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Gradska tržnica d.o.o. 
Augusta Šenoe 12 
42 000 Varaždin 
 
Varaždin, 03. travnja 2018. 

 

 
Z A P I S N I K 

 
 

sa 24. sjednice VII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u ponedjeljak, 19. ožujka u 14:00 sati u 
prostorijama Uprave Gradske tržnice, Šenoina 12, Varaždin 

 
Prisutni: Gordana Marsenić (predsjednica NO), Darko Auker (član NO),Nenad Visković (član NO), Tatjana 
Bengeri (članica NO),  Predrag Ciglar (direktor Gradske tržnice), Marijan Mesek (voditelj računovodstva Gradske 
tržnice d.o.o.), Alenka Cigrovski (zapisničarka) 
 
Član NO Ivan Jurak opravdao je izostanak. 
 
Predsjednica Nadzornog odbora Gordana Marsenić pozdravila je prisutne i utvrdila postojanje kvoruma. 
Nakon uvoda predsjednica je predložila sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen: 

 
D n e v n i   r e d 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice NO (21.12.2017.) 
2. Realizacija zaključaka sa 23. sjednice NO (21.12.2017.) 
3. Financijsko izvješće Gradske tržnice d.o.o. za 2017. godinu – završni račun 
4. Financijsko izvješće o poslovanju manifestacije 'Ledena čarolija' 2017./2018. 
5. Usvajanje Godišnjeg izvješća Nadzornog odbora Gradske tržnice d.o.o. za 2017. godinu  
6. Ostala pitanja 

 
Točka 1. 

Verifikacija zapisnika sa 23./VII sjednice NO (21.12.2017.) 
 
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba.  

 
Točka 2. 

Realizacija zaključaka sa 23./VII sjednice NO (21.12.2017.) 
  

Direktor Predrag Ciglar izvijestio je kako je na 23. sjednici NO predstavljen Plan poslovanja Gradske tržnice 
d.o.o. za 2018. godinu, što se realizira redom kako je najavljeno. Također, usvojen je i prijedlog radnog 
kalendara prema kojemu društvo posluje.  
 
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje da je realizacija zaključaka sa 23. sjednice u tijeku. 
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Točka 3. 
Financijsko izvješće Gradske tržnice d.o.o. za 2017. godinu – završni račun 

 
Direktor Predrag Ciglar istaknuo je da je protekla poslovna godina sukladno očekivanjima završila u pozitivi, te 
dobit iznosi 54.689,00 kuna. Dodao je kako će za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora biti pripremljene tablice s 
detaljnijim pregledom troškova i prihoda.  Također, bit će predstavljeni i rezultati za prva tri mjeseca 2018. 
godine.  
 
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Financijsko izvješće Gradske tržnice d.o.o. za 2017. godinu – 
završni račun 
 

 
Točka 4. 

Financijsko izvješće o poslovanju manifestacije 'Ledena čarolija' 2017./2018. 
 
Direktor Predrag Ciglar istaknuo je kako je ovogodišnja Ledena čarolija s rashodovne i prihodovne strane 
izjednačena s prošlogodišnjom manifestacijom. Prihodi ove godine iznose 798.337,03 kn, dok su rashodi 
875.995,65 kuna. Prošle godine prihodi su bili viši za cca 19.000,00 kuna, dok su rashodi ove godine niži za 
nešto više od 20.000,00 kuna. Prošle godine troškove električne energije pokrio je Grad Varaždin. Jedna od 
većih stavki su honorari izvođača te trošak scenske opreme za programe na Kapucinskom trgu. Bez tog troška, 
klizalište bi poslovalo pozitivno – zaključio je direktor Ciglar te dodao kako se za sljedeću godinu razmatraju 
mogućnosti organizacije klizališta kod Starog grada. Na toj novoj lokaciji ne bi bilo pozornice, već samo 
klizalište. Advent u Varaždinu time bi se digao na višu razinu - u pripremi je jedna lijepa priča, zaključio je. 
 
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Financijsko izvješće o poslovanju manifestacije 'Ledena 
čarolija' 2017./2018. 
 
 

Točka 5. 
Usvajanje Godišnjeg izvješća Nadzornog odbora Gradske tržnice d.o.o. za 2017. godinu 

 
Kratak pregled Godišnjeg izvješća Nadzornog odbora Gradske tržnice d.o.o. za 2017. godinu podnijela je 
predsjednica NO Gordana Marsenić. Cjelokupno izvješće priloženo je materijalima za sjednicu. 
 
Zaključak: Godišnje izvješće Nadzornog odbora Gradske tržnice d.o.o. za 2017. godinu prihvaćeno je 
jednoglasno. 
 

Točka 6. 
Ostala pitanja 

 
Predsjednica Nadzornog odbora Gordana Marsenić zatražila je da se na dnevni red sljedeće sjednice uvrsti 
izvještaj o poreznom nadzoru Gradske tržnice d.o.o. koji je proveden prošle godine.  
Načelno je dogovoreno da se iduća sjednica održi u svibnju. 

 
Sjednica je završena u 14:40 sati. 

 
 

Predsjednica Nadzornog odbora 
      Gordana Marsenić 


