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ZAPISNIK S 36. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 

održane dana 01. prosinca 2021. godine 

 

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

 

Nazočno je pet (5) članova Kazališnog vijeća. 

 

Ostali nazočni: 

1. Tajnica ustanove - pravnica 

 

 

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

da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje  Zapisnika s 35.  sjednice Kazališnog vijeća održane dana 09. studenoga 2021.  

 

2. Pregled zaprimljenih prijava na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice                                                                                                                           

Gradskog dramskog kazališta „Gavella“           

 

3.  Razno 

 

Dnevni red 36. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 

jednoglasno su usvojili. 

 

1. Usvajanje  Zapisnika s 35.  sjednice Kazališnog vijeća održane dana 09. studenoga 

2021. godine 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 35. sjednice Kazališnog 

vijeća održane dana 09. studenoga 2021. godine. 

 

2. Pregled zaprimljenih prijava na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice                                                                                                                           

Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 

 

Predsjednik  Kazališnog vijeća konstatira da je pristiglo dvije prijave na Javni natječaj za 

imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog dramskog kazališta „Gavella“.  

Javni natječaj je objavljen dana 20. listopada 2021. godine u Narodnim novinama (broj 

113/2021, broj oglasa u izdanju: 6022), Jutarnjem listu i na internetskoj stranici Gradskog 

dramskog kazališta „Gavella“ (https://www.gavella.hr/o-kazalistu/natjecaji). Rok za slanje 

prijava s dokazima bio je 30 dana od dana objave Javnog natječaja.  

 

https://www.gavella.hr/o-kazalistu/natjecaji
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Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o 

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

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

Frankopanska 10, od dana objave ovoga natječaja (20. listopada 2021. godine) do dana isteka 

roka za podnošenje prijava na natječaj (20. studenoga 2021. godine), radnim danom 

(ponedjeljak - petak) od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu. 

Kandidati su potpisali Izjave da podatke koje su saznali uvidom, ne smiju javno iznositi niti 

objavljivati. 

Izjave su sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Prijave su pristigle  u roku. 

 

Nakon otvaranja omotnica, predsjednik Kazališnog vijeća konstatira da su pristigle prijave 

kandidata: 

1. gospodina D. F. 

2. gospodina S. R. 

 

 

Tablica „Pregled zaprimljenih ponuda“, potpisana od strane svih članova Kazališnog vijeća, 

sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 

Članovi Kazališnog vijeća nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za 

imenovanje ravnatelja Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ jednoglasno su odlučili: 

 

1.  da se prijava  gospodina D. F. smatra potpunom jer sadrži sve podatke i priloge navedene u 

Javnom natječaju, te će imenovani kandidat biti pozvan (putem maila) na razgovor. 

 

2. da se prijava gospodina S. R. smatra nepotpunom jer ne sadrži vlastoručno potpisanu prijavu 

koja je propisana u Javnom natječaju. Imenovani kandidat time ne ispunjava formalne uvjere iz 

navedenog natječaja, te se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 

 

3. Razno 

 

Pod razno nije bilo predložene teme. 

 

 

Sjednica je završila u 10,00 sati. 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 

 

Kristina Bertanjoli, dipl. iur. Enes Vejzović 


