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ZAPISNIK S 26. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 

održane dana 31. siječnja 2020. godine 

 

Sjednica je započela u 09:00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 

 

Nazočna su četiri (4) člana Kazališnog vijeća. 

 

Nenazočan je jedan (1) član Kazališnog vijeća. 

 

Ostali nazočni: 

1. Ravnatelj 

2. Pravnica  

3. Stručna suradnica za javnu nabavu 

4. Voditeljica računovodstva 

5. Stručna suradnica za plan, analizu i financije te kadrovske poslove 

 

 

Predsjednik Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira 

da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  

 

DNEVNI RED: 

 

1.  Usvajanje  Zapisnika s 25. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 08. siječnja 2020. 

 

2.  Usvajanje Dopune Plana nabave za 2020. godinu 

 

3.  Usvajanje Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2019.  

     godinu 

 

4.  Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31.  

     prosinca  2019. godine 

 

5.  Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu  

      rada Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 

 

6.  Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  Gradskog dramskog 

     kazališta „Gavella“. 

 

7. Razno 

 

 

Dnevni red 26. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 

jednoglasno su usvojili. 
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1. Usvajanje  Zapisnika s 25. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 08. siječnja 2020. 

 

Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 25. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 08. siječnja 

2020. godine. 

 

2. Usvajanje  Dopune Plana nabave za 2020. godinu. 

 

Gđa. Višnja Kos nazočnim članovima Kazališnog vijeća izložila je Dopuna Plana nabave za 

2020. godinu. 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Dopunu Plana nabave za 2020. 

godinu. 

 

Dopuna Plana nabave za 2020. godinu u prilogu je ovog Zapisnika. 

 

3. Usvajanje Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2019.  

    godinu 

 

Ravnatelj je upoznao nazočne članove Kazališnog vijeća o izvršenju programa i namjenskom 

korištenju sredstava za 2019. godinu, te napomenuo da je navedena godina najuspješnija po 

dobivenim nagradama i priznanjima. 

U 2019. godini izvedeno je pet premijernih naslova: 

 

 22. veljače 2019. godine  -   Kiklop (Ranko Marinković) 

 

Nagrade: 

 

Nagrada hrvatskog glumišta, 2019. 

- za najbolju predstavu u cjelini 

- za najbolje redateljsko ostvarenje: Saša Anočić 

- za najbolju sporednu ulogu: Živko Anočić 

 

36. Susreti kazališta Bosne i Hercegovine, 2019. 

- grand prix za najbolju predstavu u cjelini 

 

 16. ožujka 2019. godine – Stela, poplava (Dino Pešut) 

 

 10. svibnja 2019. godine – Cigla (Filip Šovagović) 

 

 04. listopada 2019.  – Malograđani (Maksim Gorki) 

 

 06. prosinca 2019. – Gospoda Glembajevi (Miroslav Krleža) 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće o izvršavanju programa i 

namjenskom korištenju sredstava za 2019. godinu.  

 

4.  Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31.  

     prosinca  2019. godine 

 

Gđa. Asja Kišević i gđa. Nevenka Šarušić izložile su Financijsko izvješće za razdoblje od  

01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine kojim je utvrđeno da je Gradsko 

dramsko kazalište Gavella za navedeno razdoblje ostvarilo slijedeći rezultat poslovanja: 

 - ukupni prihodi 23.059.196,56 kuna 

 - ukupni rashodi 25.317.034,87 kuna 
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 - negativni rezultat poslovanja 2.257.838,31 kuna  

 

Prisutni članovi Kazališnog vijeća usvojili su Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 

2019. do 31. prosinca 2019. godine. 

 

Financijsko izvješće u prilogu je ovog Zapisnika. 

 

5. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu  

    rada Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 

 

Prisutni  članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o Izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog dramskog kazališta „Gavella“.     

 

6.  Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  Gradskog dramskog 

     kazališta „Gavella“. 

 

Prisutni  članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o Izmjenama i dopunama 

Pravilnika o radu  Gradskog dramskog kazališta „Gavella“.     

 

7. Razno 

 

Ravnatelj GDK „Gavella“ obavijestio je nazočne članove Kazališnog vijeća o novim 

informacijama vezanima za  tijek radova na sanaciji zgrade Gradskog dramskog kazališta 

Gavella. 

 

 

Sjednica je završila u 10:45 sati. 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 

 

Kristina Bertanjoli, dipl. iur. Drago Topolovec 


