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Gradska tržnica d.o.o. 
Augusta Šenoe 12 
42 000 Varaždin 
 
Varaždin, 18.01.2019. 

 
Z A P I S N I K 

 
sa 4. sjednice VIII. saziva Nadzornog odbora Gradske tržnice održane u petak, 21. prosinca u 14:00 sati u 

prostorijama Uprave Gradske tržnice, Šenoina 12, Varaždin 
 

Prisutni: Marko Podobnik (predsjednik NO), Tatjana Kušter (zamjenica predsjednika 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 3. sjednice NO (29.10.2018.) 
2. Realizacija zaključaka sa 3. sjednice NO (29.10.2018.) 
3. Plan poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za 2019. godinu 
4. Prijedlog radnog kalendara za 2019. godinu 
5. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju 

učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije: Gradska 
tržnica d.o.o.  

6. Ostala pitanja 
 
Točka 1. 

 Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice NO (29.10.2018.) 
 
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen, bez primjedaba. 
 

Točka 2. 
Realizacija zaključaka sa 3. sjednice NO (29.10.2018.) 

 
Direktor Predrag Ciglar iznio je kako je nakon suglasnosti Nadzornog odbora za  nabavku najma opreme za 
klizalište s ledenom stazom i ledenog tobogana, proveden postupak jednostavne nabave na koji se kao jedini 
ponuditelj prijavilo poduzeće Arctic d.o.o. s valjanom ponudom te je postavljen teren na Starom gradu koji je 
krenuo s radom 6. prosinca.  
Direktor Predrag Ciglar kratko je dodao kako je na prošloj sjednici primljeno na znanje Izvješće o rezultatima 
poslovanja Gradske tržnice za razdoblje 01.01.2018. – 30.09.2018., te Izvješće o rezultatima poslovanja Dječjeg 
odmarališta 'Varaždin' na Rabu. Na protekloj sjednici članovima Nadzornog odbora dano je na znanje 
očitovanje Državne revizije o obvezama članova Nadzornog odbora, obvezama Uprave Društva prema 
članovima Nadzornog odbora, te informacija o području nadležnosti Grada Varaždina. 
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o realizaciji zaključaka sa 3. sjednice.  
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Točka 3. 
Plan poslovanja Gradske tržnice d.o.o. za 2019. godinu 

 
Direktor Predrag Ciglar predstavio je članovima Nadzornog odbora Plan poslovanja za 2019. godinu. 
Ustanovljeno je da su zbog računske pogreške omaškom u tablici s prikazom plana pogrešno upisani sljedeći 
iznosi: 

- Na str.4. ukupni prihod kod stavke GLAVNA TRŽNICA  umjesto 3.506.000,00 kn, iznosi 3.656.000,00 kn, 
a indeks je 101,61 umjesto 97,44. 

- Na str. 4. ukupni prihod za najam MALI PLAC umjesto 3.831.000,00 kn iznosi 3.981.000,00 kn, a indeks 
je 100,00 umjesto 98,03. 

- Na str. 5.  sveukupni prihod umjesto 6.315.000,00 kn iznosi 6.465.000,00 kn, a indeks je 102,04 umjesto 
99,67. 

- Na str. 10. u rekapitulaciji planirani ostvareni gubitak umjesto -559.600,00 kn iznosi -409.600,00 kn, a 
indeks umjesto 159,61 iznosi 116,83 

- Na str. 10. u rekapitulaciji planirana ostvarena dobit umjesto 40.400,00 kn iznosi 190.400,00 kn, a 
indeks umjesto 81,78 iznosi 385,43. 

 
Nakon pojašnjavanja pojedinih stavki plana, direktor Predrag Ciglar posebno je naglasio kako je sada tržnica 
popunjena sto posto. Na posljednjem natječaju za zakup prostora u ponudi je bio i novouređeni stakleni kiosk 
na Trgu bana Jelačića (Cvjetnom placu). Zakup je dobila tvrtka Banus Grill j.d.o.o. koja će u prostor ući čim se 
riješe minimalni tehnički uvjeti.  
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje Plan poslovanja Gradske tržnice d.o.o. s uvaženim ispravkama 
računskih pogrešaka. 

Točka 4. 
Prijedlog radnog kalendara za 2019. godinu 

  
Materijalima za sjednicu priložen je prijedlog radnog kalendara za 2019. godinu. Neradni dani su svi veći 
katolički blagdani, te Praznik rada.  
Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje prijedlog radnog kalendara za 2019. godinu 
 

Točka 5. 
Izvješće državnog ureda za reviziju o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti 

rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave na području Varaždinske županije: Gradske tržnica (u nastavku teksta: Izvješće) 

 

U materijalima za sjednicu priložen je dio Izvješća koji se odnosi na Gradsku tržnicu. U njemu je navedeno kako 

je Gradska tržnica od ukupno devet danih preporuka, provela njih tri. Direktor Predrag Ciglar objasnio je kako 

je Uprava Gradske tržnice provela sve preporuke koje su u njezinoj nadležnosti, dok preporuke koje obuhvaćaju 

područja nadležnosti Grada Varaždina, nije ni bila u mogućnosti provesti.  Zamjenica predsjednika NO Tatjana 

Kušter, iznijela je svoje nezadovoljstvo opisanom situacijom te zatražila da se na temelju ovog Izvješća 

poduzmu radnje kako bi se otklonile sve nepravilnosti. Direktor Predrag Ciglar najavio je da će na ovu temu 

zatražiti sazivanje sastanka s Gradonačelnikom Grada Varaždina kako bi se ova pitanja razjasnila i riješila. 

Zaključak: Nadzorni odbor primio je na znanje  priloženo Izvješće.   

 

Sjednica je završila u 14:30 sati. 

Predsjednik Nadzornog odbora 
      Marko Podobnik 


