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  Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 
(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_______________ godine donijela  

 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 
 
 
 

  Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Memorandumom o suglasnosti 
između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilišnog savjeta 
Sveučilišta u Glasgowu o uspostavi i financiranju elemenata Hrvatskih studija u okviru studija 
komparativne književnosti na Odjelu za suvremene jezike i kulture Sveučilišta u Glasgowu, 
potpisanim u Glasgowu, 1. rujna 2015. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 018-05/15-19/1, urbroja: 521-V-02-02/02-15-5, od 
24. rujna 2015. godine. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 



MEMORANDUM O SUGLASNOSTI 

između 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

i 

Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Glasgowu, osnovanog na temelju Zakona o 
sveučilištima (Škotska) iz 1889. godine, sa sjedištem u University Avenue, Glasgow, 
G12 8QQ, registriranog kao škotska dobrotvorna organizacija temeljem stavka 13. 
(2) Zakona o ulaganjima u dobrotvorne organizacije iz 2005. godine (broj 
dobrotvorne organizacije SC004401, naziv dobrotvorne organizacije "Savjet 
Sveučilišta u Glasgowu") 

o uspostavi i financiranju elemenata Hrvatskih studija u okviru studija 
komparativne književnosti na Odjelu za suvremene jezike i kulture Sveučilišta u 

Glasgowu 

Nastojeći uvesti elemente Hrvatskih studija u preddiplomski studij komparativne 
književnosti na Odjel za suvremene jezike i kulture Sveučilišta u Glasgowu, 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (dalje u tekstu: MZOS) i Sveučilište u 
Glasgowu (dalje u tekstu: SuG), dalje zajednički „sudionici", dogovorili su sljedeće: 

Članak 1. 

S ciljem upoznavanja svojih studenata s hrvatskom poviješću, književnošću i 
kulturom, Odjel za suvremene jezike i kulture SuG-a uvest će od akademske godine 
2015. - 2016. u manjem opsegu kroatološke elemente (književnost, povijest, 
kinematografija) u prvu i drugu godinu studija komparativne književnosti te u 
odabrane kolegije treće i četvrte godine iz europske književnosti i kulture. S ciljem 
poticanja interesa za hrvatsku kulturu, kroatološki elementi podučavat će se u sklopu 
postojećega preddiplomskog studija komparativne književnosti koji se bavi 
europskom kulturom. 

Članak 2. 

Ako, nakon uvođenja ovih elemenata, postoje dokazi zadovoljavajući za SuG o 
postojanju dostatnog interesa studenata, SuG će pokrenuti izradu posebnog kolegija 



na trećoj i četvrtoj godini koji se detaljnije bavi hrvatskom književnošću, poviješću i 
kulturom, u europskome komparativnom kontekstu. 

Članak 3. 

MZOS će financirati uvođenje elemenata Hrvatskih studija u strukturu postojećeg 
preddiplomskoga studija komparativne književnosti s početnim minimalnim godišnjim 
iznosom od 10 000 £. Ovaj iznos MZOS će uplatiti na račun SuG-a prije početka 
pojedine akademske godine, odnosno do 31. kolovoza svake godine. Prije svake 
uplate MZOS će od SuG-a zatražiti poziv na broj i upute za izvršenje uplate. Ovaj 
iznos i nastavak Memoranduma o suglasnosti preispitivat će se godišnje u svibnju 
svake godine, pri čemu MZOS i SuG pridržavaju pravo povući se, iz bilo kojeg 
razloga, iz Memoranduma o suglasnosti od akademske godine koja slijedi 
neposredno nakon datuma preispitivanja u svibnju, dostavljajući pisanu obavijest s 
tim učinkom drugom sudioniku. 

SuG će godišnje podnositi MZOS-u izvješće o radu i financijsko izvješće. 

Članak 4. 

Ako bude dokaza o većem interesu te ako bude imalo na raspolaganju dodatna 
sredstva MZOS-a, SuG će nastaviti razvijati Hrvatske studije u okviru svog 
kurikuluma. 

Članak 5. 

Provedba ovisi o postojanju člana osoblja kvalificiranog da predaje Hrvatske studije 
na Odjelu za suvremene jezike i kulture. 

Članak 6. 

Ovaj Memorandum o suglasnosti stupit će na snagu datumom njegovog potpisivanja. 

Ovaj Memorandum o suglasnosti može se izmijeniti i dopuniti u svako doba 
uzajamnim pisanim pristankom sudionika. 



Svaki spor o tumačenju ili primjeni ovog Memoranduma o suglasnosti riješit će se 
konzultacijama između sudionika te se neće podnositi na rješavanje bilo kojem 
nacionalnom ili međunarodnom sudištu ili trećoj strani. 

Ovaj Memorandum o suglasnosti sastavljen je u dva izvornika, svaki na hrvatskom i 
engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u 
tumačenju, mjerodavan je engleski tekst. 

Potpisano u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike 
Hrvatske: 

Ime i prezime... tVM ^
D
f%!<r. 

Potpis s^-cr— i^^t^—^/S 

Mjesto i datum . . & ^ £ ° « ^ . , . .<?.<: &5.. <??*T-

Svjedok 

Ime i prezime 

Adresa 

Potpisano u ime Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Glasgowu: 

Ime i prezime .../^^^...P.^^.I^rH.... 

Potpis
 C

^ A J ^ . . W ^ ? TTTrrr. 

Mjesto i datum .. ^h^?^../..
0
/:??...^.^ 

Svjedok 

Ime i prezime 

Adresa 
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