Ur.br: 2198/01-54-17-199/2
ZAPISNIK
sjednice Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar, održane 09.10.
2017. s početkom u 11,00 sati u uredu ravnatelja HNK.
Nazočni članovi Kazališnog vijeća:
prof.dr.sc. Živko Nižić;
Jasna Ančić,
dr.sc. Zlatko Begonja,
prof. Rade Šimičević,
John Čolak
Ostali nazočni:
Renato Švorinić, ravnatelj HNK
Sjednica je sazvana uz predloženi dnevni red:

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Potvrda zapisnika sa sjednice održane 15.05.2017.;
Devetomjesečno financijsko izvješće .
Financijski Plan i program HNK za 2018 ;
Razno.

AD: 1 Priloženi zapisnik stavlja se na potvrdu i jednoglasno se prihvaća.

AD 2: Ravnatelj izvješćuje članove Vijeća o devetomjesečnom financijskom izvješću
HNK. Iz izvješća je razvidno da kazalište posluje s prihodom od 2.757.861,64 kune,
rashodima od 2.761.490,20 kuna ,odnosno minusu od 3.628,56 kune. Manjak je
knjigovodstveni, a ne stvarni, svi programi su plaćeni iz vlastitog prihoda odnosno od
ranijeg viška sredstava.
Izvješće se stavlja na glasovanje i

Članovi Vijeća jednoglasno donose

Zaključak
o prihvaćanju devetomjesečnog izvješća o radu i programu HNK Zadar
od 01.01.-30.09.2017.godine

AD 3. Ravnatelj članovima Kazališnog vijeća iscrpno obrazlaže priloženi
1

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA
ZADAR ZA 2018. s kojim se HNK javlja na Prijavnicu za predlaganje javnih
potreba u kulturi Grada Zadra u 2018. godini.
Naglašava da je plan po dobivenim smjernicama u iznosu od 3.157.898,00
kuna .
Planira se i dalje raditi dva premijerna naslova kao i do sada.

Nakon iscrpnog obrazloženja Plana , predsjednik vijeća stavlja Plan i program na
glasovanje, koji se jednoglasno prihvaća, te

Kazališno vijeće donosi

ODLUKU
Kojom se prihvaća predloženi Plan i program Hrvatskog narodnog
kazališta Zadar za 2018. godinu.

AD : 4 Ravnatelj izvješćuje članove o početku rada na novoj premjernoj predstavi ,
autorskom projektu redatelja Dražena Ferenčine „DUGO PUTROVANJE U NOĆ“u
koji su uključeni svi glumci HNK odnosno Jasna Ančić, Alen Liverić , Žana Bumber,
Davor Jureško i Ivan Vukelić.
Predstava“ OSTAVLJAM TE“ u režiji Matijaža Latina ima puno dogovorenih
gostovanja na festivalima, u Zagrebu, Sisku , Pula i Koper.

Sjednica Vijeća završila je radom u 13,30 sati.
_____________________
Dr.sc Živko Nižić -predsjednik
______________________
Jasna Ančić-član
Zapisničar
Jasminka Mihatov
U Zadru, 17.10.2016.

_______________________
dr.sc.Zlatko Begonja -član
_________________________
Prof. Rade Šimičević -član
_________________________
John Čolak -član
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