
 1

  
ZAPISNIK S 12. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 
održane dana 21. listopada 2022. godine 

 
Sjednica je započela u 10:30 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 11. sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

 07. listopada 2022. godine. 
2.   Razmatranje i  usvajanje  Financijskog plana za 2023. godinu i  projekcije plana za                                  
     2024. i 2025. godinu 
3.  Usvajanje  IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 
4.  Usvajanje  Odluka o nabavi:  
  - Sustav za upravljanje scenskom rasvjetom (dimmerski sustav) 
 - Rasvjetni pult s dodatnom opremom 
 - Sustav ozvučenja velike dvorane 
 - Inspicijentski pult 
5.  Razno. 

 
Dnevni red 12. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 
jednoglasno su usvojili. 

 
1. Usvajanje  Zapisnika sa 11. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 07. listopada 2022. 
 
Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 11. sjednice Kazališnog 
vijeća održane dana 07. listopada 2022. godine. 
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2. Razmatranje i  usvajanje  Financijskog plana za 2023. godinu i  projekcije plana za                                  
2024. i 2025. godinu 
       
Stručna suradnica za plan, analizu i financije te kadrovske poslove nazočnim članovima 
Kazališnog vijeća izložila je Financijski plan za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 
2025. godinu. 
 
Nazočni  članovi  Kazališnog Vijeća razmotrili su, te jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju 
Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu. 
 
Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te Odluka  sastavni su dio 
ovog Zapisnika. 
 
3._ Usvajanje  IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 
 
Stručna suradnica za javnu nabavu izložila je nazočnim članovima Kazališnog vijeća prijedlog 
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu. 
 
Nazočni članovi Kazališnog Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog IV. Izmjene i dopune 
Plana nabave za 2022. godinu. 
 
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu  nalaze se kao privitak ovom Zapisniku. 
 
 
4. Usvajanje  Odluka o nabavi:  

- Sustav za upravljanje scenskom rasvjetom (dimmerski sustav) 
- Rasvjetni pult s dodatnom opremom 
- Sustav ozvučenja velike dvorane 
- Inspicijentski pult 

 
Stručna suradnica za javnu nabavu izložila je nazočnim članovima Kazališnog vijeća Odluke o 
nabavi: 
- Sustav za upravljanje scenskom rasvjetom (dimmerski sustav) 
- Rasvjetni pult s dodatnom opremom 
- Sustav ozvučenja velike dvorane 
- Inspicijentski pult. 
 
Nazočni članovi Kazališnog Vijeća jednoglasno su usvojili navedene Odluke. 
 
Odluke o nabavi nalaze se kao privitak ovom Zapisniku. 
 
5. Razno 
 
Pod razno nije bilo predloženih tema. 
 
 
Sjednica je završila u 11,00 sati. 
 
 
 
Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 
 
Asja Kišević Enes Vejzović 


