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ZAPISNIK S 34. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 

održane dana 14. listopada 2021. godine 

 

Sjednica je započela u 11:00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 

 

Nazočno je četiri (4) člana Kazališnog vijeća. 

 

Nenazočan je jedan (1) član kazališnog vijeća. 

 

Ostali nazočni: 

1. Ravnatelj 

2. Tajnica ustanove - pravnica 

3. Voditeljica računovodstva 

4. Stručna suradnica za javnu nabavu 

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

 

Zamjenik predsjednika Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 

konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Predstavljanje novih članica  Kazališnog vijeća  imenovanih od strane Osnivača –  

    Grada Zagreba na temelju Zaključka Gradske skupštine broj 24 od 04. listopada 2021.  

2. Izbor predsjednika Kazališnog vijeća 

3. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2021. do  

    30. rujna 2021. 

4. Razmatranje tromjesečnog izvješća ravnatelja o ostvarenju programskog i financijskog                                                                                                  

    poslovanja  

5. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog plana za 2022. godinu i  projekcije plana za                                   

    2023. i 2024. godinu 

6. Raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradskog dramskog kazališta                                 

    Gavella 

7.  Razno 

 

Dnevni red 34. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 

jednoglasno su usvojili. 

 

1. Predstavljanje novih članica  Kazališnog vijeća  imenovanih od strane Osnivača –  

    Grada Zagreba na temelju Zaključka Gradske skupštine broj 24 od 04. listopada 2021. 

 

Zamjenik predsjednika Kazališnog vijeća, gospodin Enes Vejzović, nazočnim članovima 

Kazališnog vijeća pročitao je Zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba. 
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Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 04. sjednici, održanoj dana 30. rujna 2021. 

godine, Zaključak o razrješenju i imenovanju članova  Kazališnog vijeća Gradskog dramskog 

kazališta „Gavella“. 

 

Predstavnici Grada Zagreba Drago Topolovec, Kostadinka Velkovska i Zijad Gračić, razrješuju 

se dužnosti članova Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 

 

Za članice Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ – predstavnice Grada 

Zagreba, imenuju se:  

1. Nina Gojić, 

2. Kenija Zec, 

3. Pavlica Bajsić. 

 

Zamjenik predsjednika Kazališnog vijeća provjerio je identitet imenovanim članicama 

(predstavnicama Grada Zagreba), nakon čega su ime verificirani mandati koji teku od dana 

održavanja 34. sjednice Kazališnog vijeća. 

  

Kazališno vijeće Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ čine u sastavu članovi: 

1. Enes Vejzović, 

2. Filip Šovagović, 

3. Nina Gojić, 

4. Kenija Zec, 

5. Pavlica Bajsić. 

 

2. Izbor predsjednika Kazališnog vijeća 
 

Tajnica ustanove – pravnica, Kristina Bertanjoli, upoznala je članove Kazališnog vijeća o 

postupku izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća, koji je propisan 

člankom 39. stavkom 2. Statuta Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ . 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća su predložili  za predsjednika Kazališnog vijeća gospodina 

Enesa Vejzovića, a za zamjenicu predsjednika Kazališnog vijeća gospođu Pavlicu Bajsić. 

Imenovani su prihvatili kandidaturu. 

 

Budući da drugih prijedloga nije bilo, nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su 

donijeli 

ODLUKU 

 

 1. o izboru Enesa Vejzovića za predsjednika Kazališnog vijeća. 

 2. o izboru Pavlice Bajsić za zamjenicu predsjednika Kazališnog vijeća. 

 

 

3. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2021. do  

    30. rujna 2021. 

 

Gospođa Nevenka Šarušić, voditeljica računovodstva, izložila je nazočnim članovima  

Financijsko izvješće za razdoblje 01. siječnja 2021. do 30. rujna 2021. godine, kojim je 

utvrđeno da je Gradsko dramsko kazalište Gavella za navedeno razdoblje ostvarilo slijedeći 

rezultat poslovanja: 

 - ukupni prihodi 16.504.676,88 kuna 

 - ukupni rashodi 16.804.520,61 kuna 

 - rashodi za nefinancijsku imovinu 23.575,00 kuna 

 - negativan rezultat poslovanja 323.418,73 kuna 
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Nazočni članovi Kazališnog vijeća razmotrili su, te jednoglasno usvojili Financijsko izvješće za 

razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. rujna 2021. godine. 

 

Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. rujna 2021. sastavni je dio ovog 

Zapisnika. 

 

4.  Razmatranje tromjesečnog izvješća ravnatelja o ostvarenju programskog i 

financijskog poslovanja 

 

Ravnatelj Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ nazočne članove Kazališnog vijeća 

obavijestio je da smo u vremenskom periodu od 01. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. godine 

izveli dva premijerna naslova: 

1. „Djetinjstvo u Agramu“, koprodukcija Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ i Festival 

Miroslav Krleža, redateljica Senka Bulić. Premjera navedene predstave bila je 01. srpnja 2021. 

godine u atriju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. 

2. „Čovjek – jastuk“  („The Pilowman“), redatelj Vanja Jovanović. Premjera navedene 

predstave bila je 17. rujna 2021. godine u Centru za kulturu Trešnjevka. 

 

Gradsko dramsko kazalište „Gavella“ sudjelovalo je na 28. Festivalu glumca sa svoje dvije 

predstave: 

- „Višnjik“ 

- „ Hotel Zagorje“. 

Najboljom predstavom u cjelini proglašena je predstava „Hotel Zagorje“.  

 

Pismeno tromjesečno izvješće ravnatelja o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja 

nalazi se kao privitak ovom Zapisniku. 

 

5. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog plana za 2022. godinu i  projekcije plana za                                   

    2023. i 2024. godinu 

 

Gospođa Asja Kišević nazočnim članovima Kazališnog vijeća izložila je Financijski plan za 

2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu. 

 

Nazočni  članovi  Kazališnog Vijeća razmotrili su, te jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju 

Financijskog plana za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu. 

 

Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, te Odluka  sastavni su dio 

ovog Zapisnika. 

 

 

6. Raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradskog dramskog kazališta                                 

    Gavella 

 

Kazališno vijeće Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ donijelo je slijedeće odluke: 

 

1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog dramskog kazališta 

„Gavella“ 

2. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, Jutarnjem listu i na službenoj internetskoj 

stranici Gradskog dramskog kazališta „Gavella“  

3. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave natječaja. 

4. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati će biti pozvani da dostave životopis i 

četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja 

predloženog programa. 
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5. Tekst natječaja glasi: 

 

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06., 121/13., 26/14. i 

98/19.), članaka 23. i 26. Statuta Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ (pročišćeni tekst) od  

06. ožujka 2018. godine i Zaključka Gradske skupštine broj 9 od 25. ožujka 2021. godine 

„Kazališno vijeće Gradskog dramskog  kazališta „Gavella“ raspisuje 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE 

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je 

stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 

198/03., 105/04., 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 

63/11, 

94/13., 139/13., 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15- Odluka Ustavnog 

suda Republike Hrvatske i 131/17) 

- istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi; 

- znanje jednog stranog jezika 

- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 

 

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog 

vijeća, na vrijeme od četiri (4) godine. 

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno 

sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa. 

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Gradskog 

dramskog kazališta „Gavella“ sastavni je dio ovog natječaja. 

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o 

poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su 

kandidatima na uvid, u prostorijama Gradskog dramskog kazališta „Gavella“,  Zagreb, 

Frankopanska 10, od dana objave ovoga natječaja do dana isteka roka za podnošenje prijava na 

natječaj, radnim danom (ponedjeljak - petak) od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu. 

Podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti 

spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno 

značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti: 

- dokaz o stručnoj spremi (diploma u ovjerenoj preslici), 

- dokaz o radnom stažu u kulturi (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 3 mjeseca ili 

drugi odgovarajući dokaz), 

- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde od škole stranih jezika, preslika indexa 

i sl.) 

- vlastoručno potpisan životopis s opisom dosadašnjeg rada, 

- prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan 

ostvarenja programa, 

- uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građanin da se protiv kandidata ne 

vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave. 
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Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 

dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju 

prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje 

toga prava, dužan je uz prijavu na  natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, 

kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je 

način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) kao i svu 

ostalu dokumentaciju sukladno posebnim propisima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  

121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju 

traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona, dostupne na poveznici 

Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostva

rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o 

civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) uz prijavu na 

natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz 

članka 49. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvari

vanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf  

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštanskom pošiljkom u 

roku od 30 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Gradsko 

dramsko kazalište „Gavella“, Zagreb, Frankopanska  10, s naznakom “Natječaj za 

ravnatelja/ravnateljicu – NE OTVARAJ”. 

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom 

natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne 

uvijete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj niti će biti pozvana 

na dopunu. 

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradsko dramsko kazalište „Gavella“ 

kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u 

svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 

Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 

osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće 

uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/18). 

 

Odluka o rezultatima natječaja biti će objavljena na mrežnim stranicama Gradskog dramskog 

kazališta „Gavella“ (https://www.gavella.hr/) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o 

pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13. i 85/15.) 

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka 

roka za podnošenje prijava. 

 

7. Razno 

 

Ravnatelj Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ obavijestio je nazočne članove  na izuzetno 

tešku financijsku situaciju u kojoj se nalazi GDK "Gavella" kao i na probleme koji mogu iz 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
https://www.gavella.hr/
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toga proizaći. Uslijed smanjenja i neisplate programskih sredstava, neredovite isplate 

materijalnih sredstava, neplaniranih troškova produkcije nastalih uslijed "Gavellinih" izvođenja 

proba i predstava u drugim prostorima, (prijevoz scenografije, dodatne marketinške aktivnosti, 

troškovi higijenskih i dezinfekcijskih sredstava...), te smanjenog broja publike zbog 

epidemioloških mjera, GDK "Gavella" nije u mogućnosti redovito  podmirivati sva svoja 

financijska dugovanja. 

Također, upoznao ih je s informacijama koje su dobili na sastanku ravnatelja gradskih kazališta 

sa gradonačelnikom, gospodinom Tomaševićem, „da ove godine ne ulazimo u nove premijere, 

jer se ne zna kada i koliko će nam Osnivač, Grad Zagreb, ove godine uplatiti materijalnih i 

programskih troškova“.  Sve navedeno čini kazališnu djelatnost iznimno teškom i neizvjesnom. 

Ravnatelj je obavijestio nazočne članove Kazališnog vijeća o novim informacijama vezanima 

za  tijek radova na sanaciji zgrade Gradskog dramskog kazališta Gavella. 

 

Sjednica je završila u 12:45 sati. 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 

 

Kristina Bertanjoli, dipl. iur. Enes Vejzović 


