PRAKTIČNI PRIMJER
IZRAČUNA DIJELA PLAĆE KOJI SE ISPLAĆUJE SVAKOM OD ZAPOSLENIKA FAKULTETA
IZ VLASTITIH SREDSTAVA OSTVARENIH DOPUNSKOM DJELATNOŠĆU FAKULTETA

1. Obračunska osnovica za izračun dijela plaće
koji se isplaćuje zaposlenicima Fakulteta iz
vlastitih sredstava ostvarenih dopunskom
djelatnošću Fakulteta (članak 63. Pravilnika)1:
1.1. znanstveno-nastavni djelatnici…………………………………………2.050,00 kn
1.2. nenastavni djelatnici……………………………………………………2.671,20 kn
2. Utvrđeni korekcijski koeficijent složenosti
Poslova radnog mjesta (čl. 38. Pravilnika)…………………………………………._______%
3. Pripadajući postotak uvećanja osnovne plaće
po osnovi radnog staža (0,5 % po godini – članak
37. Pravilnika)………………………………………………………………………_______%
4. Pripadajući položajni (funkcijski) dodatak na
osnovnu plaću (čl. 40. Pravilnika)…………………………………………………..________%
5. Utvrđeni stimulativni dodatak na osnovnu
plaću:
5.1. znanstveno-nastavnog djelatnika
po osnovi:
- planiranog izravnog opterećenja
u nastavi u tekućoj ak.godini,
- dobivene ocjene za kvalitetu izvedene
nastave u prethodnoj ak.godini,
- ostvarenih rezultata u znanosti u prethodne
tri ak. godine……………………………………………….________%
5.2. nenastavnog djelatnika za pretpostavljeni
puni mjesečni fond sati rada i uredno,
ažurno i kvalitetno izvršenje svih poslova
i zadaća radnog mjesta………………………………………………..________%
6. UKUPNO ( 1×2×3×4×5) …………………………………………………………________kn
7. Korekcijska osnovica za izračun dijela
plaće koji se isplaćuje zaposlenicima Fakulteta
iz vlastitih sredstava ostvarenih dopunskom
djelatnošću Fakulteta2:
7.1. znanstveno-nastavni djelatnici………………………………..2.015,58 kn
7.2. nenastavni djelatnici…………………………………………..2.602,50 kn

, Trenutno važeća visina obračunske osnovice i korekcijske osnovice za izračun dijela plaće koji se nastavnim i
nenastavnim djelatnicima isplaćuje iz vl. sredstava ostvarenih dopunskom djelatnošću Fakulteta (čl. 63. Pravilnika)
utvrđena u skladu s financijskim planom Fakulteta i ukupno osiguranim sredstvima za ove namjene u 2015. godini.
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8. Utvrđeni koeficijent složenosti poslova radnog
mjesta prema Uredbi Vlade RH……………………………………………………________
9. Pripadajući postotak uvećanja osnovne
plaće po osnovi radnog staža……………………………………………………________%
10. UKUPNO (7×8×9)

_________kn

11. IZNOS DIJELA PLAĆE KOJI SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENIKU IZ VLASTITIH
SREDSTAVA FAKULTETA (6 - 10 + UTVRĐENI APSOLUTNI BRUTO IZNOS
FUNKCIJSKOG DODATKA ZAPOSLENIKA IZ MJESECA PROSINCA 2014.GODINE
UMANJEN ZA APSOLUTNI BRUTO IZNOS FUNKCIJSKOG DODATKA IZ TOČKE 4.
OVOG PRILOGA)3……….._________kn

NAPOMENA: Radi izračuna i utvrđivanja točnog iznosa dijela plaće koji se isplaćuje svakom
zaposleniku Fakulteta ponaosob iz vlastitih sredstava ostvarenih dopunskom djelatnošću Fakulteta
svi gore navedeni postoci preračunavaju se također u pripadajuće koeficijente.
Po usvajanju ovog Pravilnika svim zaposlenicima Fakulteta izdat će se nova rješenja o utvrđivanju
mjesečne akontacije stimulativnog dijela plaće iz vlastitih sredstava ostvarenih dopunskog
djelatnošću Fakulteta.

Izračun dijela plaće koji se isplaćuje iz vlastitih sredstava Fakulteta zaposlenika na radnom mjestu noćni čuvar vrši se
prema posebnoj odluci Fakulteta.
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