
suglasili su se o sljedećem:

ČLANAK 1.

ČLANAK II.

ČLANAK III.

ČLANAK IV.

Sudionici će omogućiti razmjenu svojih odgovarajućih publikacija kao i relevanmih tekstova 
iz ostalih javnih ili privatnih institucija u svojim zemljama.

Sudionici će olakšati razmjenu znanstvenika, konferencijskih predavača i stručnjaka u 
područjima od zajedničkog interesa. Sudionici će u okviru svojih programa usavršavanja 
poticati posebno predavanja i prezentacije koje će održavati njihovi dužnosnici.

Sudionici će održavati aktivnu razmjenu informacija o svojim studijskim programima i 
ostalim odgovarajućim akademskim aktivnostima.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih 
poslova i trgovine Mađarske, dalje u tekstu pojedinačno „sudionik", a zajedno „sudionici".

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI O SURADNJI 
U PODRUČJU DIPLOMATSKOG USAVRŠAVANJA I RAZMJENE 

INFORMACIJA I DOKUMENTACIJE
IZMEĐU 

MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 
REPUBLIKE HRVATSKE

I
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I TRGOVINE MAĐARSKE

želeći uspostaviti i nastaviti razvijati obostrano korisnu suradnju s ciljem usavršavanja svojih 
diplomata u području diplomacije te razmjene informacija o međunarodnom pravu, 
diplomatskom pravu i ostalim akademskim disciplinama relevantnim za diplomatsku praksu i 
međunarodne odnose.

Sudionici će poticali sudjelovanje svojih diplomata u programima usavršavanja koje nude 
jedan drugom te će se savjetovati o mogućnostima organiziranja tečajeva i seminara koji bi se 
mogli održavati naizmjence u Zagrebu i Budimpešti.



ČLANAK V.

ČLANAK VI.

ČLANAK Vn.

Potpisano u Budimpešti dana 13. prosinca 2019., u dva izvornika na engleskom jeziku.

U IME MINISTARSTVA VANJSKIH 
I EUROPSKIH POSLOVA 
REPUBLIKE HRVATSKE

U IME MINISTARSTVA VANJSKIH 
POSLOVA I TRGOVINE 

MAĐARSKE

GORDAN GRLIČ RADMAN 
ministar vanjskih i europskih poslova 

Republike Hrvatske

PETER SZIJJARTO 
ministar vanjskih poslova i trgovine 

Mađarske

Svaki će sudionik izvršavati svoje obveze preuzete ovim Memorandumom o suglasnosti u 
skladu sa zakonodavstvom svoje države. Ovaj Memorandum o suglasnosti ne predstavlja niti 
se tumači kao međunarodni ugovor između država sudionika. Nijedna odredba ovog 
Memoranduma o suglasnosti neće se tumačiti ni provoditi na način da stvara zakonska prava 
ili obveze za države sudionika.

Sudionici će razmjenjivati informacije o aktivnostima od zajedničkog interesa, posebno 
uzimajući u obzir sudjelovanje na sastancima regionalnog i međunarodnog karaktera, koje 
uključuje akademije i ostale akademske institucije koje nude usavršavanje diplomata.

Ovaj Memorandum o suglasnosti stupit će na snagu na dan potpisivanja i ostat će na snazi tri 
(3) godine. Osim ako jedan od sudionika ne obavijesti drugoga o svojoj namjeri da okonča 
Memorandum o suglasnosti u pisanom obliku najmanje devedeset (90) dana prije datuma 
isteka, njegova valjanost produljuje se na daljnja razdoblja od tri (3) godine.


