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Gradska tržnica d.o.o. 
Augusta Šenoe 12 
42 000 Varaždin 
 
Varaždin, 25.02.2021. 

 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 16. sjednice VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u srijedu, 24. veljače  u 14:00 sati u 
Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin 

 
Prisutni: Marko Podobnik (predsjednik NO), Tatjana Kušter (zamjenica predsjednik NO), Robert Puja (član NO), 
Ivan Jurak (član NO), Predrag Ciglar (direktor Gradske tržnice), 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 15. elektroničke sjednice NO (10.12.2020.) 
2. Realizacija zaključaka sa 15. elektroničke sjednice NO (10.12.2020.) 
3. Financijsko izvješće klizališta u Varaždinu – Kapucinski trg 2020./2021. 
4. Prijedlog realizacije jednostavne nabave osobnog automobila – procijenjena vrijednost nabave 

150.000,00 kuna + PDV 
5. Prijedlog realizacije jednostavne nabave klimatizacijskog uređaja za mliječnu hižu – 

procijenjena vrijednost nabave 120.000,00 kuna + PDV 
 
Točka 1. 

 Verifikacija zapisnika sa 15. elektroničke sjednice NO (10.12.2020.) 
 
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba. 
 

Točka 2. 
Realizacija zaključaka sa 15. elektroničke sjednice NO (10.12.2020.) 

 
Po ovoj točci nije bilo rasprave. 
 

Točka 3. 
Financijsko izvješće klizališta u Varaždinu – Kapucinski trg 2020./2021. 

 
Financijsko izvješće klizališta u Varaždinu – Kapucinski trg 2020./2021. priloženo je materijalima za sjednicu, a 
najvažnije stavke prokomentirao je direktor Predrag Ciglar. Projekt je odrađen uz ukupne troškove od 
403.039,95 kn, a prihode od 404.280,00 kn, što znači da je postignuta dobit u iznosu 1.240,00 kuna. Direktor 
Ciglar podsjetio je kako zbog pandemije koronavirusa nije bilo manifestacije Advent u Varaždinu, pa je tako 
organizacija klizališta bila van tog konteksta, čak i u jezičnom smislu. Nigdje u nazivu nije se komunicirao 
Advent, već se radilo isključivo o rekreativnom sadržaju na otvorenom, što je bilo dozvoljeno uz uvjet da na 
terenu u isto vrijeme u istom terminu ne bude više od 25 osoba. Poštivane su i sve ostale epidemiološke mjere 
te nije bilo nikakvih zabilježenih slučajeva zaraze i sve je proteklo u redu. U ovim uvjetima, prodano je oko 
8.000 ulaznica, a uz sponzore i subvenciju Turističke zajednice Grada Varaždina u iznosu od 200.000,00 kuna to 
je bilo dovoljno da projekt završi u plusu. Direktor Ciglar zaključio je kako se projekt pokazao korisnim jer u 
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poznatim okolnostima klizalište je bilo praktički jedini sadržaj u gradu. Posebno raduje što su na ledu većinom 
boravila djeca i tinejdžeri kojima je posebno važan boravak na otvorenom i kretanje.  
Na klizalištu je organizirano i klizanje za djecu u čemu je sudjelovalo 170 djece. 
Direktor Ciglar zaključio je kako je provođenje projekta klizališta bila dobra odluka te je najavio kako se ide u 
smjeru da lokacija klizališta ostane i dogodine Kapucinski trg.  
 
Zaključak: Nadzorni odbor prima na znanje Financijsko izvješće klizališta u Varaždinu – Kapucinski trg 
2020./2021. 
 

Točka 4. 
Prijedlog realizacije jednostavne nabave osobnog automobila – procijenjena vrijednost nabave  

150.000,00 kuna + PDV 
 
Direktor Predrag Ciglar objasnio je kako potreba za novim automobilom postoji zbog toga što nas na proljeće 
očekuje realizacija projekta POS plac. Prema planovima, kroz tri mjeseca bi u kvartu POS Jalkovečka trebala 
zaživjeti mini tržnica sa 12 klupa i mliječnom hižom. S obzirom na novu lokaciju, djelatnicima će biti potrebno 
vozilo kojim će obilaziti novu lokaciju, čistiti i obavljati druge poslove prema potrebi. Vozilo će biti kupljeno na 
leasing, na rok od 5 godina. Očekivani iznos mjesečnog anuiteta je 2.500,00 kuna, odbitak PDV-a je 100%. 
 
Zaključak: Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća prijedlog realizacije jednostavne nabave osobnog 
automobila – procijenjena vrijednost nabave 150.000,00 kuna + PDV 
 
 

Točka 5. 

Prijedlog realizacije jednostavne nabave klimatizacijskog uređaja za mliječnu hižu – procijenjena vrijednost 

nabave 120.000,00 kuna + PDV 

 

Direktor Predrag Ciglar izvijestio je kako postoji potreba za nabavkom novog klimatizacijskog uređaja za 

mliječnu hižu jer je dosadašnji star 18 godina, dotrajao i kvarljiv. Direktor Ciglar posebno je istaknuo kako su na 

sustavu već rađeni brojni popravci i kako je daljnje održavanje neisplativo. U planu je nabavka novog modernog 

sustava koji će zimi grijati, a ljeti hladiti objekt od otprilike 300 m2, te će u potpunosti biti na struju što je za 

tržnicu isplativo jer ima vlastite solarne kolektore. 

 

Zaključak: Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća prijedlog realizacije jednostavne nabave klimatizacijskog 

uređaja za mliječnu hižu – procijenjena vrijednost nabave 120.000,00 kuna + PDV 

 

 

 

Sjednica je završila u 14:18 sati.  

 
Predsjednik Nadzornog odbora 

      Marko Podobnik 


