Na temelju članka 18. Zakona o udrugama (,,Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19)
te članka 27. Statuta, Skupština Udruge hrvatskih tržnica održana 18. ožujka 2022.
donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA
Članak 1.
Mijenja se članak 33. Statuta tako da prvi redak članka sada glasi:
„Odluke na Vijeću donose se većinom glasova nazočnih članova Vijeća.“
Članak 2.
Mijenja se članak 41. Statuta tako da novi članak sada glasi:
“TAJNIŠTVO UHT-a obavlja sve stručne, organizacijske i administrativno-tehničke
poslove za Udrugu i njena tijela.
Tajništvo Udruge čine zamjenik predsjednika kojeg bira Skupština i tajnik kojeg imenuje
Vijeće UHT-a.
Za funkciju tajnika može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske s visokom stručnom
spremom, znanjem jednog stranog jezika, potrebnim iskustvom i organizacijskim
sposobnostima.
Angažman članova tajništva može se temeljiti na ugovoru o radu (radni odnos) zaključenim
sa UHT-om ili nekim od njezinih redovnih članova ili na temelju ugovora o vanjskoj suradnji.
Članovi Udruge su dužni osigurati prostorno-tehničke i organizacijske uvjete za rad
Tajništva.”
Članak 3.
Mijenja se članak 42. Statuta tako da novi članak sada glasi:
“TAJNIK obavlja sljedeće poslove:
- priprema stručna predavanja, seminare i tečajeve, kao i praktične prikaze prema
programu rada Udruge,
- daje prijedloge za osnivanje stručnih radnih tijela i povjerenstva po određenim pitanjima
i uočenoj problematici u ostvarenju ciljeva Udruge,
- izrađuje prijedlog strategije i programa rada Udruge i organizira njegovu provedbu po
ovlaštenju Predsjednika,
- predstavlja Udrugu i surađuje s domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim
institucijama i udruženjima koja se bave djelatnostima od interesa Udruge,
- predlaže godišnji i višegodišnji program rada Udruge,
- organizira i provodi stručno usavršavanje i osposobljavanje članova udruge putem
predavanja, izdavanja stručnih publikacija, tečajeva, praktičnih prikaza i seminara,
- izvršava odluke i zaključke Skupštine, Vijeća i drugih tijela Udruge ako ovim Statutom za
konkretan slučaj nije određena nadležnost dugih osoba odnosno tijela Udruge,
- sudjeluje u pripremi i odgovoran je za informiranje članova o aktivnostima i događajima
u Udruzi.
- predlaže Vijeću UHT-a i Skupštini pravilnike i akte potrebne za provedbu programa rada,
- podnosi godišnje izvješće o provedbi programa razvoja UHT-a,
- priprema materijale za sjednice Vijeća i Skupštine UHT-a,
- vodi zapisnike sa sjednice Skupštine i Vijeća UHT-a,

- obavlja i druge poslove određene zakonom, odlukama Skupštine, Vijeća ili Predsjednika,
a u skladu sa Statutom i zakonima.”
Članak 4.
Mijenja se članak 43. Statuta tako da novi članak sada glasi:
“ZAMJENIK PREDSJEDNIKA obavlja sljedeće poslove:
- sudjeluje u priprema materijale za sjednice Vijeća i Skupštine UHT-a,
- koordinira poslove vezane za materijalno-financijsko poslovanje i upozorava nadležna
tijela na eventualno kršenje propisa vezanih za materijalno-financijsko poslovanje,
- izvršava odluke i zaključke Skupštine, Vijeća i drugih tijela Udruge ako ovim Statutom za
konkretan slučaj nije određena nadležnost drugih osoba odnosno tijela Udruge,
- brine se o provođenju odluka tijela Udruge,
- koordinira organizacijske aktivnosti Udruge,
- sudjeluje u pripremi materijala za web stranice Udruge i općenito u informiranju članova
Udruge o aktivnostima i događajima u Udruzi,
- Sudjeluje u izradi prijedloga strategije i programa rada Udruge i organizaciji njegove
provedbe,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, odlukama Skupštine, Vijeća ili Predsjednika,
a u skladu sa Statutom i zakonima.”
Članak 5.
Mijenja se članak 45. Statuta tako da novi članak sada glasi:
“Tajništvo je za svoj rad odgovorno Vijeću i Skupštini.
Članovi Tajništva mogu biti razriješeni dužnosti na prijedlog predsjednika ili drugih
tijela Udruge.
Odluku o razrješenju tajnika donosi Vijeće, odluku o razrješenju zamjenika predsjednika
donosi Skupština, u slučajevima kad se steknu osnovani razlozi za donošenje takve
odluke.”
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zagreb, 18. ožujak 2022.
Predsjednik Udruge hrvatskih tržnica
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