
        

 
 

 

 

 
I ove godine Varaždin zakupnicima klupa s područja Grada dodjeljuje potpore za prodaju 

domaćih poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici 
 

Gradonačelnik Ivan Čehok i direktor Gradske tržnice Predrag Ciglar najavili su i potpore za  
zakupnike u poslovnim prostorima  

 
Varaždin, 20.11.2020. – Danas su na varaždinskome placu gradonačelnik Ivan Čehok i direktor Gradske tržnice 
Predrag Ciglar okupili zakupnike klupa  s područja Grada Varaždina kojima će ove godine biti dodijeljena sredstva iz 
Programa potpora u poljoprivredi, a koje se već niz godina dodjeljuju domaćim proizvođačima hrane s područja 
Varaždina. Ukupno će Grad Varaždin za ovu namjenu izdvojiti 23.300 kuna. 
 
Sredstva će ove godine primiti 14 poljoprivrednika, a iznosi godišnje subvencije po poljoprivredniku kreću se od 900 
do 2400 kuna ovisno o broju zakupljenih klupa te razdoblju u kojem su klupe rezervirane. 
 
Direktor Predrag Ciglar naglasio je kako je ovo značajna ali ne i jedina pomoć zakupnicima na klupama, jer Gradska 
tržnica tijekom zimskih mjeseci umanjuje cijene klupa za 40% kako bi što lakše prebrodili razdoblje bez proizvodnje: 
'Moram s ponosom reći da su naši poljoprivrednici s područja Grada Varaždina koji su dobili potpore stvarno osnova i 
kostur ove naše tržnice. Osim toga Gradska tržnica kroz subvenciju tijekom zimskih mjeseci pomaže i svim ostalim 
zakupnicima na klupama, što vjerujem da je značajna pomoć ne samo zbog zime nego i zbog ove COVID – 19 priče 
koja nas već mjesecima prati. Nadam se da ćemo uskoro imati i dobre vijesti za naše zakupnike u poslovnim 
prostorima jer s Gradom Varaždinom razgovaramo i o nekim oblicima potpore za njih, kako bi što bezbolnije i lakše 
prošli kroz vremena koja su pred nama.'  
 
Gradonačelnik Ivan Čehok zahvalio je i čestitao svim poljoprivrednicima koji obrađuju zemlju u prigradskim 
područjima naglasivši kako je ovo dobra mjera, te je potvrdio da se razmatraju mjere pomoći i zakupnicima u 
poslovnim prostorima koji osjećaju izravne posljedice korona krize: 'Vi ste vidjeli da su se tijekom potpunog 
zatvaranja u proljeće građani najviše građani bunili i najčešće su pitali kada će se konačno otvoriti tržnica. Tržnica 
nije samo mjesto kupovine svježih poljoprivrednih proizvoda i namirnica nego i mjesto susreta. Varaždinci vole svoj 
plac. Preko tvrtke Gradska tržnica koja je u stopostotnom vlasništvu Grada, mi i inače pomažemo svima onima koji na 
tržnici prodaju svoje proizvode, a posebno Grad još pomaže poljoprivrednike sa svojega područja. To se možda ne čini 
kao velika pomoć, ali ipak njima puno znači, uz naravno sve one druge mjere koje se daju tijekom  godine. Pred nama 
je još i pomoći svima onima koji prodaju u kućicama u zatvorenom dijelu jer oni će sad osjetiti nažalost posljedice  
zatvaranja. Mislim da će s ovom našom pomoći ipak tržnica i dalje opstati.'  
 
U ime svih poljoprivrednika koji su primili potporu zahvalila je Marija Smeh koja na tržnici  tri godine prodaje aroniju 
i kupine: 'Ovo je stvarno lijepi poticaj i to nije prvi put. Grad to prakticira već duži niz godina i mi smo na tome vrlo 
zahvalni kao i na svom trudu koji svi zajedno na tržnici ulažu da bi nam bilo što lakše raditi.' 
 

Za više informacija: 

Predrag Ciglar, direktor 

T: 042 320 956 

E: info@varazdinskiplac.hr 


