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Gradska tržnica d.o.o. 
Augusta Šenoe 12 
42 000 Varaždin 
 
Varaždin, 08.06.2020. 

 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 11. sjednice VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u ponedjeljak, 01. lipnja  u 14:00 sati u 

prostorijama Uprave Gradske tržnice, Šenoina 12, Varaždin 
 

Prisutni: Marko Podobnik (predsjednik NO), Tatjana Kušter (zamjenica predsjednik NO), Dina Kesteli (članica 
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. Verifikacija zapisnika sa 10. (elektroničke) sjednice NO (13.05.2020.) 
2. Realizacija zaključaka sa 10. (elektroničke) sjednice NO (13.05.2020.) 
3. Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za Upravu – direktora trgovačkog društva Gradska tržnica 

d.o.o., Varaždin 
4. Prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Prehrambeni artikli 

za prehranu u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu“ (procijenjena vrijednost 125.000,00 kn bez   
PDV-a) 

5. Prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Sustav za video 
nadzor" (procijenjena vrijednost 75.000,00 kn bez PDV-a) 

6. Ostala pitanja 
 
Točka 1. 

 Verifikacija zapisnika sa 10. (elektroničke) sjednice NO (13.05.2020.) 
 
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba. 
 

Točka 2. 
Realizacija zaključaka sa 10. (elektroničke) sjednice NO (13.05.2020.) 

 
Na 10. (elektroničkoj) sjednici NO (13.05.2020.) podnijeto je Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice 
d.o.o. za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019., Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za 
razdoblje 01.01.2020. – 31.03.2020., te Godišnje izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu.  
Nadzorni odbor obaviješten je o Raspisivanju javnog natječaja radi imenovanja Uprave - Direktora trgovačkog 
društva Gradska tržnica d.o.o.  
Sadašnjoj Upravi – Direktoru trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Predragu Ciglaru, sukladno članku 32. 
stavku 3. Izjave o osnivanju, četverogodišnji mandat na funkciji Direktora ističe 1. srpnja 2020. godine. 
Gradonačelnik Grada Varaždina, kao Skupština trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, dana 12. 
svibnja 2020. godine donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja radi imenovanja Uprave trgovačkog 
društva GRADSKA TRŽNICA d.o.o., KLASA: 024-01/20-01/15, URBROJ: 2186/01-04/6-20-1.  
Natječaj je objavljen dana 18. svibnja 2020. na službenim web stranicama Gradske tržnice d.o.o. 
www.varazdinskiplac.hr i dana 19. svibnja u lokalnom tjedniku Varaždinske vijesti.  

 

http://www.varazdinskiplac.hr/
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Točka 3. 
Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za Upravu – direktora trgovačkog društva  

Gradska tržnica d.o.o., Varaždin 
 
Na Javni natječaj za Upravu – direktora trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o., Varaždin, koji je objavljen 
dana 18. svibnja 2020. na službenim web stranicama Gradske tržnice d.o.o. www.varazdinskiplac.hr i dana 19. 
svibnja 2020. u lokalnom tjedniku Varaždinske vijesti, do isteka roka za prijavu, odnosno do 26. svibnja 2020. u 
15 sati pristigla je 1 (jedna) prijava, prijavitelja: 
 
Predrag Ciglar 
Irme Gorzo 14 
Varaždin 
OIB: 68031596712 
 
Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da se u prijavi nalazi sljedeća dokumentacija: 
  

- Diploma Fakulteta organizacije i informatike kojem se potvrđuje stručni naziv kandidata: diplomirani 
informatičar 

- Životopis /CV 
- Potvrda Mirovinskog osiguranja, Područne službe u Varaždinu, o ukupnom radnom stažu 
- Preslika Ugovora o radu direktora (aktualni ugovor Gradske tržnice d.o.o. i Predraga Ciglara važeći do 1. 

srpnja 2020.)  
- Domovnica na ime Predrag Ciglar 
- Preslika osobne iskaznice na ime Predrag Ciglar 
- Potpisana Izjava o prihvaćanju izbora za Upravu društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin 
- Potpisana Izjava da ne postoje druge smetnje za obnašanje funkcije direktora društva, člana Uprave 
- Plan poslovanja trgovačkog društva Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 2020. – 2024. 

 
Članovi Nadzornog odbora utvrđuju da pristigla dokumentacija u potpunosti odgovara zahtjevima navedenima 
u Javnom natječaju. Svi prisutni traže da im se predloženi Plan poslovanja trgovačkog društva Gradske tržnice 
d.o.o. za razdoblje 2020. – 2024. pošalje na njihove elektroničke adrese. 
 
Zaključak: Nakon provedenog javnog otvaranja pristigle prijave, te pregleda dokumentacije, Nadzorni odbor 
predlaže gradonačelniku Grada Varaždina, kao Skupštini trgovačkog društva GRADSKA TRŽNICA d.o.o., 
reimenovanje dosadašnjeg direktora – Uprave trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o., Predraga Ciglara za 
novi četverogodišnji mandat od 2.7.2020. do 2.7.2024. godine. Gradonačelniku se dostavlja i prijedlog  
Ugovora o radu direktora. 
 

Točka 4. 
Prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Prehrambeni artikli za 
prehranu u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu“ (procijenjena vrijednost 125.000,00 kn bez   PDV-a) 

 
Direktor Predrag Ciglar izvijestio je kako se sezona ljeto 2020. u Dječjem odmaralištu 'Varaždin' na Rabu planira 
sukladno odlukama Civilnog stožera Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Planirana je 
jednostavna nabava za prehranu u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu“ (procijenjena vrijednost 125.000,00 
kn bez   PDV-a). 
Zaključak: Nadzorni odbor prima na znanje informaciju o provođenju postupka jednostavne nabave za 
predmet nabave „Prehrambeni artikli za prehranu u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu“ (procijenjena 
vrijednost 125.000,00 kn bez  PDV-a). 

http://www.varazdinskiplac.hr/
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Točka 5. 

Prijedlog Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Sustav za video nadzor" 

(procijenjena vrijednost 75.000,00 kn bez PDV-a) 

 

Direktor Predrag Ciglar izvijestio je kako Gradska tržnica koristi neadekvatan sustav video – nadzora, zastario i 

neispravan. Zbog sigurnosti prodavača i korisnika Gradske tržnice, predlaže se pokretanje postupka 

jednostavne nabave za predmet nabave „Sustav za video nadzor" (procijenjena vrijednost 75.000,00 kn bez 

PDV-a).  

Zaključak: Nadzorni odbor prima na znanje informaciju o provođenju postupka jednostavne nabave za 

predmet nabave „Sustav za video nadzor" (procijenjena vrijednost 75.000,00 kn bez PDV-a). 

 

Točka 6. 

Ostala pitanja 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. Zaključeno je kako će se sljedeća sjednica Nadzornog odbora održati 

krajem lipnja ili početkom srpnja. 

 

Sjednica je završila u 14:25 sati.  

 
Predsjednik Nadzornog odbora 

      Marko Podobnik 


