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ZAPISNIK S 2. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 
održane dana 31. siječnja 2022. godine 

 
Sjednica je započela u 10:00 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. Voditeljica računovodstva 
3. Stručna suradnica za javnu nabavu 
4. 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 1. konstituirajuće sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

            28. prosinca 2021. godine 
      2. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31.  
      prosinca  2021. godine 
      3.   Usvajanje Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

4.  Razno. 
 
Dnevni red 2. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 
jednoglasno su usvojili. 

 
1. Usvajanje  Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     
    28. prosinca 2021. godine 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 1. konstituirajuće 
sjednice Kazališnog vijeća održane dana 28. prosinca 2021. godine. 
 
2. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do  
    31. prosinca  2021. godine 
       
Voditeljica računovodstva, gđa. Nevenka Šarušić izložila je prisutnim članovima Kazališnog 
vijeća  Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. 
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godine kojim je utvrđeno da je Gradsko dramsko kazalište Gavella za navedeno razdoblje 
ostvarilo slijedeći rezultat poslovanja: 
 
1. Ukupni prihodi                                                           22.772.485,19 kn 
2. Ukupni rashodi                                                          22.797.105,68 kn 
3. Rashodi za nefinancijsku imovinu             23,575,00 kn 
4. Negativan  rezultat poslovanja                                            -48,195,49 kn 
 
Prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za razdoblje od 
01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine. 
 
Financijsko izvješće u prilogu je ovog Zapisnika. 
 

 
3. Usvajanje Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 
 
Gđa. Višnja Kos izložila je nazočnim članovima Kazališnog vijeća prijedlog Izmjena i dopuna 
Plana nabave za 2022. godinu. 
Nazočni članovi Kazališnog Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog Izmjena i dopuna Plana 
nabave za 2022. godinu. 
 
Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu  nalaze se kao privitak ovom Zapisniku. 
 
4. Razno 
Pod razno nije bilo predložene teme. 
 
 
Sjednica je završila u 11,00 sati. 
 
 
 
Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 
 
Asja Kišević Enes Vejzović 


