
 

 

 

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA 
Ilica 49/II 
10 000 Zagreb 
 
 

Zagreb 27.03.2020. 
 
 
 
Predmet: 4 Mjere HDS ZAMP-a za ožujak 2020. - za ugostitelje i pružatelje drugih uslužnih  djelatnosti  
                  koji u poslovanju koriste autorska glazbena djela. 
 
 
Poštovani, 

            nastavno na okolnosti u poslovanju ugostitelja i pružatelja drugih uslužnih djelatnosti uzrokovane 
COVID-19 virusom i sukladno ranije najavljenim informacijama da će HDS ZAMP korisnicima glazbe u 
poslovanju izaći u susret i pružiti solidarnu potporu u vidu financijskog rasterećenja, u ovim 
teškim vremenima za sve dionike, želimo Vas informirati o najnovijim poslovnim odlukama HDS ZAMP-a 
koje se odnose na mjesec ožujak i iduća razdoblja u kojem će objekti biti zatvoreni,  uzimajući pritom u  
obzir i posebnu situaciju u kojoj se nalaze korisnici glazbe, ali i sve gori položaj svojih članova, glazbenika 
koji su među prvima i najteže pogođeni nastalom krizom. 

HDS ZAMP će korisnicima glazbenih djela na koje se primjenjuju mjere obustave rada temeljem odluke 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020., omogućiti rasterećenje u vidu 3 sljedeće 
mjere: 

 Mjera 1. : 50 % otpisa mjesečne cijene za ožujak zbog prestanka rada u razdoblju    

                     od 15.03. do 31.03.2020. 

 Mjera 2. : 50 % popusta na cijenu za 14 dana rada u ožujku, to jest za razdoblje rada   

                     od 01.03. do 14.03.2020. 

Mjera 1. i mjera 2. ukupno čine 77,4 % popusta  na mjesečnu  cijenu za razdoblje od 01.03. do 
31.03.2020.   
 

 Mjera 3. : Otplata iznosa od 22,6 % cijene za ožujak u 3 (tri) rate, s početkom prve rate  

                  nakon ponovnog otvaranja objekata. 
 

Prestankom mjera obustave rada HDS ZAMP će donijeti odluku o visini mjesečne naknade za prvi i 
sljedeće mjesece u kojima će objekti korisnika ponovno početi s radom tj. korištenjem autorskih 
glazbenih djela. 

Nadalje, svi objekti koji su na području Grada Zagreba potresom oštećeni u mjeri da ne mogu nastaviti s 
radom, izuzeti su u potpunosti od plaćanja naknade za ožujak (Mjera 4.). Pozivamo sve objekte na koje 
se odnosi ova mjera, da nas kontaktiraju pismeno na mail posl-zg@hds.hr. 
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Objekti sa primjenom mjere obustave rada sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ne 
trebaju pojedinačno kontaktirati HDS ZAMP da su prestali sa radom jer smo u evidencijama proveli 
automatsku obustavu poslovanja sukladno odluci za sve objekte na koje se odluka odnosi. 

Za sve informacije i pomoć korisnicima stojimo na raspolaganju i na mailu zamp@hds.hr i brojevima 
telefona: Centrala: 01/6387-000,  Poslovnica Zagreb: 01/6387-003, Poslovnica Rijeka: 051/686-547, 
Poslovnica Osijek: 031/200-722 i Poslovnica Split: 021/317-639. 

 
Vjerujemo da su ove posebne mjere dovoljan dokaz kako u korisnicima vidimo partnere i u najgorem 
razdoblju za poslovanje svih subjekata u zemlji. 

 
S poštovanjem, 
Za HDS ZAMP 
Nenad Marčec, glavni direktor ZAMP-a 
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