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ZAPISNIK S 11. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 
održane dana 07. listopada 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. 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 sa 10. sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

 19. rujna 2022. godine. 
2.   Razmatranje i  usvajanje  Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2022. 
 do 30. rujna 2022. 
3. Razmatranje tromjesečnog izvješća ravnatelja o ostvarenju programskog i       
 financijskog poslovanja 
4.  Razno. 

 
Dnevni red 11. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 
jednoglasno su usvojili. 

 
1. Usvajanje  Zapisnika sa 10. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 19. rujna 2022. 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 10. sjednice Kazališnog 
vijeća održane dana 19. rujna 2022. godine 
 
2. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 
30. rujna 2022. 
       
Voditeljica računovodstva, izložila je nazočnim članovima  Financijsko izvješće za razdoblje 
01. siječnja 2022. do 30. rujna 2022. godine, kojim je utvrđeno da je Gradsko dramsko 
kazalište Gavella za navedeno razdoblje ostvarilo slijedeći rezultat poslovanja: 
 - ukupni prihodi 17.965.118,33 kuna 
 - ukupni rashodi 18.020.231,03 kuna 
 - manjak prihoda poslovanja – 55.112,70 kuna 
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Nazočni članovi Kazališnog vijeća razmotrili su, te jednoglasno usvojili Financijsko izvješće za 
razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. rujna 2022. godine. 
 
Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. rujna 2022. sastavni je dio ovog 
Zapisnika. 
 
3._Razmatranje tromjesečnog izvješća ravnatelja o ostvarenju programskog i       
financijskog poslovanja  
 
Ravnatelj Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ obavijestio je nazočne članove Kazališnog 
vijeća da je Kazalište „Gavella“  u  vremenskom razdoblju od 01. srpnja 2022. do 30. rujna 
2022. godine privelo kraju kazališnu sezonu 2021./2022.  izvođenjem predstave „Djetinjstvo u 
Agramu“ u sklopu Festivala Miroslav Krleža (04. i 05. srpnja 2022.). 
 
Novu kazališnu sezonu 2022./2023., Kazalište „Gavella“ započelo je suradnjom s Turističkom 
zajednicom Grada Zagreba u sklopu manifestacije ARTUPUNKTURA u Petrinjskoj 13. 
 
Predstava „Hotel Zagorje“ bila je na mini slavonskoj turneji U Slavonskom Brodu i Osijeku. 
 
27. rujna 2022. godine na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom sadu premijerno je 
izvedena predstava Darka Cvjetića, „Što na podu spavaš“ u režiji Kokana Mladenovića, nastala 
u koprodukciji Gradskog dramskog kazališta „Gavella“, Srpskog narodnog pozorišta, 
Narodnog pozorišta Sarajevo i Javne ustanove MES. 
 
31. kolovoza 2022. godine započele su probe predstave Kalmana Mesarića, „Kozmički 
žongleri“. 
 
Pismeno tromjesečno izvješće ravnatelja o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja 
nalazi se kao privitak ovom Zapisniku. 
 
4. Razno 
 
Ravnatelj je uputio molbu nazočnim članovima Kazališnog vijeću da mu se odobri, za 
vremensko razdoblje studeni/prosinac 2022. godine,  režiranje predstave „Heidi“, Johanne 
Spyri,  u Zagrebačkom kazalištu lutaka. 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća odobrili su kazališnom umjetniku, Draženu Ferenčini, 
zaposlenom na radnom mjestu ravnatelja Gradskog dramskog kazališta „Gavella“, režiranje 
predstave „Heidi“, Johanne Spyri,  u Zagrebačkom kazalištu lutaka. 
 
 
Sjednica je završila u 10,45 sati. 
 
 
 
Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 
 
Asja Kišević Enes Vejzović 


