HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Zagreb, Berislavićeva 9, kojeg zastupa
predsjednik udruge Hrvoje Hegedušić (kraće: HDS)
i
UDRUGA POSLODAVACA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE, Zagreb, Izidora
Kršnjavog 1, kojeg zastupa predsjednik udruge Kristian Šustar (kraće: UPUHH)
U Zagrebu, dana 14.svibnja 2012. godine, zaključuju

ANEKS II. SPORAZUMU OD 12.06.2001.
O UREĐENJU ODNOSA U POGLEDU KORIŠTENJA GLAZBE U HOTELIMA,
MOTELIMA I TURISTIČKIM NASELJIMA
Članak 1.
Hrvatsko društvo skladatelja, koji putem svoje stručne službe za zaštitu autorskih muzičkih
prava (kraće: ZAMP) objedinjuje poslove ostvarivanja prava autora i nositelja srodnih
prava na glazbenim djelima zastupajući Hrvatsku udrugu za zaštitu izvođačkih prava
(kraće: HUZIP) i Udrugu za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava
(kraće: ZAPRAF), ranije pod nazivom Hrvatska diskografska udruga (kraće: HDU), te
Hrvatska udruga hotelijera i restoratera čiji je pravni sljednik Udruga poslodavaca u
hotelijerstvu Hrvatske, kao udruga poslovnih subjekata koji se bave hotelijerskom
djelatnošću, dana 12.06.2001. godine zaključili su Sporazum o uređenju odnosa u pogledu
korištenja glazbe u hotelima, motelima i turističkim naseljima. (dalje u tekstu: Sporazum).
Članak 2.
Stranke ovog Aneksa potvrđuju svoju dosadašnju suradnju utemeljenu na Sporazumu te su
radi unaprjeđenja međusobnih odnosa pristupile pregovorima o novim uvjetima i novom
modelu naknada za korištenje glazbe u hotelima i turističkim naseljima.
Članak 3.
Stranke ovog Aneksa suglasne su da se za mehaničko korištenje glazbenih djela u sobama i
zajedničkim prostorijama hotela i turističkih naselja u periodu od 01.01.2012. do
31.12.2012. godine primjenjuje postojeći model naknada utvrđen službenom Tarifom
naknada: HDS-a (NN 1/97, Tarifni broj 5), HUZIP-a (NN 1/97, Tarifni broj 2) i HDU-a
(NN 116/00, Tarifni broj 2).
Članak 4.
(1) Stranke ovog Aneksa suglasne su s primjenom sljedećih popusta na naknade utvrđene
službenom Tarifom naknada za korištenje mehaničke glazbe u sobama i zajedničkim
prostorijama hotela i turističkih naselja za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine uz
uvjet zaključenja pojedinačnog ugovora između obveznika plaćanja naknada (korisnika) i
HDS ZAMP-a:
1.) 10 % popusta za članice UPUHH-a uz uvjet da UPUHH kao udruženje korisnika
kumulativno ispunjava obveza definirane u Općim uvjetima za ostvarivanje prava na
popuste na naknade za mehaničko korištenje glazbenih djela u objektima iz skupine hoteli,
kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj od 11. svibnja 2012. godine.
2.) 15% popusta za jednokratno plaćanje ugovorenih obveza za 2012. godinu
15.06.2012. godine.

do

3.) 15 % popusta za predaju HDS ZAMP-u ugovorenih instrumenata osiguranja plaćanja
obveza po ugovoru.
4.) 10% popusta za zaključenje ugovora za 2012. godinu do 31.07.2012. godine s otplatom
ugovorenih obveza do 30.11.2012. godine u svrhu pojednostavljenja provedbe budućeg
modela naknada u sustavu HDS ZAMP-a koji model naknada će se konačno utvrditi
završetkom pregovora.
(2) Popusti iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se sukcesivno.
Članak 5.
Ovaj Aneks se zaključuje za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.
Članak 6.
Ovaj Aneks je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka o kojih svaka stranka zadržava po
dva (2) primjerka.

Za HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
Hrvoje Hegedušić, predsjednik udruge

Za UDRUGU POSLODAVACA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE
Kristian Šustar, predsjednik udruge

