

Predsjednik Kazališnog vijeća HNK u Zagrebu

Dušan Ljuština


