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Gradska tržnica d.o.o. 
Augusta Šenoe 12 
42 000 Varaždin 
 
Varaždin, 07.10.2020. 

 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 12. sjednice VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u četvrtak, 03. rujna  u 14:00 sati u 
salonu Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1, 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 Klaneček 
(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 11. sjednice NO (01.06.2020.) 
2. Realizacija zaključaka sa 11. sjednice NO (01.06.2020.) 
3. Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. 
4. Financijsko izvješće o poslovanju manifestacije 'Ledena čarolija' 2019./2020. 
5. Ostala pitanja 

 
Točka 1. 

 Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice NO (01.06.2020.) 
 
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba. 
 

Točka 2. 
Realizacija zaključaka sa 11. sjednice NO (01.06.2020.) 

 
Na 11. sjednici otvorena je ponuda pristigla na Javni natječaj za upravu – direktora trgovačkog društva Gradska 
tržnica d.o.o., Varaždin. Ponuda sadašnjeg direktora društva Predraga Ciglara bila je jedina, a udovoljavala je 
svim zadanim parametrima i uvjetima natječaja, te su nakon sjednice obavljene potrebne administrativne 
radnje za produženje četverogodišnjeg mandata.  
Pored ovoga, donesena je Odluka 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), kao i Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave „sustav za video 
nadzor" (procijenjena vrijednost 75.000,00 kn bez PDV-a). 
Po ovoj točci nije bilo rasprave. 
 

Točka 3. 
Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. 

 
U razdoblju 01.01.2020. – 30.06.2020. godine, ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 1.917.522,14 kn. 
Ostvareni prihod je niži u odnosu na 2019.  za 33,16%, što financijski iznosi 983.452,82 kn.  
Prihodi od najmova su niži za 18,37 % odnosno za 399.170,00 kn, dok su prihodi od uplata za Dječje odmaralište 
'Varaždin' na Rabu niži za 89,09%, odnosno za 446.886,81 kn. Ostali financijski prihodi su niži za ukupno za 
61,10 %  odnosno za 200.885,81 kn. Niži su prihodi od reklama za 142.000,00 kn jer su sve reklame za 
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adventsku manifestaciju 'Ledena čarolija'  fakturirane u 2019. godini, te su značajnije niži prihodi od najmova 
ugostiteljskih kućica, za 18.800,00 kn. Ukupno smanjenje prihoda je nastalo uglavnom zbog utjecaja krize 
izazvane širenjem virusa COVID-19. Ostali financijski prihodi se najvećim dijelom odnose na prihod od Turističke 
zajednice za sufinanciranje manifestacije 'Ledena čarolija'. 
Stanje potraživanja od kupaca sa 30.06.2020. godine iznosilo je 338.616,00 kn, dok je u istom razdoblju 
protekle godine iznosilo 412.811,00 kn. Obveze prema dobavljačima sa 30.06.2020. iznosile su 102.637,00 kn, a 
u 2019. u isto vrijeme 272.710,00 kn.  
Ukupni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.075.441,11 kn, što je za 17,95% niže od troškova u istom 
razdoblju protekle godine. Financijski je trošak niži za 673.008,67 kn.  
Značajni porast troškova je na uslugama održavanja koje iznose 330.632,18 kn, od čega se najveći dio odnosi na 
klizalište (cca 141.428,00 kn i na sanaciju fasade (45.758,00 kn). Ostali troškovi su uglavnom niži nego godinu 
ranije.  
Povećanje  prihoda i smanjenje troškova  u promatranom razdoblju rezultirali su ostvarenjem gubitka od 
redovnog poslovanja u iznosu od 1.157.918,97 kuna, dok je ukupno ostvareni  gubitak u prvih šest mjeseci  
764.402,18 kn. 
Direktor Predrag Ciglar obavijestio je prisutne kako je sezona 2020. u Dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu 
uspješno privedena kraju, te je organizirana i realizirana na najvišoj razini usluge, uz pridržavanje svih 
preporučenih epidemioloških mjera i bez zabilježenih slučajeva zaraze virusom COVID – 19. Sezona 2020. je 
zbog preporučenog prolongiranja rokova organiziranog ljetovanja za sve odgojno – obrazovne ustanove od 
strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Zavoda za javno zdravstvo, bila kraća od  uobičajene za približno 
mjesec dana. Umjesto od 24.05. do 07.09. kako je bilo planirano, sezona je održana od 28.06. do 03.09.  
Za sezonu je organizirano ljetovanje potvrdilo 37 odgojno – obrazovnih ustanova, no zbog uklanjanja termina u 
svibnju i lipnju, te bojazni i opreza uzrokovanih pandemijom korona virusa, pred samu sezonu i tijekom sezone 
ljetovanje je otkazalo njih 17, odnosno umjesto planiranih 1.175 djece u DO Varaždin ove je sezone boravilo 
njih 533. 
Direktor Predrag Ciglar pohvalio je djelatnike zadužene za rad DO Varaždin, naglasivši kako je ova sezona zbog 
pojave pandemije bila poseban izazov za organizaciju i logističku provedbu. Zaključio je kako predviđa da će 
Gradska tržnica poslovnu godinu 2020. zbog svega navedenog, završiti s gubitkom.  
Zaključak: Nadzorni odbor prima na znanje Izvješće o rezultatima poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za 
razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. 
 

Točka 4. 
Financijsko izvješće o poslovanju manifestacije 'Ledena čarolija' 2019./2020. 

 
Direktor Predrag Ciglar izvijestio je kako je manifestacija 'Ledena čarolija' 2019./2020. prihodovala 
1.030.681,80 kn, a ostvarila troškove u iznosu   1.156.565,81 kn, te je iskazan gubitak u iznosu 125.884,01 kn. 
Za iduću sezonu zbog epidemiološke situacije vezane uz širenje zaraze COVID-o 19, još uvijek nije poznato hoće 
li se i kojem obujmu ova manifestacija održati i ove godine. 
Zaključak: Nadzorni odbor prima na znanje financijsko izvješće o poslovanju manifestacije 'Ledena čarolija' 
2019./2020. 
 

Točka 5. 

Ostala pitanja 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

Sjednica je završila u 14:35 sati.  

 
Predsjednik Nadzornog odbora 

      Marko Podobnik 


