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Gradska tržnica d.o.o. 
Augusta Šenoe 12 
42 000 Varaždin 
 
Varaždin, 03.12.2019. 

 
Z A P I S N I K 

 
sa 7. sjednice VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u srijedu, 30. listopada u 14:00 sati u 

prostorijama Uprave Gradske tržnice, Šenoina 12, Varaždin 
 

Prisutni: Marko Podobnik (predsjednik NO), Tatjana Kušter (zamjenica predsjednik 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. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice NO (28.08.2019.) 
2. Realizacija zaključaka sa 6. sjednice NO (28.08.2019.) 
3. Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2019. – 30.09. 2019. 
4. Izvješće o rezultatima poslovanja Dječjeg odmarališta 'Varaždin' na Rabu u sezoni ljeto 2019.  
5. Ostala pitanja 

 
 
Točka 1. 

 Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice NO (28.08.2019.) 
 
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba. 
 

Točka 2. 
Realizacija zaključaka sa 6. sjednice NO (28.08.2019.) 

 
 
Direktor Predrag Ciglar obavijestio je prisutne kako je dana 28.10.2019. održana Skupština Gradske tržnice 
d.o.o. na kojoj je usvojena i potvrđena odluka Nadzornog odbora i Uprave o uvođenju naplate dodatnog 
prodajnog prostora uz klupe na Gradskoj tržnici na način da se dužni metar naplaćuje 10 kuna po danu. 
Istovremeno, ukida se dnevna naplata suncobrana. 
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o realizaciji zaključaka sa 6. sjednice.  
 
 

Točka 3. 
Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 1.01.2019. – 30.09. 2019. 

 
Direktor Predrag Ciglar podnio je članovima Nadzornog odbora Financijsko izvješće za prvih devet mjeseci 
2019. godine.  
U razdoblju 01.01.2019. – 30.09.2019. godine ukupni ostvareni prihod iznosi 4.972.572,88 kn. Ostvareni prihod 

je veći u odnosu na 2018. godinu za 3,75%, što financijski iznosi 179.940,74 kn. Ukupan ostvareni prihod od 

osnovne djelatnosti (najmovi prostora, naplata klupa) veći je za 0,65% nego protekle godine i to glavninom 
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zbog početka naplate zakupa lokalu Banus Grill na Trgu bana Jelačića. Povećani su i prihodi Dječjeg odmarališta 

'Varaždin' na Rabu, za 203.084,97 kn. 

Ostali financijski prihodi iznose 167.704,94 kn i većim dijelom se odnose na prihod od donacije Turističke 

zajednice Grada Varaždina za manifestaciju 'Advent u Varaždinu', te ostale prihode. 

Stanje potraživanja od kupaca sa 30.09.2019. godine iznosilo je 387.617,07 kn, dok je u istom razdoblju 

protekle godine iznosilo 1.023.433,70 kn. Obveze prema dobavljačima su na isti datum iznosile 114.858,47 kn, 

dok su u 2018. godini iznosile 118.899,63 kn. 

Ukupni troškovi poslovanja iznose 5.558.486,59 kn, što je 17,92% više od troškova u istom razdoblju protekle 

godine. Financijski je trošak veći za 844.898,36 kn. 

Do ukupnog povećanja troškova u odnosu na isto razdoblje protekle godine došlo je najvećim dijelom zbog 

povećanja troškova materijala i usluga održavanja (171.588,29 kn), povećanja troškova materijala i osoblja 

zaposlenog u Dječjem odmaralištu 'Varaždin' na Rabu, povećanog ulaganja u sitni inventar Odmarališta i 

opremanje poslovnog prostora Banus Grill (249.376,02 kn), te povećanog troška najma opreme za klizalište 

(130.289,76 kn). Trošak plaća porastao je zbog povećanog troška plaća za osoblje Odmarališta i većeg broja 

odrađenih sati za potrebe manifestacije 'Advent u Varaždinu'. 

Zbog povećanih troškova u promatranom razdoblju, ostvaren je gubitak od redovnog poslovanja u iznosu od 

585.913,71 kn, dok je ukupno ostvareni gubitak u prvih devet mjeseci  130.800,12 kn. 

Odgođeni prihodi se odnose na postepeno otpisivanje prihoda ostvarenih od sufinanciranja Grada Varaždina i 

Varaždinske županije prilikom izgradnje tržnice, te postepeno otpisivanje prihoda od poticaja za izgradnju 

solarne elektrane. 

Zaključak: Nadzorni odbor prihvatio je jednoglasno  Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. 
za razdoblje 01.01.2019. – 30.09.2019.  
 

Točka 4. 
Izvješće o rezultatima poslovanja Dječjeg odmarališta 'Varaždin' na Rabu u sezoni ljeto 2019. 

 
Direktor Predrag Ciglar izvijestio je kako je protekla sezona Dječjeg odmarališta bila izuzetno uspješna. Na Rabu 
je ljetovalo 19 osnovnih škola, 13 dječjih vrtića, centri za socijalnu skrb, društva, klubovi i udruge iz Varaždinske 
i Međimurske županije. U Odmaralištu smo ugostili više od 1.300 osoba. Ostvareno je više od 6.000 noćenja. 
Ove godine obilježen je i 60. rođendan Odmarališta. Ostvaren je dobitak od oko 25.000,00 kuna. Za sljedeću 
godinu planira se povećanje plaća osoblju zaduženom za operativno funkcioniranje Odmarališta. 
 
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o rezultatima poslovanja Dječjeg odmarališta 
'Varaždin' na Rabu u sezoni ljeto 2019. 

Točka 5. 

Ostala pitanja 

Po ovoj točki nije bilo rasprave. Sljedeća sjednica najavljena je za prvu polovicu prosinca. 

 

Sjednica je završila u 14:30 sati. 

 
Predsjednik Nadzornog odbora 

      Marko Podobnik 


