
 1

 
ZAPISNIK S 33. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 
održane dana 05. srpnja 2021. godine 

 
Sjednica je započela u 10:00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 
 
Nazočno je tri (3) člana Kazališnog vijeća. 
 
Nenazočno je dva (2) člana kazališnog vijeća. 
 
Ostali nazočni: 
1. Ravnatelj 
2. Tajnica ustanove - pravnica 
3. Voditeljica računovodstva 
4. Stručna suradnica za javnu nabavu 
 
Predsjednik Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje  Zapisnika s 31.  sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

            29. siječnja 2021. godine 
2. Usvajanje  Zapisnika s 32. telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

            08. travnja 2021. godine 
      3.  Razmatranje i  usvajanje  Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2021. 
 do 30. lipnja 2021. godine 

4.  Promjena naslova 
5.  Usvajanje II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu 
6.  Razno. 
 

 
Dnevni red 33. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 
jednoglasno su usvojili. 
 
 
1. Usvajanje  Zapisnika s 31. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 29. siječnja 2021. godine  
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 31. sjednice Kazališnog 
vijeća održane dana 29. siječnja 2021. godine 
 
2. Usvajanje  Zapisnika s 32. telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana 08. travnja 
2021. godine 



 2

 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 30. sjednice Kazališnog 
vijeća održane dana 08. travnja 2021. godine. 
 
3. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2021. do  
30. lipnja 2021. godine 
 
Gospođa Nevenka Šarušić, voditeljica računovodstva, izložila je članovima  Financijsko 
izvješće za razdoblje 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine, kojim je utvrđeno da je 
Gradsko dramsko kazalište Gavella za navedeno razdoblje ostvarilo slijedeći rezultat 
poslovanja: 
 - ukupni prihodi 11.030.658,84 kuna 
 - ukupni rashodi 11.442.187,65 kuna 
 - rashodi za nefinancijsku imovinu 23.575,00 kuna 
 - negativan rezultat poslovanja 435.103,81 kuna 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća razmotrili su, te jednoglasno usvojili Financijsko izvješće za 
razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine. 
 
Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. sastavni je dio ovog 
Zapisnika. 
 
4.  Promjena naslova 
 
Ravnatelj Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ nazočnim članovima Kazališnog vijeća 
objasnio je zašto je došlo do promjene prijavljenih naslova predstava u Gradskom dramskom 
kazalištu „Gavella“ u 2021. godini. 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog ravnatelja o promjeni 
naslova predstava u Gradskom dramskom kazalištu „Gavella“ u 2021. godini. 
 
Pismeno Objašnjenje o razlozima promjene naslova predstava u Gradskom dramskom kazalištu 
„Gavella“ u 2021. godini sastavni je dio ovog Zapisniku. 
 
5. Usvajanje II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu  
 
Gospođa Višnja Kos, stručna suradnica za javnu nabavu,  izložila je članovima Kazališnog 
vijeća  Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu. 
 
Nazočni članovi Kazališnog Vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana 
nabave za 2021. godinu. 
 
Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu sastavni je dio ovog Zapisnika. 
 
6. Razno 
 
Ravnatelj je uputio molbu nazočnim članovima Kazališnog vijeću da mu se odobri, u 
vremenskom razdoblju od 06. srpnja 2021. godine do 02. kolovoza 2021. godine,  režiranje 
predstave „Glorija“, čija će premjera biti 02. kolovoza 2021. godine u sklopu Splitskog 
festivala.  
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća odobrili su kazališnom umjetniku, Draženu Ferenčini, 
zaposlenom na radnom mjestu ravnatelja Gradskog dramskog kazališta „Gavella“, režiranje 
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predstave „Glorija“ u vremenskom razdoblju od 06. srpnja 2021. godine do 02. kolovoza 2021. 
godine. 
 
Ravnatelj GDK „Gavella“ obavijestio je nazočne članove Kazališnog vijeća o novim 
informacijama vezanima za  tijek radova na sanaciji zgrade Gradskog dramskog kazališta 
Gavella. Također, obavijestio ih je o dodijeli 7.729,926,25 kuna bespovratnih financijskih 
sredstava koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a za sanaciju od potresa 
zgrade Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 
 
 
 
Sjednica je završila u 11:15 sati. 
 
 
 
Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 
 
Kristina Bertanjoli, dipl. iur. Drago Topolovec 


