
 
SMANJENJE BRUTO VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN PLAĆA DJELATNIKA 

AGENCIJE ZA 2009. GODINU, TE SMANJENJE BRUTO PLAĆE RAVNATELJA ZA 
2009. GODINU  

 
 
 

 Pravilnikom o radu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik o radu) uređena su prava, obveze i odgovornosti iz rada i po 
osnovi rada djelatnika Agencije. Pravilnik o radu sklopljen je 28. veljače 2007. godine i 
usklađen je s Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u upravnim tijelima 
Grada Rijeke koji je stupio na snagu 1. siječnja 2007. godine.  
 

Sukladno odredbi članka 49., stavka 2. Pravilnika o radu, osnovnu plaću djelatnika 
Agencije čini umnožak bodova radnog mjesta i vrijednosti boda. Nadalje, broj bodova za 
pojedino radno mjesto, vrijednost boda, kao i promjenu visine osnovne bruto plaće utvrđuje 
Upravno vijeće. 
 
 Zbog opće gospodarske situacije i činjenice da se prihodi Proračuna Grada Rijeke 
ostvaruju smanjenom dinamikom, potrebno je plaće zaposlenih u ustanovama - 
proračunskim korisnicima Grada Rijeke smanjiti za 3% na način da se vrate na razinu iz 
2008. godine, počevši od isplate plaća za mjesec srpanj 2009. godine.  
 
 Agencija za društveno poticanu stanogradnju je ustanova – proračunski korisnik 
Grada Rijeke, te se sukladno planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Rijeke 
za 2009. godinu, a usklađeno sa Nalogom Gradonačelnika temeljenom na zaključku 
Materijala sa Sjednice Gradonačelnikova kolegija (KLASA: 400-01/09-01/22; URBROJ: 
2170/01-08-00-09-1 od 21. srpnja 2009. godine) predlaže usklađivanje vrijednosti boda za 
obračun plaća Agencije i to smanjenjem za 3% postojeće bruto vrijednosti boda, odnosno 
smanjenjem bruto vrijednosti boda sa 5,34 kune za 0,16 kuna na iznos od 5,18 kuna i 
počinje se primjenjivati počevši od obračunske plaće za mjesec srpanj 2009. godine.  
 
 Sukladno članku 3. Ugovora o pravima i obvezama Ravnatelja Agencije za 
društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke povećanje ili smanjenje bruto plaće 
Ravnatelja, provodi se istovjetno povećanju ili smanjenju sredstava za redovan rad 
utvrđenog Proračunom Grada Rijeke i Financijskim planom Agencije, iskazano u postotku 
porasta ili pada plaća u Agenciji. Promjene bruto plaće Ravnatelja prethodno utvrđuje i 
odobrava Upravno vijeće Agencije, kao i datum od kojeg se povećanje primjenjuje.  
 
  
 Prilaže se prijedlog Odluke o smanjenju bruto vrijednosti boda za obračun plaća 
djelatnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2009. godinu, te 
smanjenju bruto plaće ravnatelja Agencije.  
 
 


