GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT
Tončićeva 1

ZAPISNIK
osme sjednice Kazališnog vijeća GKL-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 14.01.2015. u kancelariji u Tončićevoj
1, s početkom u 11.00 sati.
Prisutni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marijana Balić Carevski, članica Vijeća
Dušan Šteković, član Vijeća
Marin Mazić, član Vijeća
Sanja Vidan, članica Vijeća
Marija Tudor, ravnateljica GKL-a
Irena Bitanga, tajnik, zapisničar
DNEVNI RED

1. Ovjera zapisnika 7. sjednice Kazališnog vijeća,
2. Izbor predsjednika Kazališnog vijeća
3. Donošenje odluke o Prijedlogu plana javne nabave Gradskog kazališta lutaka za 2015.
godinu
3. Razno.
Sjednicu Vijeća vodi član Dušan Šteković, kao najstariji član Vijeća, budući je
zamjenica predsjednika gđa Ana Đeldum ispričala nedolazak zbog bolesti.
S obzirom da su svim članovima Kazališnog vijeća ranije dostavljeni materijali
potrebni za donošenje valjanih odluka, kao i Dnevni red sjednice, stekli su se uvjeti za
donošenje odluka po pojedinim točkama istog.
Točka 1.
Nakon što su članovi Vijeća pročitali prijepis zapisnika sedme sjednice Vijeća,
utvrđeno je da nema primjedbi na isti, te je tekst usvojen uz tri glasa za i jedan suzdržan
(novoizabrana članica Vijeća gđa Sanja Vidan suzdržala se od glasanja, budući ista objektivno
nije u mogućnosti ovjeriti sadržaj zapisnika).
Točka 2.
Članovi Vijeća jednoglasno usvajaju prijedlog gdina Dušana Štekovića da se izbor
predsjednika Vijeća odgodi za sljedeću sjednicu na kojoj će biti prisutni svi članovi Vijeća, te
Vijeće donosi zaključak o prebacivanju točke 2. Dnevnog reda na dnevni red prve sljedeće
sjednice na kojoj će biti prisutni svi članovi Vijeća.

Točka 3.
Ravnateljica gđa Tudor obrazložila je prisutnima prijedlog plana javne nabave za
2015. Radi se o nabavi proizvoda i usluga uobičajenih za obavljanje djelatnosti Kazališta. U
2015. namjerava se izvršiti i popravak sistema vođenja zastora pozornice, koji se pokvario
krajem 2014. godine. Budući nije bilo pitanja vezano uz Prijedlog, prešlo se na glasanje.
Prijedlog plana javne nabave za 2015. prihvaćen je jednoglasno te Vijeće donosi odluku o
usvajanju Plana javne nabave Gradskog kazališta lutaka za 2015..
Točka 4.
Pod točkom razno, gospodin Dušan Šteković iznio je stav kako bi u Kazalištu lutaka
što hitnije trebalo organizirati izbore za Radničko vijeće, dok je ravnateljica gđa Marija Tudor
obavijestila prisutne o tome da je Gradonačelniku upućen zahtjev za odobravanjem
zapošljavanja na radno mjesto glumac lutkar, koje je ostalo upražnjeno odlaskom glumca
Srđana Breškovića u mirovinu, te se nada što skorijem pozitivnom rješenju.
Sastanak je završio u 11,30 sati
DUŠAN ŠTEKOVIĆ, predsjedavajući sjednice

______________________

IRENA BITANGA, zapisničar

______________________

