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Udruga hrvatskih tržnica (u daljnjem tekstu UHT) donijela je na svojoj 23. sjednici Skupštine  

održanoj 22.05.2020. godine  sljedeći:    

 

PRAVILNIK  

O ORGANIZACIJI I RADU  CERTIFICIRANE SELJAČKE TRŽNICE  

I  

UPORABI OZNAKE “PROIZVODI HRVATSKOG SELJAKA” 

 

Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovaj Pravilnik o organizaciji i radu certificirane seljačke tržnice i uporabi oznake “Proizvodi 

hrvatskog seljaka” (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi Udruga hrvatskih tržnica (u daljnjem 

tekstu: UHT) na temelju odluke Vijeća Udruge.  UHT će poticati potpisivanje sporazuma o 

organizaciji i radu CST-a sa svim organizacijama, proizvođačima i udruženjima proizvođača 

hrane koji žele da oni ili njihovi članovi sudjeluju  u organizaciji i radu CST.  

 Članak 2.  

Svrha ovog Pravilnika jest olakšati proizvođačima hrane izravnu prodaju svojih proizvoda 

potrošačima uz jamstvo porijekla proizvoda. 

Članak 3. 

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupci za organizaciju i rad Certificirane seljačke 

tržnice u okviru tržnica članica UHT-a, te dodjele oznake "Proizvodi hrvatskog seljaka", 

uvjeti i način njene uporabe, nadzor uporabe oznake te sankcije za kršenje odredbi ovog 

Pravilnika. 

Sa svakom ustanovom ili udruženjem koje sudjeluje u provedbi ovog Pravilnika potpisuje se 

posebno Sporazum o prihvaćanju ovog Pravilnika i uvjetima njegove provedbe i primjene (u 

daljnjem tekstu Sporazum).   

Udruženje proizvođača hrane na lokalnoj ili regionalnoj razini u pravilu mora biti član 

istovjetnog udruženja na nacionalnoj razini. U slučaju kada ne postoji nacionalno udruženje 

koje je potpisalo Sporazum s UHT-om tada se može između lokalnog ili regionalnog 

udruženja i UHT-a  potpisati izravno Sporazum. 

Članak 4. 

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:  

Oznaka je likovni znak "Proizvodi hrvatskog seljaka" kojeg može koristiti certificirani 

proizvođač na prodajnom mjestu ovlaštenih tržnica i na vrećicama. Oznaku mogu koristiti 

izravni proizvođači hrane na temelju potpisanih Sporazuma koji su vezani uz ovaj Pravilnik.  

Certificirani proizvođač jest svako poljoprivredno gospodarstvo koje je ostvarilo pravo 

uporabe oznake, odnosno pravo prodaje poljoprivrednih proizvoda s oznakom na ovlaštenim 

tržnicama. 

Poljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno-gospodarska jedinica (seljačko ili obiteljsko 

poljoprivredno gospodarstvo, trgovačko društvo, obrt ili zadruga) koja proizvodi 

poljoprivredne proizvode uporabom proizvodnih (agronomskih) vještina na zemlji koja je u 

njenom vlasništvu ili u nekom drugom obliku korištenja (zakup, koncesija, plodouživanje, 

davanje bez naknade). 
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Udruga hrvatskih tržnica (UHT) je nevladina interesna organizacija koja okuplja tržnice s 

ciljem razvoja tržničke djelatnosti i poljoprivredne proizvodnje prvenstveno malih i srednjih 

kako obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava tako i ostalih organizacijskih oblika 

poljoprivrednih gospodarstava.   

Ovlaštena tržnica je mjesto kojim upravlja ovlaštena organizacija (trgovačko društvo) članica 

UHT-a, a namijenjeno je prodaji certificiranih proizvoda od strane certificiranih proizvođača 

izravno potrošaču. 

Certificirani proizvod je poljoprivredni proizvod koji je proizveden na gospodarstvu 

certificiranog proizvođača, a certificiran je na temelju nadzora i inspekcija provedenih u 

skladu s ovim Pravilnikom. 

Certifikat je dokument koji je izdalo nadležno Povjerenstvo, a kojim se potvrđuje da je 

proizvođač, nositelj certifikata, doista proizveo poljoprivredne proizvode ili prerađevine na 

svom gospodarstvu. Certifikatom poljoprivredno gospodarstvo ostvaruje pravo uporabe 

oznake. 

Udruga je nevladina organizacija/udruženje proizvođača hrane koje djeluje na lokalnoj, 

regionalnoj ili nacionalnoj razini i može biti član županijskog ili nacionalnog interesnog 

udruženja a u koju je učlanjeno poljoprivredno gospodarstvo. 

Potrošač je osoba koja kupuje i prima poljoprivredni proizvod na ovlaštenoj tržnici. Pod 

potrošačem se ne podrazumijeva osoba koja kupuje proizvode radi daljnje prodaje. 

Izravna prodaja je prodaja certificiranih proizvoda na ovlaštenoj tržnici od strane 

certificiranog proizvođača izravno potrošaču. 

Zaposlenik je osoba zaposlena na poljoprivrednom gospodarstvu certificiranog proizvođača 

kao stalni ili sezonski zaposlenik i koji za to prima plaću. Pod zaposlenikom se ne 

podrazumijeva osoba koja preprodaje proizvode ili čija se naknada prvenstveno temelji na 

količini prodanih proizvoda. Status zaposlenika dokazuje se potvrdom poslodavca.  

Članovi obitelji jesu svi članovi istog kućanstva koji imaju uobičajeno boravište ili 

prebivalište na istoj adresi nositelja certifikata, a bave se stalno ili povremeno radom na 

proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. 

Tržni red jest skup općih uvjeta za obavljanje poslovanja na pojedinoj ovlaštenoj tržnici. 

Članak 5. 

Oznaka „Proizvodi hrvatskog seljaka“ zaštićena je oznaka u Državnom zavodu za 

intelektualno vlasništvo pod brojem Z20060727. 

Nakon obavljenog obilaska potencijalnog korisnika znaka i utvrđivanja uvjeta, svaki 

potvrđeni korisnik znaka dobiva broj i upisuje se u Bazu korisnika znaka Proizvodi hrvatskog 

seljaka (u daljnjem tekstu: Baza).  

Članak 6. 

Oznaka “Proizvodi hrvatskog seljaka” prvenstveno je namijenjena označavanju 

poljoprivrednih proizvoda i prerađevina standardne kvalitete proizvedenih na području 

Hrvatske koji se izravno prodaju na gradskim, općinskim ili tržnicama u privatnom vlasništvu 

ili koncesiji kao i drugim mjestima čiji su uvjeti i način prodaje usklađeni s ovim 

Pravilnikom, kao i poticanju razvoja izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, 

podizanju konkurentnosti malih proizvođača, uspostavi bolje komunikacije potrošača i 

proizvođača, te promociji i prodaji hrvatskih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina. 

Članak 7. 

Uz oznaku se može istaknuti i naziv udruge proizvođača, tržnice na kojoj se obavlja prodaja, 

lokalne i regionalne uprave koja sudjeluje u provedbi dodjele certifikata. Osim toga 
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dozvoljeno je, uz suglasnost UHT-a, istaknuti na oznaci i slogan koji je prepoznatljiv za regiju 

ili područje na koje se odnosi. 

Članak 8. 

Sustav dodjele oznake “Proizvodi hrvatskog seljaka” djeluje putem Savjeta za provedbu 

projekta Certificiranje seljačkih tržnica (u daljnjem tekstu Savjet) i Povjerenstava za nadzor i 

dodjelu oznake Proizvodi hrvatskog seljaka na lokalnoj i regionalnoj razini ( U daljnjem 

tekstu Povjerenstvo). 

Članak 9. 

Savjet imenuje predsjednik Udruge hrvatskih tržnica, a mogu ga činiti predstavnici potpornih 

ustanova u poljoprivredi ili udruga proizvođača određene skupine poljoprivrednih proizvoda 

ili prerađevina ukoliko iskažu interese za suradnju. 

Savjet čini najmanje pet članova, a sastoji se od predsjednika savjeta, tajnika savjeta i tri člana 

savjeta. 

Svaki član Savjeta određuje i svojeg zamjenika koji ga mijenja u slučaju spriječenosti i koji 

ima sva prava i obveze kao i član Savjeta. 

Članak 10. 

Savjet za svaku županiju ovlašćuje najmanje jedno Povjerenstvo za nadzor koja mogu izdati 

certifikat, utvrđuje iznos koji treba uplatiti za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku 

dodjele prava uporabe oznake, utvrđuje godišnji program redovitog nadzora, utvrđuje visinu i 

način plaćanja naknade za rad članova Povjerenstava, utvrđuje godišnji plan promidžbe 

oznake, posreduje u sporazumnom rješavanju nesuglasica između podnositelja zahtjeva, 

odnosno certificiranog proizvođača i ovlaštenih tržnica odnosno nadležnog Povjerenstva, 

odlučuje o oduzimanju prava uporabe oznake te o tome obavještava UHT i udruženje, 

surađuje s Povjerenstvima pri provedbi nadzora, predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika te 

rukovodi ostalim poslovima u skladu s ovim Pravilnikom. 

Tehničke poslove za Savjet vodi UHT. 

Članak 11. 

Povjerenstva za nadzor su tijela koja skrbe za kontrolu poštivanja odredbi ovog Pravilnika na 

županijskoj razini. 

Povjerenstva su sastavljena od najmanje tri člana, od kojih je najmanje jedan predstavnik 

UHT-a , a ostali mogu biti predstavnici potpornih institucija u poljoprivredi, lokalnih udruga 

proizvođača ili tijela lokalne/regionalne uprave. Članove povjerenstva predlažu tržnice koje 

su članice UHT-a, a imenuje ih Savjet. 

Članak 12. 

Udruženje i UHT su dužni provoditi aktivnosti informiranja svojih članova, odnosno 

korisnika usluga o načelima kojima se inspirira Pravilnik, o njegovom sadržaju, kriterijima 

primjene, o ograničenjima koja su njime predviđena, o obvezama poljoprivrednog 

gospodarstva, o vrstama i načinima kontrole, te o sankcijama u slučaju nepoštivanja odredbi. 

Udruženje i UHT trebaju na prigodan način obavijestiti svoje članove, odnosno korisnike 

usluga o imenima i lokacijama ovlaštenih tržnica u Hrvatskoj. 

 

Postupak dodjele oznake 
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Članak 13. 

Pravo podnošenja zahtjeva imaju sva poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava, a koja proizvode i prodaju vlastite proizvode na izravan način. 

Isto tako poželjno je da su učlanjena u jednu od udruga članica nacionalnog udruženja. 

Kada se radi o prodaji vlastitog voća i povrća, poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano 

i u Upisnik trgovaca voćem i povrćem. Ukoliko se radi o prodaji proizvoda iz primarne 

prerade na mjestu nastanka poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisno u odgovarajući 

upisnik registriranih i odobrenih objekata za obavljanje te djelatnosti.  

Poljoprivredno gospodarstvo koje želi dobiti pravo uporabe oznake mora podnijeti pismeni 

zahtjev putem udruge, podružnice savjetodavne službe ili tržnice  najkasnije do 31. ožujka 

tekuće godine ukoliko se radi o sezonskoj proizvodnji povrća ili voća. Ukoliko se radi o 

preradi ili proizvodnji trajnih proizvoda prijava se može podnositi tijekom cijele godine. 

 

Članak 14. 

Zahtjev za dodjelu prava uporabe oznake se mora napisati na Obrascu 1 koji je sastavni dio 

ovog Pravilnika, a može se dobiti na tržnici, u savjetodavnoj službi, putem udruge ili UHT-a. 

Poljoprivredno gospodarstvo mora u zahtjevu između ostaloga izjaviti da poznaje i prihvaća 

sve norme i ograničenja koja su predviđena ovim Pravilnikom, da će dragovoljno i na vlastitu 

odgovornost slijediti sve odredbe iz ovog Pravilnika, da će odredbe primjenjivati na svim 

proizvodnim površinama, da je spreman podvrći se kontroli od strane Povjerenstva, te da je 

upoznat sa sankcijama koje se odnose na slučajeve kršenja odredbi ovog Pravilnika. 

Prilikom podnošenja zahtjeva prilaže se sljedeća dokumentacija: 

1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; 

2. Dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta temeljem ARKOD evidencije, a 

ukoliko to nije moguće onda je proizvođač  dužan dostaviti zemljišno knjižni izvadak, 

posjedovni list, ugovor o zakupu/koncesiji ili izjavu o korištenju zemlje bez naknade;  

3. Dokaz o korištenju tržnog mjesta na jednoj od ovlaštenih tržnica. 

Ispunjeni zahtjev predaje se na lokalnoj tržnici koja po primitku zahtjeva provjerava da li je 

zahtjev podnesen u skladu s ovim Pravilnikom. Ukoliko utvrdi da zahtjev nije potpun, zatražit 

će da podnositelj dopuni zahtjev. 

Ispravno podneseni zahtjev, s pripadajućom dokumentacijom koristi se kao temelj za 

provedbu nadzora. 

Članak 15. 

Povjerenstvo provjerava navode iz zahtjeva za dodjelu oznake i odgovarajuće dokumente, 

provodi kontrolu (inspekcijski nadzor) na gospodarstvu te, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti 

predviđeni ovim Pravilnikom, izdaje certifikat. 

 

U slučaju odbijanja zahtjeva, podnositelj zahtjeva se mora pismeno obavijestiti u roku od 7 

dana od dana provedbe nadzora. Podnositelj zahtjeva može Savjetu podnijeti žalbu na odluku 

Povjerenstva. Žalba se podnosi u pismenom obliku u roku od 7 dana od dana donošenja 

odluke. Odluka Savjeta je konačna. 

 

Članak 16. 

U trenutku kontrole poljoprivrednog gospodarstva, Povjerenstvo prvo provjerava i ispunjava 

navode iz zahtjeva poljoprivrednog gospodarstva. Nakon toga Povjerenstvo provodi terensku 

inspekciju, prilikom čega provjerava lokaciju i veličinu prijavljenih poljoprivrednih površina, 
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sorte, rast i stanje usjeva, vrste i pasmine te brojnost domaćih životinja, kao i vrste 

prerađevina ukoliko one postoje. 

Podnositelj zahtjeva ili od njega ovlašteni predstavnik dužni su biti nazočni prilikom 

provedbe kontrole.  

Članak 17. 

Certifikatom poljoprivredno gospodarstvo ostvaruje pravo uporabe oznake. Valjanost 

certifikata ne može biti dulja od godine dana. 

Sadržaj certifikata propisan je Obrascem 2 koji je dio ovog Pravilnika. 

 

Uvjeti i način uporabe oznake 

Članak 18. 

Certificirani proizvođač može potrošačima nuditi na prodaju, odnosno prodavati certificirane 

proizvode koje je sam proizveo, samo na ovlaštenim tržnicama. Osim proizvođača, 

certificirane proizvode mogu prodavati njegovi zaposlenici i/ili članovi obitelji. 

Certificirani proizvođač može na svom prodajnom mjestu/štandu prodavati samo 

poljoprivredne proizvode ili prerađevine koje su navedene u certifikatu i ništa drugo. 

 

Članak 19. 

Proizvođač ne smije koristiti oznaku ako nije prošao proces provjere proizvodnje i nije dobio 

valjani certifikat. 

Certificiran proizvođač mora izvjesiti presliku certifikata na vidljivo mjesto u sklopu tržnog 

mjesta/štanda. 

Certificiran proizvođač mora također izvjesiti identifikacijsku oznaku iz koje je vidljivo ime 

proizvođača odnosno njegovog obrta ili tvrtke te mjesto (naselje, grad) u kojemu se 

proizvodnja odvija. 

Članak 20. 

Proizvođač mora, na zahtjev Povjerenstva ili organizatora tržnice, dati na uvid sve certifikate, 

dokumente, informacije ili identifikacijske dokumente koji su potrebni za utvrđivanje 

poštivanja odredbi ovog Pravilnika.  

Članak 21. 

Prodajna mjesta/štandovi na ovlaštenoj tržnici se dodjeljuju u skladu s Tržnim redom tržnice. 

Preporuka je da se certificirani proizvođači smjeste u određeni dio tržnice kako bi se 

potrošačima olakšalo njihovo pronalaženje  

 

 

 

Članak 22. 

Svi poljoprivredni proizvodi koji se nude na prodaju moraju odgovarati standardima kakvoće 

i zdravstvene ispravnosti koji su propisani hrvatskim zakonodavstvom. 

 

Članak 23. 

Certificirani proizvođač dužan je pridržavati se općih uvjeta obavljanja prometa robe na malo 

koji su propisani Tržnim redom pojedine ovlaštene tržnice. Tržnim redom poglavito su 

regulirani: 

• uvjeti pod kojima se obavlja promet robe i usluga; 

• pravila ponašanja te prava i obveze svih sudionika događanja na tržnicama; 
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• radno vrijeme, način rada i poslovanja na tržnicama, te uvjeti korištenja tržnih usluga; 

• prodajna mjesta, tehnička sredstva i uređaji; 

• poslovno-prodajni i rashladni prostor; 

• naknade za korištenje prodajnih mjesta; 

• uređivanje i održavanje objekata i opreme na prostorima tržnica; 

• zdravstveno tehničke mjere i nadzor; 

• organiziranje prigodnih i sezonskih prodaja; 

• mjere kojim se osigurava nesmetan i kontinuiran protok roba, usluga i kupaca u svim 

dijelovima tržnica; 

• odgovornost i granice odgovornosti sudionika događanja na tržnicama za štete koje bi 

mogle biti prouzrokovane njihovim radnjama, odnosno propuštanjem obavljanja radnji 

koje su bili dužni obaviti ili njihovim ponašanjem na tržnici; 

• obveze i ovlasti organizatora tržnice, odnosno ovlaštenih djelatnika tržnice i mjere 

koje će organizator tržnice odnosno ovlašteni djelatnici tržnice poduzimati u 

slučajevima nepridržavanja odredbi Tržnog reda; 

• mjere za zaštitu temeljnih prava građana koji kao potrošači kupuju na tržnicama; 

• drugi odnosi u svezi s radom, redom i poslovanjem na tržnicama. 

 

Članak 24. 

Certificirani proizvođači koji koriste plastične vrećice s oznakom moraju se pobrinuti da 

vrećice ne prljaju tržnicu (poglavito za vjetrovita vremena). Uporabu oznake na vrećicama 

mora odobriti Savjet. 

Članak 25. 

Vizualni identitet oznake “Proizvodi hrvatskog seljaka” i način njenog korištenja definirani su 

Elaboratom o vizualnom identitetu oznake “Proizvodi hrvatskog seljaka” koji je sastavni dio 

ovog Pravilnika. 

Članak 26. 

Oznaka “Proizvodi hrvatskog seljaka” je registrirana u Državnom zavodu za intelektualno 

vlasništvo Republike Hrvatske, kao zajednički i jamstveni žig. 

Vlasnik oznake “Proizvodi hrvatskog seljaka” je UHT. 

 

Članak 27. 

Povjerenstva koja su izdala certifikat dužne su voditi evidenciju o broju izdanih certifikata 

koju treba dostaviti Savjetu najkasnije do 31. svibnja.  

Ukoliko se pojedina tržnica odluči obaviti svečano uručenje certifikata ono se mora obaviti 

najkasnije do 30. lipnja, a o datumu uručenja potrebno je obavijestiti Savjet najkasnije 7 

(sedam) dana prije svečanog uručivanja.    

Nadzor uporabe oznake 

Članak 28. 

Neovlaštena uporaba oznake podliježe sudskoj zaštiti u skladu sa Zakonom o žigu (Narodne 

novine br. 173/2003.). 

U slučaju neovlaštene uporabe oznake, Savjet odnosno UHT može zatražiti pokretanje 

postupka pred stvarno nadležnim sudom. 
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Članak 29. 

Certificirani proizvođač može, uz odobrenje Savjeta, koristiti oznaku i u promidžbene svrhe, 

ali isključivo za proizvode koji su navedeni u certifikatu.  

Oznaka se mora koristiti u skladu s Elaboratom o vizualnom identitetu.  

Članak 30. 

Povjerenstva provode redoviti nadzor poštivanja odredbi ovog Pravilnika sukladno godišnjem 

planu nadzora koji donosi Savjet. 

Ukoliko tijekom provedbe godišnjeg plana nadzora, Povjerenstva ili Savjet ocjene da su 

potrebni dodatni nadzori ili da postoji sumnja u zlouporabu korištenja oznake, nadležno 

Povjerenstvo može provesti izvanredni nadzor. 

Certificirani proizvođač mora biti spreman podvrći gospodarstvo kontrolnom nadzoru od 

strane Povjerenstva bez prethodne najave te u svako doba dozvoliti ulazak na proizvodne 

površine i u skladišne objekte. Certificirani proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik 

dužni su biti nazočni prilikom provedbe nadzora.  

 

Članak 31. 

Povjerenstvo može nasumce provesti nadzor i na tržnicama. Prilikom inspekcije na tržnici, 

Povjerenstvo provjerava proizvode koji se prodaju i uspoređuje ih s popisom na certifikatu. 

Također provjerava osoblje koje prodaje proizvode. 

U posebno opravdanim slučajevima, Povjerenstvo ima pravo zabraniti korištenje oznake, 

pojedinom certificiranom proizvođaču ukoliko utvrdi da je prekršio neku od odredbi ovog 

Pravilnika. 

Certificirani proizvođač može Savjetu podnijeti žalbu na odluku Povjerenstva. Žalba se 

podnosi u pismenom obliku u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Odluka Savjeta je 

konačna. 

Članak 32. 

Nadzor korištenja oznake na tržnici, odnosno provjeru sukladnosti proizvoda koji se nude na 

prodaju s certifikatom i provjeru osoblja koje prodaje certificirane proizvode osim nadležnog 

Povjerenstva mogu provesti organizator tržnice, odnosno ovlašteni djelatnik ovlaštene tržnice. 

Organizator tržnice, odnosno ovlašteni djelatnik ovlaštene tržnice ima pravo zabraniti 

korištenje oznake pojedinom certificiranom proizvođaču ukoliko utvrdi da je prekršio neku od 

odredbi ovog Pravilnika.  

Certificirani proizvođač može Savjetu podnijeti žalbu na odluku organizatora tržnice. Žalba se 

podnosi u pismenom obliku u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Odluka Savjeta je 

konačna. 

Članak 33. 

Članovi Povjerenstva, odnosno djelatnici ovlaštenih tržnica dužni su sve podatke prikupljene 

tijekom provedbe nadzora čuvati kao poslovnu tajnu. 

Povjerenstvo, odnosno djelatnik ovlaštene tržnice su dužni sastaviti pismeni zapisnik o 

provedbi nadzora. Zapisnik se sastavlja u tri primjerka od kojih se izvorni ostavlja 

certificiranom proizvođaču, jednu kopiju zadržava Povjerenstvo, odnosno djelatnik ovlaštene 

tržnice, a jedna se kopija dostavlja Savjetu. 

 

Sankcije 

Članak 34. 
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Povjerenstvo je dužno proizvođača, za kojeg se utvrdi da je prekršio neku od odredbi 

Pravilnika, prijaviti Savjetu radi izricanja sankcija. Prijava mora sadržavati zapisnik postupka 

kojim je utvrđen prekršaj, razloge pokretanja postupka izricanja sankcija te eventualne 

dokaze. 

Članak 35. 

Težina sankcije koju može izreći Savjet ovisi o ozbiljnosti prekršaja. Izrečena sankcija ne 

može biti manja od šestomjesečne zabrane korištenja oznake niti veća od dvogodišnje zabrane 

korištenja oznake. 

Ukoliko certificirani proizvođač prekrši istu odredbu dva puta uzastopno Savjet mu može 

izreći trajnu zabranu korištenja oznake. 

 

Završne odredbe 

Članak 36. 

Korespondencija između podnositelja zahtjeva, odnosno certificiranog proizvođača i Savjeta, 

odnosno Povjerenstva vrši se uvijek putem preporučene pošiljke. 

Savjet je dužan riješiti svaku žalbu u roku od 20 dana. 

 

Članak 37. 

 

Svi potpisnici sporazuma o provedbi ovog Pravilnika donijeti će na svojim tijelima 

odgovarajuće odluke o njegovom prihvaćanju. 

 

Članak 38. 

 

U izvanrednim i nepredvidljivim okolnostima predsjednik Savjet može donijeti odluku o 

produženju ili prolongiranju svih rokova za provedbu postupka certificiranja koji su propisani 

ovim Pravilnikom. 

Članak 39. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Udruge hrvatskih tržnica.  

 

U Zagrebu, 22. svibnja 2020.   

 

____________________________ 

Niko Pervan, predsjednik UHT-a 


