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ZAPISNIK S 10. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 
održane dana 19. rujna 2022. godine 

 
Sjednica je započela u 10:00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 
 
Nazočna su 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. Stručna suradnica za javnu nabavu 
 
Predsjednik Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira 
da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  
 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje  Zapisnika s 9. sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

 01. rujna 2022. godine. 
2.  Donošenje Odluke o izboru Stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora 
 zaštite na radu tijekom izvođenja radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i 
 popratnih prostora Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 
3.  Razno. 

 
Dnevni red 10. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 
jednoglasno su usvojili. 

 
1. Usvajanje  Zapisnika s 9. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 01. rujna 2022. 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 9. sjednice Kazališnog 
vijeća održane dana 01. rujna 2022. godine. 
 
2. Donošenje Odluke o izboru Stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora 
zaštite na radu tijekom izvođenja radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i 
popratnih prostora Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 
       
Stručna suradnica za javnu nabavu nazočnim članovima Kazališnog vijeća izložila je Odluku o 
izboru Stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu tijekom 
izvođenja radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora Gradskog 
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dramskog kazališta „Gavella“ koju je predložilo Stručno povjerenstvo za nabavu, a prema 
kriterijima za odabir najpovoljnije ponude. 
 
Odabrana je ponuda ponuditelja INFO-G D.O.O., Donje Svetice 83b, Zagreb, OIB 
17371898479 s ponuđenom cijenom u iznosu od 35.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 
44.375,00 kuna s uključenim PDV-om. 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su donijeli  Odluku o izboru Stručnog nadzora 
nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova sanacije 
oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 
 
Navedena Odluka  sastavni je dio ovog Zapisnika. 
 
3. Razno 
 
Pod razno nije bilo predloženih tema. 
 
 
Sjednica je završila u 10,30 sati. 
 
 
 
Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 
 
Asja Kišević Enes Vejzović 


