
OBRAZLOŽENJE  
 

Na sjednici održanoj dana 02.10.2014.god. Upravno vijeće Agencije za društveno 
poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija) prihvatilo je i usvojilo Odluku o 
izmjenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja plaće djelatnika Agencije. 

 
Nadalje, na sjednici Upravnog vijeća Agencije koja je održana dana 

05.9.2013.god. prihvaćena je Odluka Upravnog vijeća o imenovanju Vladimira Benca za 
ravnatelja Agencije na vrijeme od četiri godine te je usvojen Ugovor o međusobnim 
pravima i obvezama. 

 
Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 18.12.2014.god. o donošenju 

Proračuna Grada Rijeke za 2015.god. i projekcije za 2016. i 2017.god. (KLASA:021-
05/14-01/126, URBROJ:2170/01-16-00-14-7) rashodi za zaposlene gradske uprave i 
proračunskih korisnika planirani su sa smanjenjem sredstava za plaće zaposlenih u 
gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5% u odnosu na 2014.god., slijedom 
čega je na sjednici Upravnog vijeća Agencije koja je održana dana 30.12.2014.god. 
usvojen Financijski plan Agencije za 2015.god. u kojem su se plaće djelatnika Agencije u 
masi smanjile za 5% - uz primjenu načela pravednosti tako da se veće plaće više 
smanjuju, a manje plaće se smanjuju u manjim postocima.  

 

Dosadašnjom Odlukom o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije, osnovnu 
plaću čine umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na kojem je djelatnik 
zaposlen i osnovice za obračun plaće koja se usklađuje s osnovicom za obračun plaće 
osnivača Agencije, Gradom Rijekom. Ravnatelju Agencije se za redovno puno radno 
vrijeme utvrđuje plaća posebnim ugovorom o međusobnim pravima i obvezama. 
  

Predloženom Odlukom  o izmjeni i dopuni članka 3. Odluke o načinu utvrđivanja 
plaća djelatnika Agencije, određuju se koeficijenti za obračun plaća, kao i osnovica za 
obračun plaće, usklađeno s koeficijentima i osnovicom za obračun plaće koje se 
primjenjuju u gradskoj upravi Grada Rijeke.  

 
Za ravnatelja Agencije predloženo je smanjenje bruto plaće na način da osnovna 

bruto plaća bude usklađena s osnovnom bruto plaćom pročelnika Grada Rijeke koja 
iznosi 17.992,12 kn (umjesto dosadašnjih 20.887,94 kn) za redovno puno radno vrijeme. 

 
Temeljem svega gore navedenog, predlaže se izmjena koeficijenata za radna 

mjesta ustrojena u Agenciji sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada, sve 
kako slijedi: 

 
1. Savjetnik 1 za investicije      2,02 (do sada 2,12) 
2. Viši savjetnik – koordinator 2 za programe POS-a  2,21 (do sada 2,33) 
3. Viši stručni suradnik 2 za pravne poslove   1,53 (do sada 1,58) 
4. viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove   1,53 (do sada 1,58) 

 
 
I na kraju predlaže se Upravnom vijeću Agencije prihvaćanje i usvajanje Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o načinu utvrđivanja plaće djelatnika Agencije te Odluke 
o izmjeni (smanjenju) bruto plaće ravnatelja Agencije kao i usvajanje Aneksa broj 1. 
Ugovora o međusobnim pravima i obvezama –sve sa stupanjem na snagu danom 
donošenja. 

 
 
 


