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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE
N/r predsjednika Vijeća

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije", broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni 
tekst) i članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene novine 
Grada Rijeke" broj 14/16 i 2/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke Izvješće o korištenju 
proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu za mjesec travanj 2017. 
godine.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13- ispravak i 25/13- pročišćeni tekst) 
za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i 
Verenu Lelas Turak, v.d. pročelnika Ureda Grada.

G R A D O N A Č E L N I K

                                                                                                    mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#



IZVJEŠĆE
o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu

za mjesec travanj 2017. godine

Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 - u daljnjem tekstu Zakon) 
definira namjene za koje se mogu tijekom proračunske godine trošiti planirana sredstva 
proračunske zalihe. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje tijelo izvršne vlasti, uz 
obvezu mjesečnog izvještavanja predstavničkog tijela o korištenju navedenih sredstava.

Prema Zakonu, sredstva proračunske zalihe mogu se utrošiti za nepredviđene namjene, za 
koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za one namjene za koje se tijekom godine pokaže da 
za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. 
Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica 
elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih 
nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća kao i za ostale nepredviđene rashode 
tijekom godine.

Proračunska zaliha u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu definirana je u Glavi III. 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" 
broj 14/16 i 2/17 - u daljnjem tekstu: Odluka). Odlukom je utvrđeno da ovogodišnja proračunska 
zaliha iznosi ukupno 1.500.000,00 kn, a odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe donosi 
Gradonačelnik koji je dužan mjesečno izvještavati Gradsko vijeće Grada Rijeke o korištenju 
sredstava proračunske zalihe.

Na temelju obrazloženog prijedloga Ureda Grada Gradonačelnik je 24. travnja 2017. godine 
donio Odluku o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2017. 
godinu (KLASA: 023-01/17-04/43-96; URBROJ: 2170/01-15-00-17-1).

Navedenom je odlukom odobrena isplata iznosa od ukupno 112.602,29 kuna za plaćanje 
autorske naknade u vezi javnog priopćavanja glazbe javnom izvedbom. Sredstva u navedenom 
iznosu isplati će se u korist  žiro računa Hrvatskog društva skladatelja. 

Naime, 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 naknadne sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kao i 
odredbama Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela.

Iako je Grad Rijeka uredno prijavljivao, a to i to dalje i čini, sve manifestacije kojih je 
organizator, navedena strukovna udruga nije izdavala fakture zbog internog programa udruge koji 
ne omogućava izdavanje fakture dok postoji otvoreni dug. 

Radi potpunijeg razumijevanja problematike nužno je naglasiti kako Grad Rijeka nije 
obveznik prijave te potom plaćanja autorske naknade samo u slučajevima kada je Grad 
organizator manifestacije već, sukladno odredbi članka 160. stavka 4. Zakona, solidarno odgovara 
za isplatu odgovarajuće naknade u slučajevima kada omogući korištenje gradskog prostora nekoj 
drugoj osobi. Iz tog razloga bilo je izuzetno teško utvrditi u kojem je trenutku i za koju manifestaciju 
knjižen dug na Grad Rijeku.

S obzirom da je obveza Grada Rijeke prema ZAMP-u u trenutku donošenja Odluke o 
korištenju sredstava Proračunske zalihe iznosila 112.602,29 kuna, Grad Rijeka i Hrvatsko društvo 
skladatelja dogovorili su sklapanje ugovora radi reguliranja međusobnih prava i odnosa u vezi 
plaćanja nastalog duga za naknadu.

Kako navedeni iznos nije bio predviđen i osiguran u Proračunu Grada Rijeke za 2017. 
godinu, donesena je odgovarajuća Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe.
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