Točka 1: Zapisnik
Gradska tržnica d.o.o.
Augusta Šenoe 12
42 000 Varaždin
Varaždin, 16.09.2019.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u srijedu, 28. kolovoza u 14:00 sati u
prostorijama Uprave Gradske tržnice, Šenoina 12, Varaždin
Prisutni: Marko Podobnik (predsjednik NO), Robert Puja (član NO), Ivan Jurak (član NO), Predrag Ciglar
(direktor Gradske tržnice), Marijan Mesek (voditelj računovodstva), Alenka Cigrovski (zapisničarka)
Predsjednik Nadzornog odbora Marko Podobnik pozdravio je prisutne i utvrdio postojanje kvoruma.
Nakon uvoda predsjednik je predložio sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice NO (30.05.2019.)
Realizacija zaključaka sa 5. sjednice NO (30.05.2019.)
Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.
Donošenje odluke o naplati dodatnog prostora uz klupe na Gradskoj tržnici d.o.o.
Ostala pitanja
Točka 1.
Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice NO (30.05.2019.)

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba.
Točka 2.
Realizacija zaključaka sa 5. sjednice NO (30.05.2019.)

Direktor Predrag Ciglar podsjetio je kako su na prošloj sjednici primljeni na znanje Financijsko izvješće Gradske
tržnice d.o.o. za 2018. – pregled prihoda i troškova, Financijsko izvješće Gradske tržnice d.o.o. za 2018. –
pregled prihoda i troškova, Financijsko izvješće o poslovanju manifestacije 'Ledena čarolija' 2018./2019. te je
usvojeno Godišnjeg izvješće Nadzornog odbora Gradske tržnice d.o.o. za 2018. godinu. Postupak jednostavne
nabave opreme i radova za sanacijske hidroizolacijske radove na Objektu 3 na Gradskoj tržnici procijenjene
vrijednost 100.000,00 kuna je proveden nakon čega je Ugovor dodijeljen najpovoljnijem ponuditelju SINGRI
d.o.o.
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o realizaciji zaključaka sa 5. sjednice.

Točka 3.
Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.
Direktor Predrag Ciglar podnio je članovima Nadzornog odbora Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci 2019.
godine.
U razdoblju 01.01.2019. – 30.06.2019. godine, ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 2.966.516,96 kn.
Ostvareni prihod je veći u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 4,46%, što financijski iznosi 126.704,58 kn.
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Ukupan ostvareni prihod od osnovne djelatnosti (najmovi prostora, naplata klupa) veći je za 2,7% od protekle
godine i to najvećim dijelom zbog najma lokala na Banus grill na Cvjetnom placu (Trg bana Jelačića). Prihodi u
2019. godini veći su u odnosu na isto razdoblje protekle godine, najviše zbog prihoda od naplate aranžmana za
Dječje odmaralište 'Varaždin' na Rabu, 113.344,02 kn, te gore spomenutog povećanja od najmova.
Ostali financijski prihodi iznose 278.682,96 kn, a najveći dio odnosi se na prihod od donacije Turističke
zajednice Grada Varaždina za Advent, te prihoda od reklama.
Stanje potraživanja od kupaca sa 30.06.2019. godine iznosilo je 412.811,50 kn, dok je u istom razdoblju
protekle godine iznosilo 576.173,00 kn. Obveze prema dobavljačima su na dan 30.06.2019. iznosile 272.952,03
kn, dok su u istom razdoblju lani iznosile 115.639,00 kn.
Ukupni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.728.449,77 kn, što je za 26,15% više od troškova u istom
razdoblju protekle godine. Financijski je trošak veći za 737.976,59 kn.
Do ukupnog povećanja troškova u odnosu na isto razdoblje protekle godine došlo je najvećim djelom zbog
povećanja troškova sirovina i materijala (72.778,25 kn), povećanja troškova Dječjeg odmarališta 'Varaždin' na
Rabu (92.026,78 kn), povećanog ulaganja u sitni inventar Odmarališta i Banus Grilla (228.275,49 kn), te
povećanog troška najma leda (130.289,76 kn). Trošak plaća je veći djelomično zbog povećanja plaća na
Adventu, dodatnog radnika na zamjeni za dugotrajno bolovanje, te dodatnog obračuna doprinosa proteklih
godina za djelatnike Dječjeg odmarališta. Povećanje troškova u promatranom razdoblju rezultiralo je gubitkom
u redovnom poslovanju u iznosu od 761.932,81 kn, dok je ukupno ostvareni gubitak u prvih šest mjeseci
458.932,81 kn.
Odgođeni prihodi se odnose na postepeno otpisivanje prihoda ostvarenih od sufinanciranja Grada i Županije
prilikom izgradnje tržnice, te postepeno otpisivanje prihoda od poticaja za izgradnju elektrane.
Zaključak: Nadzorni odbor prihvatio je jednoglasno Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o.
za razdoblje 01.01.2019. – 30.06.2019.
Točka 4.
Donošenje odluke o naplati dodatnog prostora uz klupe na Gradskoj tržnici d.o.o.
Kao dodatak službenom cjeniku Gradske tržnice, direktor Predrag Ciglar predložio je Nadzornom odboru
uvođenje naplate dodatnog prodajnog prostora uz klupe na Gradskoj tržnici na način da se dužni metar
naplaćuje 10 kuna po danu. Istovremeno, predložio je ukidanje dnevne naplate suncobrana.
Dodatni naplatni prodajni prostor može se koristiti ispred klupe, te bočno. Uvođenjem ovog dodatka
naplaćivanje bi bilo pravednije, a prihodi Gradske tržnice povećani, objasnio je direktor Ciglar te dodao kako
nakon donošenja Odluke od strane Nadzornog odbora, istu treba potvrditi i Skupština Gradske tržnice.
Zaključak: Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o naplati dodatnog prostora uz klupe na Gradskoj
tržnici d.o.o.
Točka 5.
Ostala pitanja
Po ovoj točki nije bilo rasprave. Sljedeća sjednica najavljena je za kraj listopada ili početak studenog.
Sjednica je završila u 14:20 sati.
Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Podobnik
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