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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 Programom suradnje u području 
kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za godine 2016. - 
2020., potpisanim u Zagrebu, 11. travnja 2016. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 018-05/16-81/1, urbroja: 521-V-02-02/02-16-5, od 
6. lipnja 2016. godine. 
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PROGRAM SURADNJE U PODRUČJU KULTURE 
IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
I

VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE 
ZA GODINE 2016. - 2020.

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Narodne Republike Kine (u daljnjem tekstu 
„stranke") u želji za razvijanjem prijateljskih odnosa između naroda svojih zemalja u 
području kulture, u skladu s Ugovorom o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade 
Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisanim u Pekingu, 7. lipnja 
1993., sporazumjele su se sklopiti sljedeći Program suradnje u području kulture za 
godine 2016.-2020.

1. KULTURA I UMJETNOST

Članak 1.

Tijekom razdoblja trajanja ovog Programa stranke će razmijeniti šesteročlano vladino 
izaslanstvo za kulturu na razini ministara kako bi na pet dana posjetilo drugu zemlju.

Članak 2.

Stranke će podržavati razmjenu reprezentativnih umjetničkih izložaba;
a) Republika Hrvatska izražava želju da u Narodnoj Republici Kini predstavi jednu 
izložbu o hrvatskoj kulturnoj baštini ili hrvatskoj tradicijskoj kulturi;
b) Narodna Republika Kina spremna je u Republici Hrvatskoj organizirati izložbu 
„Blaga drevne Kine" ili o kineskoj umjetnosti;
c) tijekom razdoblja trajanja ovog Programa stranke će razmijeniti po jednu izložbu 
suvremene umjetnosti.
Datumi i uvjeti održavanja izložaba bit će utvrđeni diplomatskim putem.
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članak 3.

Tijekom razdoblja trajanja ovog Programa Republika Hrvatska pozvat će kineske 
umjetnike da sudjeluju na međunarodnim likovnim događanjima koji se održavaju u 
Republici Hrvatskoj.
Narodna Republika Kina pozvat će hrvatske umjetnike da sudjeluju na međunarodnim 
likovnim događanjima koji se održavaju u Narodnoj Republici Kini.
Sve pojedinosti gore navedenih programa razmjene dogovorit će se izravnim 
konzultacijama između organizatora tih događanja i pozvanih umjetnika.

Članak 4.

Tijekom razdoblja trajanja ovog Programa stranke će razmijeniti umjetnički ansambl 
od najviše dvadeset članova koja će nastupati u razdoblju ne duljem od tjedan dana. 
Sve pojedinosti gore navedenih programa razmjene dogovorit će se izravnim 
konzultacijama između organizatora tih događanja i pozvanih umjetničkih ansambala.

Članak 5.

Stranke će podržavati izravnu suradnju između uprava kulturne baštine kako bi 
promicale razmjene stručnosti i informacija o kulturnoj baštini.
Stranke će razmotriti mogućnost potpisivanja ugovora o sprječavanju krađe, 
nedopuštenog iskopavanja i nezakonitog uvoza i izvoza kulturnih dobara između dviju 
Vlada.

Članak 6.

Stranke će podržavati suradnju između kulturnih ustanova i kazališta iz obiju zemalja 
u području glazbe, opere, baleta i plesa.
Stranke će poticati obostrano sudjelovanje likovnih, audiovizualnih i multimedijskih 
umjetnika, dizajnera, arhitekata, povjesničara umjetnosti, muzejskih profesionalaca i 
stručnog muzejskog osoblja na umjetničkim festivalima, međunarodnim simpozijima, 
seminarima, radionicama i drugim nekomercijalnim aktivnostima koje se organiziraju u 
objema zemljama.
Sve pojedinosti gore navedenih programa razmjene dogovorit će se izravnim 
konzultacijama između organizatora tih događanja i pozvanih umjetnika ili skupina.
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članak 7.

Stranke će podržavati izravnu suradnju između mladih glazbenika dviju zemalja. 
Republika Hrvatska će pozvati kineske umjetnike da sudjeluju na međunarodnim 
natjecanjima i događajima koji se održavaju u Republici Hrvatskoj.
Narodna Republika Kina će pozvati hrvatske umjetnike da sudjeluju na međunarodnim 
natjecanjima i događajima koji se održavaju u Narodnoj Republici Kini.

Članak 8.

Stranke će podržavati i poticati razmjene između književnika i književnih prevoditelja, 
promicati književne susrete i obostrano učenje u aktualnim područjima putem 
razmjene izaslanstava književnika.

Članak 9.

Stranke će poticati izdavanje hrvatsko-kineskog i kinesko-hrvatskog rječnika.
Stranke će poticati razmjenu i suradnju u području tiska i izdavaštva. Stranke će 
poticati međusobno predstavljanje, prevođenje i objavljivanje iznimnih književnih djela 
druge zemlje te drugih knjiga, svaka na svom jeziku. Ako hrvatski izdavači prevode i 
objavljuju kineske knjige, Vlada Narodne Republike Kine može osigurati odgovarajuči 
iznos subvencija. Obje če strane poticati sudjelovanje izdavača na međunarodnim 
sajmovima knjiga koji se održavaju u njihovim zemljama. Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti, subvencionira hrvatskim i 
stranim izdavačima prevođenje književnih i društveno-humanističkih djela s kineskoga 
na hrvatski i s hrvatskoga na kineski jezik. Zainteresirani izdavači se mogu prijaviti 
putem javnoga poziva Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
Sukladno sedmoj odredbi 10. točke Beogradskih smjernica za suradnju između Kine i 
zemalja srednje i istočne Europe (zemlje SIE), kineska strana pozdravlja da zemlje 
srednje i istočne Europe zajedno nastupe kao Zemlja gost na Međunarodnom sajmu 
knjige u Pekingu 2016. Pozdravlja se nastojanje hrvatske strane da potakne hrvatske 
izdavačke kuče na aktivno sudjelovanje u gore navedenome događanju.

Članak 10.

Stranke če podržavati izravnu suradnju između njihovih nacionalnih, narodnih i 
sveučilišnih knjižnica.
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članak 11.

Stranke će podržavati suradnju muzeja, galerija i arhiva na temelju izravnih dogovora 
o razmjeni stručnjaka, publikacija i dokumentacije.

Članak 12.

Stranke će poticati organizaciju tematskih edukativnih programa u području kulture 
koji će promicati kineski jezik i kulturu u Republici Hrvatskoj i hrvatski jezik i kulturu u 
Narodnoj Republici Kini.

Članak 13.

Stranke podržavaju kulturna događanja koja se održavaju u okviru suradnje između 
Kine i Europske unije kao i između Kine i zemalja SIE.
Kineska strana poziva hrvatsku stranu na sudjelovanje u sljedećim događanjima u 
okviru Foruma o kulturnoj suradnji između Kine i zemalja SIE:
A. Kina - zemlje SIE, Forum o umjetničkoj suradnji u Kini u 2016.;
B. Kina - zemlje SIE, Stručni forum o nematerijalnoj kulturnoj baštini u Poljskoj, u 

2016.;
C. kratkoročna gostovanja skladatelja i slikara zemalja SIE u Kini u 2016.;
D. kineska strana če pozvati ravnatelje:

1) međunarodnih dramskih festivala iz zemalja SIE da u 2016. posjete Kinu;
2) međunarodnih folklornih festivala iz zemalja SIE da u 2017. posjete Kinu;
3) međunarodnih opernih festivala iz zemalja SIE da u 2018. posjete Kinu;
4) međunarodnih lutkarskih festivala iz zemalja SIE da u 2019. posjete Kinu;
5) međunarodnih festivala zborova iz zemalja SIE da u 2020. posjete Kinu.

E. Kina - zemlje SIE, ljetni kampovi suvremenog plesa i kampovi zborova u Kini od 
2016. do 2020.;

F. Kina - zemlje SIE, Književni forum u Mađarskoj, u 2016.;
G. Kina - zemlje SIE, Forum kulturnih i kreativnih industrija u Srbiji, u 2016.;
H. Kina - zemlje SIE, Kulturna sezona u Kini u 2017.
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2. OPĆE ODREDBE

Članak 14.

Opće odredbe o razmjeni izaslanstava i osoba su sljedeće:
a) najmanje dva mjeseca unaprijed stranka pošiljateljica osigurat će stranci 
primateljici informacije o članovima izaslanstva i uvjetima vezanima uz njihove 
posjete;
b) unutar četrdeset dana od primitka obavijesti od stranke pošiljateljice vezane uz 
posjete stranka primateljica obavješćuje stranku pošiljateljicu o svojoj suglasnosti i 
predlaže datume posjeta;
c) po primitku obavijesti o prihvaćanju posjeta stranka pošiljateljica obavješćuje 
stranku primateljicu o točnom vremenu, mjestu dolaska i informacijama o prijevozu 
izaslanstava, najmanje dvadeset dana prije njihova dolaska.

Članak 15.

Opće odredbe o razmjeni izložaba su sljedeće:
a) najmanje četiri mjeseca unaprijed prije otvorenja izložaba stranka pošiljateljica 
dostavit će stranci primateljici materijale potrebne za izložbe (planove izložaba, 
ilustrirane tekstove, popis eksponata, podatke o prostoru izložbe, kataloge, plakate i 
ostale promidžbene materijale);
b) najmanje četrnaest dana prije otvorenja izložbe stranka pošiljateljica dostavit će 
stranki primateljici eksponate;
c) stranka primateljica bit će odgovorna za sigurnost eksponata. U slučaju njihova 
gubitka ili oštećenja stranka primateljica dostavit će stranci pošiljateljici sve podatke o 
tom događaju te joj pružiti pomoć pri podnošenju zahtjeva za naknadu štete kod 
osiguravajuće kuće. Stranka primateljica snosit će sve troškove vezane uz 
prikupljanje podataka;
d) stranka primateljica neće popravljati oštećene eksponate bez prethodne 
suglasnosti stranke pošiljateljice.
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3. FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 16.

Financijske odredbe o razmjeni izaslanstava i osoba su sljedeće:
a) stranka pošiljateljica snosit će troškove međunarodnog prijevoza i troškove 
prijevoza prtljage do glavnog grada stranke primateljice i nazad;
b) stranka primateljica snosit će troškove hrane, smještaja i prijevoza unutar zemlje 
koji se odnose na posjet te će osigurati usluge prevoditelja za izaslanstva:
c) stranka pošiljateljica snosit će troškove zdravstvenog osiguranja i osiguranja od 
nezgode za izaslanstva i osobe tijekom njihova boravka u zemlji primateljici.

Članak 17.

Financijske odredbe o razmjeni umjetničkih ansambala su sljedeće:
a) stranka pošiljateljica snosit će troškove međunarodnog prijevoza, troškove 
prijevoza rekvizita, kostima i glazbenih instrumenata do glavnog grada stranke 
primateljice i nazad;
b) stranka primateljica snosit će troškove smještaja, hrane, prevoditelja, prijevoza 
unutar zemlje (za aktivnosti unutar grada, ansamblu bi se trebalo staviti na 
raspolaganje vozilo s pravom isključivog korištenja) kao i troškove organizacije 
događanja;
c) stranka pošiljateljica snosit će troškove zdravstvenog osiguranja i osiguranja od 
nezgode za skupine i osobe tijekom njihova boravka u zemlji primateljici.

Članak 18.

Financijske odredbe o razmjeni izložaba su sljedeće:
a) stranka pošiljateljica snosit će troškove prijevoza i osiguranja izložbenih eksponata 
do glavnog grada stranke primateljice i nazad;
b) stranka primateljica snosit će troškove prijevoza unutar zemlje, izložbenih prostora, 
kataloga i plakata, promidžbe i drugih tehničkih usluga potrebnih za izložbu;
c) odredbe članka 16. primjenjivat će se na osobe koje prate izložbu.
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članak 19.

Svi sporovi između stranaka proizašli iz tumačenja ili primjene ovog Programa 
rješavat će se prijateljski konzultacijama.
Ovaj Program stupa na snagu datumom potpisivanja i ostaje na snazi do 31. prosinca 
2020.

Potpisano u Zagrebu, dana 11. travnja 2016., u dva izvorna primjerka, svaki na 
hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako 
vjerodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

ZA VLADU
NARODNE REPUBLIKE KINE
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