
 
Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 

2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17), Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je 24. travnja 2017. godine sljedeću 
 

ODLUKU 
o korištenju sredstava Proračunske zalihe 
u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 

 
 
 1. Odobrava se isplata iznosa od 112.602,29 kuna za plaćanje autorske naknade u vezi 
javnog priopćavanja glazbe javnom izvedbom. 
 2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Grada Rijeke 
za 2017. godinu, a u korist Hrvatskog društva skladatelja, OIB 56668956985, Zagreb, 
Berislavićeva 9, IBAN: HR8623600001101345746, poziv na broj 296206 sljedećom dinamikom: 

- iznos od 30.102,29 kuna do 30. travnja 2017. godine, 
- iznos od 27.500,00 kuna do 31. svibnja 2017. godine, 
- iznos od 27.500,00 kuna do 30. lipnja 2017. godine i 
- iznos od 27.500,00 kuna do 31. srpnja 2017. godine. 

 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke. 
 
 
KLASA: 023-01/17-04/43-96 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 24. travnja 2017. 
 
 
          GRADONAČELNIK 

                 
                                                                              
 

                                mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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PREDMET: Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PROČELNICA UREDA GRADA 
 
 
 

      Verena LELAS TURAK 
 
 
 



 
Obrazloženje prijedloga odluke o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 
 

Dopisom od 14. ožujka 2017. godine Hrvatsko društvo skladatelja-ZAMP obratilo se Gradu 
Rijeci radi reguliranja međusobnih odnosa u vezi javnog priopćavanja glazbe te plaćanja autorske 
naknade sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine" 
broj 167/03, 79/07, 80/11, 141/13 i 127/14) kao i odredbama Pravilnika o naknadama za javnu 
izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela ("Narodne novine" broj 80/92, 72/93, 29/95, 50/95, 
1/97 i 75/97).  

Iako Grad Rijeka uredno prijavljuje manifestacije kojih je Grad organizator, strukovna 
udruga od 2013. godine nije izdavala fakture zbog njihovog internog programa koji ne omogućava 
fakturiranje dok postoji otvoren dug. Radi razumijevanja ove problematike potrebno je reći da Grad 
nije obveznik prijave te potom plaćanja autorske naknade samo u slučajevima kada je on 
organizator, već sukladno odredbi članka 160. stavka 4., solidarno odgovara za isplatu 
odgovarajuće naknade u slučaju kada omogući korištenje svog prostora drugoj osobi. Iz tog 
razloga bilo je vrlo teško utvrditi u kojem je trenutku i za koju manifestaciju knjižen dug na Grad 
Rijeku.  

S obzirom navedeno, obveza Grada s osnove plaćanja autorske naknade u ovom trenutku 
iznosi 112.602,29 kuna. Radi reguliranja međusobnih odnosa Grad Rijeka zaključit će sa 
Hrvatskim društvom skladatelja ugovor kojim je dogovoreno plaćanje naknade u četiri jednake rate 
počevši od 1. svibnja 2017. godine. 

Obzirom navedena sredstva nisu osigurana u proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 
predlaže se sredstva osigurati iz Proračunske zalihe. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada 
Rijeke za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17), člankom 8. stavkom 1. 
utvrđeno je da su u Proračunu planirana sredstva proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 
1.500.000,00 kuna koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. Zakonom o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da se sredstva proračunske zalihe 
koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za 
koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju 
proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Zakon nadalje propisuje da se sredstva proračunske zalihe 
koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, 
epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događa i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge 
nepredviđene rashode tijekom godine. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje 
Gradonačelnik. 
 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje sljedećeg 
 

z a k lj u č k a 
 
1. Donosi se odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke 

za 2017. godinu. 
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu Odluke iz točke 1. ovog 

zaključka. 
3. O donošenju Odluke iz točke 1. ovog zaključka Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko 

vijeće Grada Rijeke, sukladno članku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke 
za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17), Gradonačelnik Grada Rijeke 
donio je _____ travnja 2017. godine sljedeću 
 

ODLUKU 
o korištenju sredstava Proračunske zalihe 
u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu 

 
 
 1. Odobrava se isplata iznosa od 112.602,29 kuna za plaćanje autorske naknade u vezi 
javnog priopćavanja glazbe javnom izvedbom. 
 2. Sredstva iz točke 1. ove Odluke isplatit će se na teret Proračunske zalihe Grada Rijeke 
za 2017. godinu, a u korist Hrvatskog društva skladatelja, OIB 56668956985, Zagreb, 
Berislavićeva 9, IBAN: HR8623600001101345746, poziv na broj 296206 sljedećom dinamikom: 

- iznos od 30.102,29 kuna do 30. travnja 2017. godine, 
- iznos od 27.500,00 kuna do 31. svibnja 2017. godine, 
- iznos od 27.500,00 kuna do 30. lipnja 2017. godine i 
- iznos od 27.500,00 kuna do 31. srpnja 2017. godine. 

 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu ove Odluke. 
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