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ZAPISNIK S 5. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 
održane dana 14. travnja 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. Stručna suradnica za plan, analizu i financije te kadrovske poslove 
2. Voditeljica računovodstva 
 
 
Predsjednik Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje  Zapisnika s 4. sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

 10. veljače 2022. godine 
2.  Razmatranje i usvajanje tromjesečnog Izvješća ravnatelja o ostvarivanju  programskog i 
 financijskog poslovanja za vremensko razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. ožujka 
 2022. godine. 
3.  Razno. 
 

 
Dnevni red 5. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 
jednoglasno su usvojili. 

 
1. Usvajanje  Zapisnika s 4. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 10. veljače 2022.  
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 4. sjednice Kazališnog 
vijeća održane dana 10. veljače 2022. godine. 
 
2. Razmatranje i usvajanje tromjesečnog Izvješća ravnatelja o ostvarivanju programskog 
i financijskog poslovanja za vremensko razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. ožujka 2022. 
godine. 
       
Kontaktirani članovi Kazališnog vijeća razmotrili su, te jednoglasno usvojili Izvješće ravnatelja 
o ostvarivanju programskog i financijskog poslovanja za vremensko razdoblje od 01. siječnja 
2022. do 31. ožujka 2022. godine. 
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Izvješće ravnatelja o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja za vremensko razdoblje 
od 01. siječnja 2022. godine do 31. ožujka 2022. godine sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 
3. Razno 
 
Ravnatelj je uputio molbu nazočnim članovima Kazališnog vijeću da mu se odobri, za 
vremensko razdoblje svibanj/lipanj 2022. godine,  režiranje predstave „Predstava Hamleta u 
selu Mrduša Donja“, čija će premjera biti krajem mjeseca lipnja 2022. godine u sklopu 
Zadarskog kazališnog ljeta.  
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća odobrili su kazališnom umjetniku, Draženu Ferenčini, 
zaposlenom na radnom mjestu ravnatelja Gradskog dramskog kazališta „Gavella“, režiranje 
predstave „Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“ za vremensko razdoblje svibanj/lipanj 
2022. godine. 
 
 
 
Sjednica je završila u 10,45 sati. 
 
 
 
Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 
 
Asja Kišević Enes Vejzović 


