
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT 

Tončićeva 1 

 

 

Z A P I S N I K 
dvadesetpete sjednice Kazališnog vijeća GKL-a 

 

Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 05. prosinca 2016. u kancelariji u 

Tončićevoj 1, s početkom u 12,00 sati. 

 
Prisutni:   

1. Marijana Carevski Balić, predsjednica Vijeća, 

2. Ana Đeldum, zamjenica predsjednice Vijeća 

3. Sanja Vidan, članica Vijeća  

4. Zorica Stošić, članica Vijeća 

5. Marin Mazić, član Vijeća 

6. Marija Tudor, ravnateljica 

7. Irena Bitanga, tajnik, zapisničar 

 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Ovjera zapisnika 24. sjednice Kazališnog vijeća, 

2. Odluka o prijedlogu prve izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu,  

3. Razno 

 

 

Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i dnevni red sjednice.  

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice. 

 

Točka 1. 

  

 Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće ovjerilo je zapisnik prethodne sjednice. 

 

Točka 2. 

Ravnateljica, gđa Tudor obrazložila je prijedlog izmjene Plana javne nabave za 2016. 

koji  se odnosi na nabavu evidencijske oznake 8/16, konkretno nabavu kombiniranog stroja za 

obradu drva, na način da se planirani iznos od 25.000,00 kn bez PDV-a povisi na iznos od 

28.000,00 kn. 

Naime, na tržištu se pojavio stroj koji je neznatno skuplji u odnosu na stroj koji je bio orijentir 

pri planiranju nabave. Novi stroj po svojim performansama puno bolje odgovara potrebama 

Kazališta, i razlika u cijeni za kvalitetu koju nudi, zanemariva je.  

Postojeći stroj za obradu drva star je gotovo 40 godina. 

Sredstva za nabavu novog stroja osigurana su Financijskim planom (financirat će se iz 

vlastitih sredstava). 

    

Nakon izlaganja gđe Tudor, prijedlog izmjene Plana javne nabave za 2016. godinu 

stavljen je na glasanje: 

 



 

Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka jednoglasno je usvojilo prijedlog izmjena Plana 

javne nabave Gradskog kazališta lutaka za 2016. (odluka I/XXV). 

 

 

 

                                                        Točka 3. 

Pod točkom 3. nije bilo tema za raspravu. 

 

Sjednica zaključena u 12,15 sati. 

 

MARIJANA CAREVSKI BALIĆ, predsjednica Vijeća             ______________________ 

     

IRENA BITANGA, zapisničar                                       ______________________           
 

 

 

 


