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ZAPISNIK S 31. SJEDNICE  KAZALIŠNOG VIJEĆA  

GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“ 

održane dana 29. siječnja 2021. godine 

 

Sjednica je započela u 10:00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ 

 

Nazočno je tri (3) člana Kazališnog vijeća. 

 

Nenazočno je dva (2) člana kazališnog vijeća. 

 

Ostali nazočni: 

1. Ravnatelj 

2. Tajnica ustanove - pravnica 

3. 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 s 29.  sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

            08. listopada 2020. godine 

2. Usvajanje  Zapisnika s 30. telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana                     

            30. prosinca 2020. godine 

      3.  Usvajanje Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za      

 2020. godinu 

      4. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31.  

      prosinca  2020. godine 

5.  Razno. 

 

 

 

Dnevni red 31. sjednice Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, 

jednoglasno su usvojili. 

 

 

1. Usvajanje  Zapisnika s 29. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 08. listopada 2020. 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 29. sjednice Kazališnog 

vijeća održane dana 08. listopada 2020. godine. 

 

2. Usvajanje  Zapisnika s 30. telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana 30. prosinca 

2020. godine 
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Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 30. sjednice Kazališnog 

vijeća održane dana 30. prosinca 2020. godine. 

 

3. Usvajanje Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2020.  

    godinu 

 

Ravnatelj je upoznao nazočne članove Kazališnog vijeća o izvršenju programa i namjenskom 

korištenju sredstava za 2020. godinu, te napomenuo da je Gradsko dramsko kazalište „Gavella“ 

u 2020. godini za svoj rad dobilo i nekoliko značajnih nagrada. 

 

U 2020. godini izvedeno je pet premijernih naslova: 

 

 Hotel Zagorje (Autorski projekt Anice Tomić i Jelene Kovačić prema motivima 

romana Ivane Bodrožić), Redateljica: Anica Tomić - 14. veljače 2020. godine   

 

 Višnjik (Anton Pavlovič Čehov), Redatelj: Dražen Ferenčina – 06. srpnja 2020. 

(Osječko ljeto kulture), 13. rujna 2020. (dvorište Akademije likovnih umjetnosti) 

 

 Zagreb 2020 (dramski koncert - Autorski projekt Filipa Šovagovića i Dubravka 

Mihanovića) – 27. i 28. studenoga 2020. (Kuća za ljude i umjetnost Lauba) 

 

 Usidrene (Elvis Bošnjak), Redateljica: Anastasija Jankovska – 11. prosinca 2020. 

(Hrvatsko narodno kazalište Split) 

 

 Obavezan smjer (dramska instalacija - Autorski projekt Enesa Vejzovića) – 11., 

12. i 13. prosinca 2020. 

 

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće o izvršavanju programa i 

namjenskom korištenju sredstava za 2020. godinu.  

 

4.  Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca     

2020. godine 

 

Voditeljica računovodstva, gđa. Nevenka Šarušić izložila je prisutnim članovima Kazališnog 

vijeća  Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. 

godine kojim je utvrđeno da je Gradsko dramsko kazalište Gavella za navedeno razdoblje 

ostvarilo slijedeći rezultat poslovanja: 

 - ukupni prihodi 23.659.912,14 kuna 

 - ukupni rashodi 23.316.114,90 kuna 

 - pozitivan rezultat poslovanja 340.965,99 kuna 

 

Prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za razdoblje od 

01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. 

 

Financijsko izvješće u prilogu je ovog Zapisnika. 

 

5. Razno 

 

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

informacijama vezanima za  tijek radova na sanaciji zgrade Gradskog dramskog kazališta 

Gavella. 

 

 

 



 3 

 

Sjednica je završila u 11:00 sati. 

 

 

 

Zapisničar:  Predsjednik Kazališnog vijeća: 

 

Kristina Bertanjoli, dipl. iur. Drago Topolovec 


