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ZAPISNIK S 22. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  
GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 

održane dana 19. rujna 2019. godine 
 

 

Sjednica je započela u 14:00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 

 
 
Nazočno je pet (5) članova Kazališnog vijeća. 

 

Ostali nazočni: 

1. Ravnatelj 

2. Pravnica  

3. Tajnica ravnatelja i arhivistica 

 

 

Predsjednik Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira 

da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  

 
DNEVNI RED: 

 

1.  Usvajanje  Zapisnika s 21. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 29. kolovoza 2019. 

 

2.  Promjene naslova ''Opera za tri groša'' u  ''Malograđani'' 

 

3.  Donošenje Odluko o izboru žirija za 34. ''Gavelline večeri'' 

 

4.  Preraspodjela financijskih sredstava predviđenih za predstavu ''Braća Karamazovi''  

 

5.  Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu  

     rada Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 

 

6.  Razno 

 
Dnevni red 22. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 

jednoglasno su usvojili. 

 
1. Usvajanje  Zapisnika s 21. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 29. kolovoza 2019. 
 

Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 21. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 29. kolovoza 

2019. godine. 
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2. Promjene naslova ''Opera za tri groša'' u  ''Malograđani''. 
 
Ravnatelj GDK „Gavella“ nazočnim članovima Kazališnog vijeća objasnio je zašto je došlo do 

promjene naslova „Opera za tri groša“ u „Malograđani“. 

Pismeno objašnjenje o razlozima promjene nalazi se kao privitak ovom Zapisniku. 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili promjenu naslova. 

 
3.  Donošenje Odluko o izboru žirija za 34. ''Gavelline večeri'' 
 
Na temelju članka 18. Pravilnika Festivala „Gavelline večeri“, Festivalsko vijeće „Gavellinih 

večeri“, kojeg čine članovi Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ donijelo je Odluku o imenovanju 

članova Prosudbenog povjerenstva za 34. „Gavelline večeri“. 

Odluka o imenovanju članova Prosudbenog povjerenstva za 34. „Gavelline večeri“ sastavni je 

dio ovog Zapisnika. 

 

4. Preraspodjela financijskih sredstava predviđenih za predstavu ''Braća Karamazovi''  

 

Ravnatelj GDK „Gavella“ nazočnim članovima Kazališnog vijeća objasnio u što će se 

preraspodijeliti financijska sredstva predviđena za predstavu „Braća Karamazov“. 

Pismeno obrazloženje o preraspodjeli financijskih sredstava sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog ravnatelja o preraspodijeli 

financijskih sredstava predviđenih za predstavu „Braća Karamazov“. 

 

5. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

    Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 

 

U Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog dramskog 

kazališta „Gavella“ mijenja se broj izvršitelja za radno mjesto dramski glumac s dosadašnjih 

47, na 48.  

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o Izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog dramskog kazališta „Gavella“. 

 

6. Razno 

 

Ravnatelj GDK „Gavella“ obavijestio je nazočne članove Kazališnog vijeća o tijeku radova na 

sanaciji zgrade GDK „Gavella“. 

 

 

Sjednica je završila u 14,30 sati. 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 

 

Kristina Bertanjoli, dipl. iur. Drago Topolovec 


