
Memorandum o suglasnosti 

između

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije

i

Korejske nacionalne policijske agencije Republike Koreje 

o suradnji tijekom turističke sezone

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo policije i Korejska nacionalna 
policijska agencija Republike Koreje (u daljnjem tekstu: „sudionici”),

želeći pomoći nadležnim institucijama Republike Hrvatske čija je glavna dužnost održavanje javnog 
reda i osiguravanje sigurnosti i podrške korejskim turistima koji posjećuju Republiku Hrvatsku tijekom 
turističke sezone,

sporazumjeli su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Na temelju prethodnih konzultacija i procjene potreba koju je proveo hrvatski sudionik, 
korejski sudionik uputit će policijske službenike u Republiku Hrvatsku kako bi provodili 
zajedničke ophodnje s hrvatskim policijskim službenicima tijekom turističke sezone, u 
razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza (u daljnjem tekstu: „razdoblje zajedničke ophodnje”), 
sukladno hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu i relevantnim međunarodnim konvencijama.

2. Hrvatski sudionik će korejske policijske službenike upoznati s relevantnim nacionalnim 
zakonodavstvom i izvijestiti ih o specifičnim uvjetima službe tijekom turističke sezone.

3. Prije svakog upućivanja, sudionici će utvrditi obostranom pisanom suglasnošću broj korejskih 
policijskih službenika koji će biti upućen u Republiku Hrvatsku, te mjesto i trajanje boravka.

Članak 2.

1. Zajednički ophodni timovi koje čine policijski službenici sudionika provodit će ophodnje na 
prethodno utvrđenim turističkim područjima. Zadaća korejskih policijskih službenika je 
pomagati hrvatskim policijskim službenicima prilikom obavljanja njihovih dužnosti, posebice 
vezanih uz olakšavanje komuniciranja i suradnje s korejskim turistima te na području 
spiječavanja kaznenih djela i prekršaja.

2. Korejski policijski službenici će raditi pet (5) dana u tjednu, osam (8) sati na dan, tijekom 
razdoblja zajedničke ophodnje u Republici Hrvatskoj, dajući prednost dnevnim zadaćama.



članak 3.

1. Korejski policijski službenici će obavljati svoje dužnosti u suradnji s hrvatskim policijskim 
službenicima, u skladu s uputama načelnika policijske postaje nadležne policijske uprave 
sudjelujući u policijskim aktivnostima koje provode hrvatski policijski službenici prema 
korejskim turistima te pomažući službenicima tijekom provedbe istih. Svako ponašanje 
protivno duhu ovog Memoranduma je zabranjeno.

2. Korejski policijski službenici podliježu zakonima Republike Hrvatske.

3. Tijekom obavljanja njihovih zadaća, korejski policijski službenici bit će nenaoružani i nosit će 
svoje nacionalne policijske odore. Korejski policijski službenici neće voziti vozila koja 
pripadaju hrvatskoj policiji, kao ni izvršavati policijske ovlasti niti poduzimati bilo kakve 
policijske mjere.

4. Tijekom obavljanja njihovih zadaća, hrvatska policija pružit će korejskim policijskim 
službenicima u Republici Hrvatskoj jednaku zaštitu i pomoć kao i hrvatskim policijskim 
službenicima.

Članak 4.

1. Sudionici će podijeliti troškove zajedničke ophodnje.

2. Hrvatski sudionik pružit će besplatan smještaj, prehranu i lokalni prijevoz korejskim 
policijskim službenicima te brinuti o njihovoj sigurnosti tijekom boravka u Republici 
Hrvatskoj. U slučaju ozljede, nezgode ili akutne bolesti korejskih policijskih službenika tijekom 
obavljanja njihovih zadaća, hrvatski sudionik će pomoći pri dobivanju potrebne medicinske 
pomoći, za koju će korejski sudionik snositi troškove.

3. Korejski sudionik snosit će troškove međunarodnih putovanja korejskih policijskih službenika 
do i iz Republike Hrvatske.

4. Korejski sudionik će osigurati plaće i bonuse korejskih policijskih službenika za njihov rad 
tijekom njihovog boravka u Republici Hrvatskoj.

5. Korejski sudionik snosit će troškove sigurnosti i zdravstvenog osiguranja korejskih policijskih 
službenika.



članak 5.

Tijela nadležna za provedbu ovog Memoranduma bit će:

a. U Republici Hrvatskoj: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Ured 
glavnog ravnatelja policije. Služba za stratešku međunarodnu policijsku suradnju.

b. U Republici Koreji: Korejska nacionalna policijska agencija. Ured za vanjske poslove. 
Odjel za međunarodnu suradnju.

Članak 6.

Sve razlike, sporovi ili problemi koji se mogu pojaviti u vezi tumačenja ili provedbe ovog 
Memoranduma bit će riješeni konzultacijama sudionika.

Članak 7.

1. Ovaj Memorandum služi kao dokaz namjera i razumijevanja sudionika vezano uz zajedničke 
ophodnje tijekom turističke sezone i ne čini niti stvara nikakve pravno obvezujuće ili izvršive 
obveze prema nacionalnom ili međunarodnom zakonodavstvu, niti predstavlja povod bilo 
kakvom pravnom postupku.

2. Suradnja prema ovom Memorandumu ovisi o dostupnosti financijskih sredstava, osoblja i 
resursa sudionika.

3. Ovaj Memorandum će stupiti na snagu na datum na koji ga sudionici potpišu te se može otkazati 
u bilo kojem trenutku uz prethodnu pisanu obavijest upućenu drugom sudioniku najmanje tri 
(3) mjeseca unaprijed.

4. Sudionici mogu, u bilo kojem trenutku, uz obostranu suglasnost, izmijeniti ovaj Memorandum. 
Sve izmjene i dopune ovog Memoranduma bit će potvrđene u pisanom obliku te će stupiti na 
snagu na datum koji sudionici zajednički dogovore.

Potpisano u dva primjerka, u Zagrebu, Republika Hrvatska, dana 11. travnja 2019., na hrvatskom, 
korejskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakvih 
razlika u tumačenju, bit će mjerodavan tekst na engleskom jeziku.

U ime Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske, Ravnateljstvo policije

U ime Korejske nacionalne policijske 
agencije Republike Koreje

vi
;lj ravnatelj policije glavni povjerenik


