
 
 

Prijedlog 
 
 
 
 
 
 
  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 kulturne suradnje između 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Makedonije za 
godine 2016. - 2019., potpisanim u Dubrovniku, 10. srpnja 2016. godine, u tekstu koji je 
dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 018-05/16-37/1, urbroja: 
521-V-02-02/02-16-2, od 17. kolovoza 2016. godine. 
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PROGRAM KULTURNE SURADNJE 
IZMEĐU MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE

I
MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE MAKEDONIJE 

ZA GODINE 2016.-2019.

U skladu sa člankom 15. Ugovora o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između 
Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije, potpisanog u Skopju, 4. 
prosinca 1995. godine. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo 
kulture Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: sudionici) dogovorili su sljedeći 
Program kulturne suradnje za godine 2016. - 2019.

Članak 1.

Sudionici će podržavati uspostavljanje i razvijanje uzajamne suradnje 
između ustanova i strukovnih udruga u svim područjima kulture i umjetnosti.

Sudionici će podržavati sve oblike suradnje u tim područjima, koji su od 
međusobnog interesa te pridonose afirmaciji kultura obiju zemalja.

I. IZVEDBENE UMJETNOSTI

Članak 2.

Sudionici će podržavati sudjelovanje glazbenih, kazališnih, baletnih, 
plesnih i amaterskih ansambala, skupina i pojedinaca na međunarodnim 
glazbenim, kazališnim, baletnim, plesnim i amaterskim festivalima i 
manifestacijama, koje se održavaju u dvjema zemljama, na poziv organizatora tih 
festivala i manifestacija.

Sudionici će podržavati uspostavljanje i nastavak neposredne suradnje u 
području glazbene, kazališne, baletne, plesne umjetnosti, kao i amaterskih 
djelatnosti.

Razmjenu gostovanja izravno će dogovoriti organizatori i pozvani ansambli
i umjetnici.

II. LIKOVNA UMJETNOST

Članak 3.

Sudionici će podržavati uspostavljanje i nastavak neposredne suradnje 
između muzeja i galerija. Sudionici će podržavati razmjenu izložbi, stručnjaka, 
umjetničke literature i publikacija.



članak 4.

Sudionici će podržavati sudjelovanje likovnih umjetnika na međunarodnim 
likovnim manifestacijama koje će biti organizirane u dvjema zemljama, na poziv 
organizatora ovih manifestacija.

III. KNJIŽEVNOST I IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 5.

Sudionici će podržavati izravnu suradnju između književnika i prevoditelja i 
njihovih organizacija i udruga.

Sudionici će podržati sudjelovanje književnika na međunarodnim 
književnim skupovima koji se održavaju u dvjema zemljama, na poziv 
organizatora ovih manifestacija.

Članak 6.

Sudionici će podupirati izravnu suradnju između izdavačkih kuća, 
objavljivanje prijevoda značajnih književnih djela hrvatskih i makedonskih autora, 
razmjenu izložbi knjiga i sudjelovanje na međunarodnim sajmovima knjiga u 
dvjema zemljama.

IV. ARHIVI, KNJIŽNICE I KULTURNA BAŠTINA 

Članak 7.

Sudionici će podržati nastavak izravne suradnje između arhiva, knjižnica i 
institucija za zaštitu kulturne baštine, s ciljem razmjene stručnjaka, izložbi, 
istraživanja, projekata, dokumentacije, publikacija i literature.

Na području razvijanja knjižnične suradnje sudionici će jačati ulogu i 
potencijal knjižničnih sustava poticanjem projekata koji će unaprijediti suradnju na 
promišljen, održiv i razvojan način.

Sudionici će podržati izravnu suradnju između sljedećih ustanova:

Hrvatski državni arhiv, Zagreb i Državni arhiv Makedonije, Skopje;

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Narodna i sveučilišna knjižnica 
"Sv. Kliment Ohridski" u Skopju;

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske i 
Uprava za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture Republike 
Makedonije;

Kinoteka Hrvatske i Kinoteka Makedonije.
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V. OSTALO

Članak 8.

Sudionici će podržavati suradnju u području kulture i umjetnosti u okviru 
UNESCO-a, Vijeća Europe te ostalih međunarodnih organizacija i regionalnih 
inicijativa.

Članak 9.

Sudionici će, u okviru svoje nadležnosti, podupirati suradnju u području 
zaštite i očuvanja kulturnog identiteta hrvatske i makedonske nacionalne manjine, 
te će pružati potporu ustanovama koje obuhvaćaju kulturno stvaralaštvo hrvatske 
manjine u Republici Makedoniji, odnosno makedonske manjine u Republici 
Hrvatskoj.

VI. OPČE I FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 10.

Financijske odredbe o razmjeni izložbi su sljedeće:

a) sudionik pošiljatelj dostavit će sve potrebne materijale o izložbi (koncepciju, 
popratne tekstove, popis eksponata, podatke o izložbenom prostoru, podatke o 
izradi kataloga i ostali popratni materijal najmanje 3 (tri) mjeseca unaprijed;

b) sudionik pošiljatelj dostavit će sudioniku primatelju izložbene eksponate 
najkasnije deset (10) dana prije otvaranja izložbe;

c) sudionik primatelj je odgovoran za sigurnost izložbenih eksponata. U slučaju 
štete ili gubitka, sudionik primatelj će osigurati sve dokumente potrebne za 
odštetni zahtjev sudionici pošiljateljici, radi podnošenja odštetnog zahtjeva tvrtki 
za osiguranje. Sudionik primatelj snosit će sve troškove prikupljanja podataka, 
odnosno procjene štete;

d) sudionik primatelj neće poduzimati restauratorske radove bez izričitog 
ovlaštenja sudionika pošiljatelja;

e) sudionik pošiljatelj snosit će troškove povratnog prijevoza izložaka i stručnjaka 
koji prati izložbu te osiguranja izložaka sukladno klauzuli "od čavla do čavla";

f) sudionik primatelj snosit će troškove unutarnjeg prijevoza izložaka i stručnjaka 
koji prati izložbu, troškove izložbenog prostora, tiskanja kataloga i plakata, 
promidžbe i drugih tehničkih usluga potrebnih za izložbu.

Organizatori izložbi mogu uvjete organizacije i odredbe financiranja izložbi utvrditi 
posebnim ugovorom.
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Financijske odredbe o razmjeni izaslanstava i osoba su sljedeće:

a) sudionik pošiljatelj pokrit će troškove povratne karte u međunarodnom 
prijevozu;

b) sudionik primatelj snosit će troškove smještaja i prehrane te troškove 
unutarnjeg prijevoza, u skladu s dogovorenim programom boravka.

Financijske odredbe o razmjeni umjetnika i umjetničkih ansambala su sljedeće:

a) sudionik pošiljatelj pokrit će troškove povratnih karata umjetnika i pratitelja te 
troškove prijevoza rekvizita, kostima i glazbenih instrumenata u međunarodnom 
prijevozu;

b) sudionik primatelj snosit će troškove smještaja, dnevnica, troškove unutarnjeg 
prijevoza umjetnika i pratitelja, rekvizita, kostima i glazbenih instrumenata, 
troškove organizacije i najave predstave.

Članak 11.

Ovaj Program ne isključuje mogućnost ostvarivanja drugih inicijativa, 
posjeta ili prijedloga koje sudionici dogovore.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu s datumom njegovog potpisivanja i ostaje 
na snazi do 31. prosinca 2019. godine. Svaki sudionik može okončati ovaj 
Program pisanom obaviješću drugom sudioniku 6 (šest) mjeseci unaprijed.

Ovaj Program može se u svako doba izmijeniti i dopuniti uzajamnim 
pisanim pristankom sudionika.

Potpisano u Dubrovniku, dana 10. srpnja 2016. godine, u dva izvornika, 
svaki na hrvatskom i makedonskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako 
vjerodostojna.

/
------------

Za Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske

Za Ministarstvo kulture 
Republike Makedpnije

/

f
/
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