
MEMORANDUM O SUGLASNOSTI

IZMEĐU

MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE,

SVEUČILIŠTA MACQUARIE

I

VOTRAINT NO 213 PTY LTD, OVLAŠTEN ZA ZASTUPANJE ZAKLADE
HRVATSKIH STUDIJA

o nastavku suradnje u poučavanju Hrvatskih studija, u okviru Odsjeka za 
međunarodne studije: jezici i kulture Fakulteta za humanističke znanosti

Sveučilišta Macquarie

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (dalje u tekstu: MZO), sa 
sjedištem Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Hrvatska, i Sveučilište Macquarie (dalje u 
tekstu: Sveučilište), sa sjedištem Sydney, NSW 2109, Australija, i Votraint No 213 Pty 
Ltd., ovlašten za zastupanje Zaklade Hrvatskih studija (dalje u tekstu: Zaklada), sa 
sjedištem P.O, Box 1993, Macquarie Centre, NSW 2113, dalje zajednički „potpisnici";

potaknuti željom za nastavkom jačanja jezične, obrazovne i kulturne suradnje.

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

suglasili su se o sljedećem:

Članak 1.

Sveučilište će osigurati prikladan prostor za poučavanje Hrvatskih studija u koje je 
uključen lektor hrvatskoga jezika i književnosti koji je odgovoran voditelju Odsjeka za 
međunarodne studije: jezici i kulture, urede za akademsko osoblje Hrvatskih studija i 
prostor za knjižnicu Hrvatskih studija kao i potrebnu infrastrukturu i prostor za 
održavanje predviđenih nastavnih sati.
Sveučilište će uključiti u Povjerenstvo za odabir jednog stručnjaka za Hrvatske studije 
radi procjene jezičnih i nastavničkih kompetencija kandidata. Tog stručnjaka će 
odabrati Sveučilište u konzultacijama sa Zakladom.



članak 2.

MZO će za potrebe ovog Memoranduma o suglasnosti poduprijeti financiranje 
Sveučilišta sa 150.000,00 AUD (sto pedeset tisuća australskih dolara) godišnje radi 
pokrivanja troškova plaća i ostalih istraživačkih i nastavničkih aktivnosti programa 
Hrvatskih studija, kao i aktivnosti Centra za hrvatske studije.

Sveučilište će svake godine podnijeti izvješće o akademskim i izvannastavnim 
aktivnostima provedenima u prethodnoj godini kao i financijsko izvješće, zajedno s 
pripadajućom dokumentacijom o provedenim istraživačkim, nastavnim i 
izvannastavnim aktivnostima kao i o onima planiranima za tekuću godinu, najkasnije 
do 31. ožujka tekuće godine.

Navedena izvješća zajedno s pripadajućom dokumentacijom Sveučilište će podnijeti 
Zakladi koja će ih proslijediti MZO-u.

Po primitku navedenih izvješća i pripadajuće dokumentacije, MZO će izvršiti 
jednokratnu uplatu sredstava. MZO će sredstva uplatiti Zakladi koja će ih, po primitku 
računa ispostavljenoga od strane Sveučilišta, proslijediti Sveučilištu.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Ovaj Memorandum o suglasnosti sklapa se na razdoblje od pet (5) godina te se 
prešutno produljuje na sljedeća razdoblja od pet (5) godina osim ako ga jedan od 
potpisnika ne otkaže i to najmanje šest (6) mjeseci prije isteka prvog ili bilo kojeg 
sljedećeg petogodišnjeg 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.



^^.ojjujL. 2^3-, danaPotpisano u
svaki na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

u tri izvornika,

Za Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;

gđa Sanja Putića, državna tajnica, Ministarstvo znanosti t obrazovanja

Za Sveučilište Macquarie

prof. S Bruce Dowton, MD, rektor i predsjednik

Za VOITRANT No 213 Pty Ltd., ovlašten za zastupanje Zaklade Hrvatskih studija

g. John Gavljak, upravitelj Zaklade hrvatskih studija
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