
PRIJEDLOG 

 

 

 

 Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 

(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

___________ 2018. godine donijela  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Memorandumom o suglasnosti između 

Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i 

Nacionalnog instituta službe vanjskih poslova Ministarstva vanjskih poslova i bogoštovlja 

Argentinske Republike u području diplomatskog usavršavanja, potpisanim u Buenos Airesu 

12. ožujka 2018. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

aktom, klase: 018-05/18-50/1, urbroja: 521-III-02-02/02-18-2, od 27. ožujka 2018. godine. 

 

 

Klasa:  

Urbroj:        

 

Zagreb,  __________2018. 

 

 

 

       PREDSJEDNIK 

 

 

                      mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORANDUM O SUGLASNOSTI

IZMEĐU

DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
REPUBLIKE HRVATSKE

I

NACIONALNOG INSTITUTA SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA MINISTARS T VA 
VANJSKIH POSLOVA I BOGOŠTOVLJA ARGENTINSKE REPUBLIKE

U PODRUČJU DIPLOMATSKOG USAVRŠAVANJA

Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Nacionalni 
institut službe vanjskih poslova Ministarstva vanjskih poslova i bogoštovlja Argentinske Republike, 
u daljnjem tekstu „sudionici", nastojeći unaprijediti i razviti uzajamnu suradnju i osnažiti 
usavršavanje diplomatskog osoblja i učvrstiti veze između diplomatskih službi Hrvatske i 
Argentine, dogovorili su sljedeće:

Članak 1.

Svrha je ovog Memoranduma o suglasnosti, u daljnjem tekstu „Memorandum", uspostaviti i razviti 
suradnju u području usavršavanja i profesionalnog razvoja diplomatskog osoblja u području 
vanjske politike i međunarodnih odnosa.

Članak 2.

Sudionici će ;

a) razmjenjivati pozive za tečajeve, seminare i ostale akademske aktivnosti koje organiziraju 
sudionici;

b) razmjenjivati publikacije i obrazovne materijale;

c) razmjenjivati iskustva u području učenja stranih jezika;

d) razmjenjivati znanje i iskustva vezano uz organizaciju obrazovanja u akademskim institucijama;

e) poticati sudjelovanje na konferencijama, simpozijima i okruglim stolovima koje organiziraju 
sudionici;

f) poticati konferencije i predavanja državnih službenika obaju Ministarstava vanjskih poslova za 
studente obiju Diplomatskih akademija o temama od zajedničkog interesa;

g) provoditi bilo koji oblik suradnje koji se zajednički dogovore sudionici.



članak 3.

Svaki će sudionik snositi svoje vlastite troškove ranije spomenute suradnje.

Članak 4.

Ovaj Memorandum stupa na snagu datumom potpisivanja.

Članak 5.

Ovaj Memorandum će ostati na snazi u razdoblju od tri (3) godine te će se potom automatski 
obnavljati za daljnja razdoblja od jedne (1) godine osim ako bilo koji od sudionika ne dostavi 
drugom sudioniku pisanu obavijest o okončanju najmanje devedeset (90) dana prije isteka tekućeg 
razdoblja. Okončanje ovog Memoranduma neće utjecati na zaključak o aktivnostima o suradnji 
implementiranim dok je Memorandum na snazi.

Članak 6.

Ovaj Memorandum može se izmijeniti uzajamnim pristankom sudionika. Izmjene će biti pismene i 
točno će utvrditi datum njihovog stupanja na snagu.

Članak 7.

Bilo koji spor o tumačenju ovog Memoranduma riješit će se konzultacijama između sudionika.

Članak 8.

Potpisano u dana__ u dva izvornika, svaki na
hrvatskom, španjolskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U 
slučaju bilo kakve razlike u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

Za Nacionalni inslIt^niužbFv'anjskih
injskih {»slova i 

bogoslužja y^rgentin^e Republike

Za Diplomatsku akademiju 
Ministarstva vanjskih i europskih 

poslova Re^blike Hrvatske
poslova Ministarstva


