
 Na temelju članka 101. stavka 2. i članka 114. stavka 3. Poslovnika Gradske skupštine 

Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 – ispr, 2/17 i 9/17 – 

pročišćeni tekst ), Odbor za izbor i imenovanja, na 16. sjednici 26. ožujka 2018., utvrdio je  

 

 

Dopunu obrazloženja Prijedloga zaključka 

o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća 

Zagrebačkog kazališta mladih 

 

 

 U obrazloženja Prijedloga zaključka o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog 

vijeća Zagrebačkog kazališta mladih što ga je Odbor za izbor i imenovanja utvrdio na 15. 

sjednici, 22. ožujka 2018., iza trećeg odlomka dodaje se tekst koji glasi: 

 

U obrazloženju prijedloga Klub gradskih zastupnika "Bandić Milan 365 - Stranka rada 

i solidarnosti", "Zelene liste" i "Narodne stranke - Reformisti" navodi da je uoči 9. sjednice 

Gradske skupštine Grada Zagreba Odbor za izbor i imenovanja 22. ožujka 2018. raspravljao 

je o Prijedlogu Kazališnog vijeća za imenovanje ravnatelja Kazališta i utvrdio prijedlog 

Gradskoj skupštini da se ne prihvati prijedlog Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta 

mladih o imenovanju Danijela Ljuboje za ravnatelja toga kazališta. Na 9. sjednici Gradska 

skupština Grada Zagreba nije usvojila prijedlog Kazališnog vijeća o imenovanju Danijela 

Ljuboje za ravnatelja Zagrebačkog kazališta mladih. Na sjednici je istaknuto da je isti dan 

održan intervju s kandidatima koji su se javili na javni natječaj za imenovanje ravnatelja te 

glasovali o prijedlogu unatoč saznanju da je jednom od članova Kazališnog vijeća iz kolektiva 

ističe mandat te da je ustanova izbrala drugog predstavnika u Kazališno vijeće. Također se u 

obzir nije uzela kvaliteta predloženih programa za novo mandatno razdoblje, kao niti 

postignuti rezultati u aktualnom mandatu ravnateljice Snježane Abramović Milković. 

Temeljem članka 43. alineje 3. Statuta ZKM-a, koji propisuje da se član Kazališnog 

vijeća može razriješiti ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša, predlaže 

se razrješenje i imenovanje novog Kazališnog vijeća jer prijedlog Kazališnog vijeća za 

ravnatelja Kazališta nije dobio podršku Gradske skupštine koja je Kazališno vijeće i 

imenovala. Naime, tijekom postupka izbora ravnatelja Zagrebačkog kazališta mladih ta je 

ustanova s iznimnim rezultatima u kulturnom životu Grada Zagreba i sa značajnom 

međunarodnom reputacijom predstavljena u negativnom kontekstu, ne govoreći pritom i o 

šteti po ugledu aktualne ravnateljice Snježane Abramović Milković, ugledne zagrebačke i 

hrvatske umjetnice."        

 

Obrazloženje: 

 Odbor za izbor i imenovanja, na 15. sjednici 22. ožujka  2018., utvrdio je Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih 

na temelju zahtjeva članice Kazališnog vijeća Kostadinke Velkovske da je se razriješi 

dužnosti i prijedloga Kluba gradskih zastupnika "Bandić Milan 365 - Stranka rada i 

solidarnosti", "Zelene liste" i "Narodne stranke - Reformisti". Klub je dostavio obrazloženje 

svog prijedloga u skladu s kojim je Odbor utvrdio dopunu obrazloženja Prijedloga zaključka o 

razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih. 

 

 

 

 



Gradskoj skupštini se predlaže da donese predloženi zaključak s dopunom 

obrazloženja koja je postala sastavnim dijelom Prijedloga. 
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Zagreb, 26. ožujka 2018. 
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