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P R A V I L N I K 

o utvrđivanju kriterija natprosječnih 
rezultata i načinu isplate dodatka  

za uspješnost u radu zaposlenima u 
Jedinstvenom upravnom odjelu 

 
Članak 1. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za 
osobe u muškom ili ženskom rodu, 
uporabljeni su neutralno i odnose se na 
muške i ženske osobe. 
U rješenjima kojima se odlučuje o pravu 
službenika i namještenika na dodatak za 
uspješnost u radu izrazi se navode u rodu 

koji odgovara spolu zaposlenog kojemu se 
dodjeljuje dodatak. 
 

Članak 2. 
Zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: 
Općinska uprava) za natprosječne rezultate u 
radu mogu ostvariti isplatu dodatka za 
uspješnost u radu, koji može iznositi 
godišnje najviše tri plaće zaposlenog koji 
ostvaruje pravo na dodatak. 
Plaćom iz prethodnog stavka smatra se plaća 
zaposlenog koju je ostvario za mjesec prije 
utvrđivanja prava na isplatu dodatka. 
Dodatak za uspješnost u radu ne može se 
ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. 
 

Članak 3. 
Zaposleni u Općinskoj upravi mogu ostvariti 
pravo na dodatak za uspješnost u radu ako su 
za rad u prethodnoj godini ocijenjeni 
ocjenom ''odličan'' i ako su svojim radom: 
      -     bitno utjecali na poboljšanje kvalitete 
života na području Općine i/ili 

- doprinijeli promicanju ugleda Općine 
i/ili 

- ostvarili znatne uštede ili neplanirani 
prihod u proračunu Općine i/ili 

- spriječili ili umanjili štetu i/ili 
- uspješno i kvalitetno obavili sve 

druge povjerene poslove izvan 
redovnih radnih zadaća na način da je 
izvršenje tih poslova izravno i znatno 
utjecalo na ukupnu operativnost i 
učinkovitost rada Općinske uprave. 

 
Članak 4. 
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Zaposlene u Općinskoj upravi za 
ostvarivanje prava na dodatak za uspješnost 
u radu predlaže pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine, odnosno zamjenik 
općinskog načelnika. Prijedlozi moraju 
sadržavati detaljna obrazloženja i visinu 
dodatka koji se predlaže. 
Pojedinačna rješenja o utvrđivanju prava na 
dodatak za uspješnost u radu za sve 
zaposlene u Općinskoj upravi donosi 
općinski načelnik. 
 

Članak 5. 
Dodatak za uspješnost u radu u pravilu se 
isplaćuje s plaćom na tekući račun 
zaposlenog u Općinskoj upravi. 
 

Članak 6. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 
od objave na oglasnoj ploči Općinske uprave 
Općine Župa dubrovačka, a objavit će se u 
Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka. 
 
KLASA: 011-01/11-01/02 
UR.BROJ: 2117/08-01-11-3   
           
 
Srebreno, 16. svibnja 2011. 
                                                                                 
  Općinski načelnik 

 
                Silvio Nardelli, v.r.  
 
 


