
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

broj br. 150/11 i 119/14) i članka 3. stavak 3. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u 

službi vanjskih poslova (Narodne novine, broj 22/03, 48/03, 39/06, 36/07 i 25/13) Vlada 

Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana _____________ 2017. godine, donijela je 

 

 

 

 

ODLUKU 

 

o utvrđivanju koeficijenta troškova života 

za Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Koreji 

 

 

I. 

 

Utvrđuje se koeficijent troškova života za Veleposlanstvo Republike Hrvatske u 

Republici Koreji, sa sjedištem u Seoulu, u visini od 1,20. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

 

Zagreb,    2017. 

 

 

        PREDSJEDNIK 

 

 

           mr. sc. Andrej Plenković 

 

 



PRIJEDLOG 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u Seoulu, osnovano je 

Odlukom Predsjednice Republike Hrvatske od 27. travnja 2015. godine (Klasa: 018-07/15-

01/03, Urbroj: 71-05-03/1-15-2).  

 

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (Narodne novine, 

broj 20/2017), Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u Seoulu, 

svrstano je u kategoriju diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu.  

 

Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom utvrđuje koeficijent troškova života 

novootvorenog Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa sjedištem u Seoulu, 

temeljem članka 3. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova 

(Narodne novine, broj 22/2003, 48/2003, 39/2006, 36/2007 i 25/2013), a u skladu sa 

statističkim podacima Ujedinjenih naroda. 

  

Utvrđivanjem predloženog koeficijenta troškova života za Koreju, kao jednog od elemenata 

za izračun plaće diplomata i djelatnika u diplomatskim predstavništvima i drugih troškova, 

neće iziskivati povećanje proračunskih sredstava na ime troškova rada Veleposlanstva RH u 

Koreji. 

 

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. 

godinu u razdjelu Ministarstva vanjskih i europskih poslova osigurana su financijska sredstva. 
 

Slijedom iznesenog, predlaže se donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju 

koeficijenta troškova života Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Koreji, sa 

sjedištem u Seoulu, u visini od 1,20, a prema Prijedlogu odluke koji se dostavlja. 

 


