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ZAPISNIK S 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 
održane dana 28. 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. Ravnatelj 
2. Stručna suradnica za plan, analizu i financije te kadrovske poslove 
3. Stručna suradnica za javnu nabavu 
 
Temeljem članka 36. stavka 1. Statuta Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ konstituirajuću 
(prvu) sjednicu Kazališnog vijeća sazvao je ravnatelj, te je na temelju navedenog članka, nakon 
uvodnog pozdrava, prepustio riječ gospođi K. Z. 
Predsjedavateljica  Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i 
konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Izvješće o imenovanim i izabranim članovima Kazališnog vijeća 
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Kazališnog vijeća 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća 
4. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog plana za 2022. godinu i  projekcije plana za 

2023. i 2024. godinu 
5. Usvajanje Plana nabave za 2022. godinu 
6. Obavljanje razgovora s kandidatom prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 
7. Donošenje odluke o prijedlogu kandidata za imenovanje ravnatelja Gradskog 

dramskog kazališta Gavella“ 
8. Razno 

 
Dnevni red konstituirajuće sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi 
Kazališnog vijeća, jednoglasno su usvojili. 
 
1. Izvješće o imenovanim i izabranim članovima Kazališnog vijeća 
 
Predsjedavateljica sjednice gospođa K. Z., pročitala je Zaključak Gradske skupštine Grada 
Zagreba o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta „Gavella“, te 
obavijestila članove o jednom izabranom članu iz reda svih umjetnika i jednom izabranom 
članu ispred Skupa radnika. 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su donijeli 
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ZAKLJUČAK 
Usvaja se Izvješće o imenovanim i izabranim članovima Kazališnog vijeća Gradskog dramskog 
kazališta „Gavella“ u slijedećem sastavu: 
1. K. Z.  
2. N. G. 
2. B. Č. 
3. E. V. 
4. K. B. 
 
Zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba o imenovanju članova Kazališnog vijeća 
Gradskog dramskog kazališta „Gavella“, Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za člana 
Kazališnog vijeća gradskog dramskog kazališta „Gavella“ koji se bira iz redova umjetnika i 
Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za člana kazališnog vijeća Gradskog dramskog 
kazališta „Gavella“ koji se bira iz reda svih zaposlenih sastavni je dio ovog Zapisnika. 
 
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Kazališnog vijeća 
 
Predsjedavateljica sjednice Kazališnog vijeća provjerila je identitet svakog člana Kazališnog 
vijeća, nakon čega su im verificirani mandati koji teku od dana konstituiranja. 
 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća 
 
Temeljem članka 39. stavka 2. Statuta Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ pristupilo se 
izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća. 
 
a) Izbor predsjednika Kazališnog vijeća 
Na prijedlog gospođe K. Z. za predsjednika Kazališnog vijeća jednoglasno je izabran gospodin 
E. V., koji od trenutka izbora vodi sjednicu. 
 
b) Izbor zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća 
Na prijedlog gospodina E. V. za zamjenicu predsjednika Kazališnog vijeća jednoglasno je 
izabrana gospođa K. Z.  

 
4. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog plana za 2022. godinu i  projekcije plana za 
2023. i 2024. godinu 
 
Gospođa A. K. 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. 
 
5. Usvajanje Plana nabave za 2022. godinu 
 
Gđa. V. K. nazočnim članovima Kazališnog vijeća izložila je Plan nabave za 2022. godinu. 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Plan nabave za 2022. godinu. 
Plan nabave za 2020. godinu u prilogu je ovog Zapisnika. 
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6. Obavljanje razgovora s kandidatom prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća obavili su razgovor s gospodinom Draženom Ferenčinom,  
kandidatom prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog 
dramskog kazališta „Gavella“. 
 
7. Donošenje odluke o prijedlogu kandidata za imenovanje ravnatelja Gradskog 
dramskog kazališta Gavella“ 
 
Nakon rasprave o programu i rekapitulacije razgovora s gospodinom Draženom Ferenčinom,  
kandidatom koji se prijavio na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog 
dramskog kazališta „Gavella“, predsjednik Kazališnog vijeća, stavio je prijedlog na glasovanje. 
Kazališno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prijedlogu za imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice GDK „Gavella“, te predlaže da se za ravnatelja imenuje g. Dražen 
Ferenčina. 
Kazališno vijeće je donijelo svoju Odluku iz sljedećih razloga: 
Dražen Ferenčina je režirao oko sto predstava u profesionalnim kazalištima u Republici 
Hrvatskoj, u kojima na scenu postavlja osim klasičnih autora i suvremene dramske tekstove, a  
često režira i u kazalištima za djecu. 
Za svoje predstave dobio je niz nagrada, a za tri predstave je dobio Nagradu hrvatskog glumišta 
- za Brak iz računa (Satiričko kazalište Kerempuh), za 260 dana (Hrvatsko narodno kazalište 
Osijek) i za predstavu Michelangelo Buonarroti u izvedbi Kazališta lutaka Zadar. Imao je i 
nekoliko uspješnih suradnji i u samom Gradskom dramskom kazalištu „Gavella“.  
Bio je umjetnički ravnatelj Gradskog kazališta Zorin dom u Karlovcu, a trenutno je zaposlen 
kao ravnatelj Gradskog dramskog kazališta „Gavella“.  
Iz svega navedenog, vidljivo je da se radi o renomiranom kazališnom umjetniku koji može 
doprinijeti razvoju kazališta kakvo je Gradsko dramsko kazalište „Gavella“. 
Program kandidata uvelike se naslanja na dugogodišnju tradiciju djelovanja GDK “Gavella” 
kao kazališne institucije koja preispituje klasike svjetske i domaće dramske književnosti, a 
istovremeno nudi zajednici uvid u kretanja suvremene svjetske i domaće dramske i prozne 
književnosti. 
Također, treba napomenuti uspješno vođenje GDK „Gavella“ u prethodnom mandatu u 
nepovoljno vrijeme obnove i pandemije te dokazanu otvorenost prema drugačijim formatima i 
prostorima izvedbe što će kazalištu biti potrebno i u periodu koji slijedi. 
Kad zaživi i „Gavellina“ nova scena omogućit će se i daljnji razvoj kazališta koji će pod 
ravnanjem Dražena Ferenčine postati ishodište vrhunskog dramskog teatra kao što je bilo u 
vremenu slavnih dana Gradskog dramskog kazališta „Gavella“       

 
8. Razno 
 
Pod razno nije bilo predložene teme. 
 
Sjednica je završila u 11,00 sati. 
 
 
 
Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 
 
Asja Kišević Enes Vejzović 


