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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 

___________ 2017. godine donijela  
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  Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Memorandumom o suglasnosti 

između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Magellanes, 

Republika Čile o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti, potpisanim u Punta 

Arenasu, 31. listopada 2017. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova aktom, klase: 018-05/16-54/1, urbroja: 521-V-02-02/02-17-4, od 7. 

prosinca 2017. godine. 

 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb,   

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 



MEMORANDUM O SUGLASNOSTI

između

MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 
REPUBLIKE HRVATSKE

SVEUČILIŠTA MAGELLANES, 
REPUBLIKA ČILE

o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Repubiike Hrvatske (daije u tekstu; MZO) i 
Sveučilište Magelianes, Republike čile (dalje u tekstu: MS), dalje zajednički 
„potpisnici":

potaknuti željom za uspostavljanjem i jačanjem jezične, obrazovne i kulturne suradnje

uvjereni da je takva suradnja dragocjeno iskustvo jačanja i produbljivanja uzajamnog 
razumijevanja između obiju zemalja te da pridonosi kulturnoj i jezičnoj raznolikosti kao 
jednoj od temeljnih vrijednosti u današnjem svijetu,

dogovorili su sljedeće:

Članak 1.

S ciljem poticanja učenja i studiranja hrvatskoga jezika i književnosti u Republici Čileu, 
potpisnici su suglasni s osnivanjem lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na MS.

Članak 2.

MZO će lektoru hrvatskoga jezika i književnosti na MS osigurati mjesečnu plaću i 
jednu povratnu zrakoplovnu kartu godišnje na relaciji Zagreb - Punta Arenas - Zagreb.

MZO će lektoratu hrvatskoga jezika i književnosti na MS osigurati potrebnu kroatističku 
literaturu.

Članak 3.

MS će osigurati prikladan prostor za održavanje nastave hrvatskoga jezika i 
književnosti te korištenje ureda za rad lektora kao i potrebne materijale za održavanje 
predviđenih nastavnih sati i promociju hrvatske kulture.

MS će lektoru hrvatskoga jezika i književnosti na MS osigurati naknadu troškova 
prikladnoga smještaja.

Svaki trošak ili novčana potpora koji se odnose na MS, a koji opravdano proizlaze iz 
ovog Memoranduma o suglasnosti, podmirivat će se iz sredstava MS.



članak 4.

Sklapanje ovog Memoranduma ne podrazumijeva drugi način suradnje između 
potpisnika osim onog koji proizlazi izravno iz ovog Memoranduma.

Članak 5.

Ovaj Memorandum o suglasnosti stupit će na snagu datumom zadnjeg potpisa.
Ovaj Memorandum o suglasnosti sklapa se na razdoblje od četiri (4) godine te se 
prešutno produljuje na slijedeća razdoblja od četiri (4) godine osim ako ga jedan od 
potpisnika ne otkaže i to najmanje šest mjeseci prije isteka prvog ili bilo kojeg drugog 
sljedećeg četverogodišnjeg razdoblja.

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

Svaki spor o tumačenju ili primjeni ovog Memoranduma o suglasnosti riješit će se 
konzultacijama između potpisnika 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 
španjolskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;

Ime i prezime..

Potpis

Mjesto i datum

Za Sveučilište Mageilanes, Republika Čile;

iJ oV/\e;2 0Ime! prezime

Potpis

^ i J 0 .Mjesto i datum


