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ZAPISNIK S 7. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 

održane dana 07. srpnja 2022. godine 

 

Uz suglasnost predsjednika Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta „Gavella“, a zbog 

hitnosti predmeta, telefonski je održana sjednica Kazališnog vijeća, a pute maila je poslan 

poziv i popratni materijal za sjednicu svim članovima Kazališnog vijeća Gradskog dramskog 

kazališta „Gavella“. 

 

 

Kontaktirano je pet (5) članova. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje  Zapisnika sa 6. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 09. svibnja 2022. godine 

 

2. Razmatranje i usvajanje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka 

jednostavne nabave 

 

3. Usvajanje  III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 

 

4. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. 

lipnja 2022. godine 

 

5. Razmatranje i usvajanje tromjesečnog Izvješća ravnatelja o ostvarivanju programskog i 

financijskog poslovanja u vremenskom razdoblju od 01. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. god. 

 

6. Razmatranje i usvajanje odabranih predstava za Festival „Gavelline večeri“ 

 

 

1. Kontaktirani članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 6. sjednice 

Kazališnog vijeća održane dana 09. svibnja 2022. godine. 

 

2. Kontaktirani članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Odluku o Izmjenama i 

dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

 

3. Stručna suradnica za javnu nabavu pismeno je obrazložila, te poslala na mail 

kontaktiranim članovima Kazališnog vijeća prijedlog III. Izmjene i dopune Plana 

nabave za 2022. godinu. 

Nazočni članovi Kazališnog Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog III. Izmjene i 

dopune Plana nabave za 2022. godinu. 

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu  nalaze se kao privitak ovom 

Zapisniku. 
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4. Voditeljica računovodstva pismeno je obrazložila, te poslala na mail  članovima 

Kazališnog vijeća Financijsko izvješće za razdoblje 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 

2022. godine, kojim je utvrđeno da je Gradsko dramsko kazalište Gavella za navedeno 

razdoblje ostvarilo slijedeći rezultat poslovanja: 

 

 - ukupni prihodi  10.977.302,46 kuna 

- ukupni rashodi  11.118.395,55 kuna 

- manjak prihoda poslovanja  141.093,09 kuna 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća razmotrili su, te jednoglasno usvojili Financijsko 

izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine. 

Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. sastavni je 

dio ovog Zapisnika. 

 

5. Ravnatelj pismeno je obrazložio, te poslao na mail članovima Kazališnog vijeća 

tromjesečno Izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja u 

vremenskom periodu od 01. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine.  

Kontaktirani članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvojili Izvješće ravnatelja o 

ostvarivanju programskog i financijskog poslovanja za vremensko razdoblje od 01. 

travnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine. 

Izvješće ravnatelja o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja za vremensko 

razdoblje od 01. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine. sastavni je dio ovog 

Zapisnika. 

 

6. Ravnatelj poslao je na mail svim članovima Kazališnog vijeća plan održavanja  

35. Festivala Gavellinih večeri, te popis predstava. 

Kontaktirani članovi Kazališnog vijeća jednoglasnu su usvojili odabrane predstave za 

35. Festival Gavellinih večeri. 

 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 

 

Asja Kišević Enes Vejzović 


