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XLIII. (6./18.) sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Marina Držića održane dana, 5. lipnja 2018. godine, u
uredu Gradskog kazališta Marina Držića, Kovačka 1, Dubrovnik.
Početak sjednice u 14:00 sati.
Nazočni članovi Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Marina Držića: Marin Gozze,  Asim Arslanagić, Đuro Market
Vlastelin, Vesna Babarović i Karlo Krijes.
Zapisnik je vodio Dražan Jurković.
Za XLIII. (6./18.) sjednicu Kazališnog vijeća zakazanu za 5. lipnja 2018. s početkom u 14:00 sati predsjednik
Kazališnog vijeća Marin Gozze predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika XLII. sjednice Kazališnog vijeća KMD.
2. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja KMD.
3. Donošenje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka.
4. Donošenje izmjena Pravilnika o radu dramskog studija.
5. Razno.

Kako nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda isti je jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.
Predsjednik Kazališnog vijeća prvo je pozdravio članove Kazališnog vijeća te predložio da se krene s dnevnim
redom. Članovi Kazališnog vijeća KMD-a nisu imali primjedbi na zapisnik s XLII. sjednice Kazališnog vijeća KMD-a
te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 2.
Na početku rasprave predsjednik Kazališnog vijeća Marin Gozze iznio je ocjenu proteklih događanja oko
imenovanja ravnatelja KMD odnosno skidanja te točke s dnevnog reda Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
Članovi KV su napravili uvid u natječajnu dokumentaciju te došli do zaključka da je rok o obavještavanju
kandidata o izboru ravnatelja, propisan Statutom Kazališta prekoračen te da treba ponovo pokrenuti proceduru
za imenovanje ravnatelja KMD što je propisano člankom 43. stavak 1. Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97,
47/99, 35/08. U tom smislu predsjednik Marin Gozze zadužio je stručne službe KMD da tehnički provedu
natječaj.

Točka 3.
Predsjednik Kazališnog vijeća Marin Gozze pozvao je tajnika KMD da upozna članove KV s Općom uredbom o
zaštiti podataka (EU) 2016/679 što je ovaj i učinio te nakon toga pozvao članove KV da donesu Pravilnik o obradi
i zaštiti osobnih podataka predložen od strane ravnatelja što su oni jednoglasno i prihvatili.

Točka 4.
Nakon pojašnjenja tajnika KMD o prijedlogu za promjenom Pravilnika o radu dramskog studija na način da se
dosadašnja točka 11. promijeni te da ubuduće cijenu mjesečne članarine svojom odlukom donosi ravnatelj
članovi KV su jednoglasno donijeli predloženu promjenu.

Točka 5.
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Sjednica završena u 15:20 sati.

Zapisničar                                                                              Predsjednik Kazališnog vijeća

_________________                                                         ______________________________
Dražan Jurković                                                                                    Marin Gozze

Dubrovnik, 5. lipnja 2018.


