
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 
150/201 l i l i 9/2014) i članka 3. stavka 2. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi 
vanjskih poslova (Narodne novine, broj 22/2003, 48/2003, 39/2006, 36/2007 i 25/2013) Vlada 
Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 2015. godine, donijela je 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenata 

I. 

U Odluci o deviznoj vrijednosti koeficijenata, Klasa: 120-02/05-01/01, Urbroj: 5030109-05-1, 
od 13. siječnja 2005. godine, u točki I. podtočki 46. riječi „ŠVICARSKA EUR 511,00" 
zamjenjuje se riječima „ŠVICARSKA CHF 693,00". 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu 01. ožujka 2015. godine. 

KLASA: 
URBROJ: 
Zagreb, 2015. 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



Obrazloženje 

Uz članak 1. 
Člankom 3. stavka 2. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova 
(Narodne novine, broj 22/2003, 48/2003, 39/2006, 36/2007 i 25/2013) propisuje se da Vlada 
Republike Hrvatske, na prijedlog ministra vanjskih i europskih poslova, utvrđuje deviznu 
vrijednost koeficijenata, kao jednog od elemenata za izračun plaće diplomata u diplomatskoj 
misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, a istom odredbom je 
propisano da će Vlada Republike Hrvatske „ ... na prijedlog ministra vanjskih poslova utvrdit 
novu vrijednost polazne osnovice koeficijenata" za slučaj „...da dođe do promjene 
međusobnih odnosa glavnih valuta za više od 5% ". 

Vlada Republike Hrvatske je donijela dana 13. siječnja 2005. godine Odluku o deviznoj 
vrijednosti koeficijenata (Klasa: 120-02/05-01/01, Urbroj: 5030109-05-1). 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o deviznoj vrijednosti koeficijenata od 13. siječnja 2005. 
godine, klasa i urbroj gornji, devizna vrijednost koeficijenta je, između ostalog, utvrđena u 
EUR za Švicarsku Konfederaciju, pa se stoga i plaća diplomata i državnih službenika te 
namještenika raspoređenih na rad u diplomatske misije i konzularne urede Republike 
Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji izračunava i isplaćuje u EUR, te su, u proteklom 
razdoblju, a slijedom kontinuiranog porasta tečaja švicarskog franka u odnosu na EUR, 
djelatnici raspoređeni na rad u diplomatske misije i konzularne urede RH u Švicarskoj 
Konfederaciji bili izloženi realnom padu plaća od 30% i suočeni sa značajnim padom 
životnog standarda. 

Ovim Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenta, predviđa se 
uvođenje devizne vrijednosti koeficijenta izraženog u švicarskim francima - 693,00 CHF - s 
namjerom omogućavanja obračuna plaća u navedenoj valuti za djelatnike raspoređene na rad 
u diplomatske misije i konzularne urede Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, na 
koji način će se sanirati utjecaj promjene tečaja na iznos plaća koje se obračunavaju 
djelatnicima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u Švicarskoj Konfederaciji. 

Uvođenje devizne vrijednosti koeficijenta izraženog u švicarskim francima (CHF) u iznosu od 
693,00, a s obzirom na postojeće stanje uzrokovano porastom tečaja CHF u odnosu na EUR, 
iziskivat će povećanje proračunskih sredstava na ime plaća djelatnika raspoređenih na rad u 
diplomatske misije i konzularne urede Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, u 
iznosu od 1.480.000 KN na godišnjoj razini. 

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu u razdjelu Ministarstva vanjskih 
i europskih poslova osigurana su financijska sredstva. 

Uz članak 2. 
Ovim člankom propisano je da predmetna Odluka o izmjeni Odluke Vlade Republike 
Hrvatske o deviznoj vrijednosti koeficijenta stupa na snagu dana 01. ožujka 2015. godine. 

Slijedom iznesenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o izmjeni 
Odluke o deviznoj vrijednosti koeficijenta, kojom se utvrđuje devizna vrijednost koeficijenta 
za Švicarsku Konfederaciju (umjesto u EUR) u švicarskim francima - CHF, prema prijedlogu 
Odluke u prilogu. 


