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ZAPISNIK S 25. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 

održane dana 08. siječnja 2020. godine 

 

 

 

Sjednica je započela u 11:00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 

 

 

Nazočna su četiri (4) člana Kazališnog vijeća. 

 

Nenazočan je jedan (1) član Kazališnog vijeća. 

 

Ostali nazočni: 

1. Ravnatelj 

2. Pravnica  

3. 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 23. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 11. listopada 2019. 

 

2.  Usvajanje  Zapisnika s 24.  telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

     19. studenoga 2019. 

 

3.  Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu 

 

4.  Donošenje Pravilnika Festivala „Gavelline večeri“ 

 

5.  Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju                                            

     povjerljive osobe 

 

6. Razno 

 

 

 

Dnevni red 25. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 

jednoglasno su usvojili. 

 

 

1. Usvajanje  Zapisnika s 23. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 11. listopada  2019. 
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Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 23. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 11. listopada 

2019. godine. 

 

2. Usvajanje  Zapisnika s 24.  telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

    19. studenoga 2019. 

 

Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 24. telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana  

19. studenoga 2019. godine. 

 

3. Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu 

 

Gđa. Višnja Kos nazočnim članovima Kazališnog vijeća izložila je Plan nabave za 2020. 

godinu. 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Plan nabave za 2020. godinu. 

 

Plan nabave za 2020. godinu u prilogu je ovog Zapisnika. 

 

4.  Donošenje Pravilnika Festivala „Gavelline večeri“ 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su donijeli Pravilnik Festivala „Gavelline 

večeri“. 

 

5. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju                                            

    povjerljive osobe 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su donijeli Pravilnik o postupku unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe. 

     

6. Razno 

 

Ravnatelj GDK „Gavella“ obavijestio je nazočne članove Kazališnog vijeća o uvođenju 

izmjena u Pravilniku o radu i Pravilniku u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dodavanjem 

novog radnog mjesta pod nazivom Dramski glumac – prvak. 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća suglasni su s prijedlogom ravnatelja. 

 

Sjednica je završila u 12:15 sati. 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 

 

Kristina Bertanjoli, dipl. iur. Drago Topolovec 


