
Na temelju članka 8. Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine, broj: 

27/01, 39/09) i članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 

012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće Veleučilišta 

u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

ODLUKU 

o donošenju  

Pravilnika o dodatku za uspješnost na radu zaposlenika Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu zaposlenika Veleučilišta u 

Virovitici koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.  

 

 

 

Članak 2. 

 

 Ovaj Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana objave.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/20 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 8. Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine, broj: 

27/01, 39/09) i članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 

012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće Veleučilišta 

u Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

PRAVILNIK 

o dodatku za uspješnost na radu zaposlenika Veleučilišta u Virovitici  

 

 

 

Članak 1. 

 Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata rada 

zaposlenika Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Veleučilište) kao i način isplate 

dodatka za uspješnost na radu temeljem ostvarenih natprosječnih rezultata rada. 

 

Članak 2. 

 Dodatak za uspješnost na radu godišnje može iznositi najviše tri plaće zaposlenika  i 

ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. 

 Zaposleniku Veleučilišta u jednom mjesecu može se odobriti isplata na ime dodatka za 

uspješnost na radu najviše do iznosa 50% osnovne bruto plaće zaposlenika, a koja se može 

utvrditi u postotnom ili nominalnom iznosu. 

 

Članak 3. 

 Zaposleniku se može odobriti isplata dodatka za uspješnost na radu za natprosječne 

rezultate rada, tj. ukoliko uz uredno obavljanje svojih redovitih radnih obveza ispuni najmanje 

jedan od sljedećih kriterija: 

- tijekom radnog vremena ostvari obujam poslova veći od prosječnog, 

- ukoliko obveze iz povećanog opsega posla obavi u roku kraćem od zadanog, 

- ukoliko je kvaliteta obavljenih poslova viša od prosjeka, 

- ukoliko samoinicijativnošću i kreativnošću doprinese boljoj organizaciji rada i/ili 

racionalizaciji poslovanja, 

- ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla koji se nije mogao predvidjeti i koji je 

zahtjevao povećan napor zbog intenziteta i rokova za obavljanje posla, 

- ukoliko zaposelnik kroz duže vremensko razdoblje, uz poslove svog radnog mjesta, 

obavlja i poslove radnog mjesta odsutnog zaposlenika ili nepopunjenog radnog mjesta, 

- ukoliko njegovo djelovanje u obavljanju poslova ili u vezi s obavljanjem poslova 

doprinese ugledu ili afirmaciji Veleučilišta u Virovitici.  

 

Članak 4. 

 Obrazloženi prijedlog za isplatu i visinu dodatka za uspješnost na radu za pojedinog 

zaposlenika može dati neposredno nadređeni zaposlenik ili prodekan ili dekan Veleučilišta.  

Rješenje o isplati i visini dodatka za uspješnost na radu donosi Stručno vijeće 

Veleučilišta.  

 

Članak 5. 

 Dodatak se isplaćuje u okviru obračuna plaće za mjesec u kojem je doneseno Rješenje 

o isplati i visini dodatka za uspješnost na radu. 

 Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost na radu osiguravaju se u Financijskom planu 

Veleučilišta. 



Članak 6. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 7. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodatku za 

uspješnost na radu zaposlenika Visoke škole Virovitica (KLASA: 602-04/21-02/03, 

URBROJ: 2189-74-21-02 od 25. siječnja 2021.). 

 

 

Članak 8. 

 Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/20 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 


