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Organizacijska shema UHT 

Predsjednik  Tajništvo 

Vijeće UHT 

Skupština 

Članice - 30 trţnica 

Nadzorni odbor 



Snaga UHT – u brojkama 

30 
tržnica 

311.912 
m2 

779  

zaposlenika 

16.280 
prodavatelja 

14.050  

prodajnih mjesta 



Korisnici usluga trţnica 

TRŢNICA 

OBRTNICI 

OPG 

 PZ 

TRGOVAČKA 
DRUŠTVA 



UHT – vaţan “kotačić” 



Projekt Certificirana seljačka trţnica 

Certificirana seljačka tržnica (CST) 

  Započeo 2005. godine  

Od 2002. do 2007. godine, USAID i 

njegov partner DAI vodili su Projekt za 

povećanje konkurentnosti u 

poljoprivrednoj industriji (ACE)  



Ciljevi projekta uvođenja CST-a 

 pomoći malim i srednjim OPG-ima da: 
 

povećaju proizvodnju  

unaprijede kvalitetu proizvoda  

prošire područje distribucije svojih 
proizvoda – sve u cilju poboljšanja 
prodaje, zapošljavanja i prihoda 
 

poslove utvrđivanja porijekla proizvoda 
spustit na razinu lokalne samouprave i 
regionalne uprave.  

 



Partneri na projektu  

 

USAID DAI-ACE 

Udruga hrvatskih trţnica 

Zajednica udruga hrvatskih povrćara 

JLS (gradovi i općine) i Ţupanije 

Udruţenja proizvođača 



Projekt – Certificirana seljačka tržnica 

(CST) 

 Zagreb, Slavonski Brod, Sisak, Osijek, Varaždin, Pula i 
Čakovec.  

 Ukupno je programom certificiranja obuhvaćeno oko 250 
OPG-a  koja prodaju svoje vlastito povrće na trţnicama.  
 

 

 PRAVILNIK  

O ORGANIZACIJI I RADU 

 CERTIFICIRANE SELJAČKE TRŢNICE  

I UPORABI OZNAKE 

“PROIZVODI HRVATSKOG SELJAKA” 

 



Zašto je potrebno uvesti certifikaciju proizvoda 

i same tržnice? 

 
 

 Hrana je najvaţniji i najčešći proizvod koji kupujemo  

 Potrošač je bombardiran svakojakim reklamama o 

hrani   

 U poplavi ponude različitih proizvoda sve manje 

vjerujemo onome što je napisano 

 Trgovac ne zna puno o samom proizvodu i o načinu 

kako je proizveden 

 Zaštita proizvođača od nelojalne konkurencije, a 

potrošača od moguće prijevare  

 



Što to konkretno znači? 

 

 Svaki proizvođač koji ţeli sudjelovati u sustavu 
certificiranja mora ispuniti sljedeće temeljne uvjete za 
pravo na stjecanje certifikata o porijeklu svojih proizvoda 
(„Uvjerenje o porijeklu“): 
 

 Imati status OPG-a 

 U pravilu biti član udruge proizvođača poljoprivrednih 
proizvoda ili prerađevina 

 Dati dokaze o posjedovanju ili najmu poljoprivrednog 
zemljišta 

 Obaviti nadzor o uvjetima proizvodnje od strane povjerenstva 
za izdavanje certifikata 

 Pridrţavati se odredbi Pravilnika  



Nadzor i kontrola 

 Na temelju izvršenog nadzora izdaje se 

proizvođaču Uvjerenje o porijeklu 

 Svakog proizvođača koji je stekao uvjerenje moţe 

se bez najave tijekom razdoblja proizvodnje 

kontrolirati 

 Certificirani proizvođači ne smiju u svojoj ponudi 

imati vrste proizvoda za koje nije utvrđeno da ih 

proizvode na svojem gospodarstvu niti smiju 

prodavati tuđe proizvode  

 



Organizacija CST 

Obiteljska poljprivredna 
gospodarstva

Udruge
Neprofitna razina

udruživanja

Zadruge
Profitna razina 
udruživanja

CST
Tržnica

-vele i maloprodaja

certificiran
je



Postupak certificiranja 



Upotreba znaka na temelju certifikata 



Zašto trţnica – njezina uloga? 

 Mjesto izravne veze proizvođača i potrošača -

stvaraju se poznanstva i duboko povjerenje između 

onih koji proizvode  hranu i onih koji je kupuju.  

 Izravne informacije o hrani koju kupujemo 

  Imamo “svojeg” proizvođača upravo “naše” hrane 

 Tako se banalna kupnja pretvara u ritual i posebno 

zadovoljstvo, pa čak i stvar prestiţa pri čemu se svi 

osjećaju kao pobjednici. 



Trţnica – mjesto izravne prodaje 

 Svjeţina proizvoda – sezonska ponuda 

 Uporaba tradicijskih tehnoloških postupaka 

 Veća kakvoća i posebnost proizvoda – 
korisnost za potrošača 

 Međusobno povjerenje (osobni kontakt s 
proizvođačem) – obiteljski kupci 

 Obavijesti o proizvodnji i preradi 

 Veća briga za okoliš 

 Trenutna naplata 



Koristi za sve 

Marketing – veća prodaja 

Veća prodaja  -  bolja zarada 

Potpora od drţave i EU 

Zaštita potrošača –garancija 

porijekla i kvalitete proizvoda 

Jačanje lokalne ekonomije 





Certifikat – istaknut na prodajnom mjestu 







Prezentacija CST-a i dodijela 

certifikata 









Hvala na paţnji ! na paţnji! 


