MEMORANDUM O SUGLASNOSTI
IZMEĐU
SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT
REPUBLIKE HRVATSKE
I
MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA DRŽAVE KATARA
O SURADNJI
U PODRUČJU ŠPORTA
Središnji državni ured za šport Republike Hrvatske
i Ministarstvo kulture i športa Države Katara (u daljnjem tekstu “Stranke“),
želeći promicati dvostrane odnose i jačati svoju suradnju u području športa,
sporazumjele su se o sljedećem:
Članak 1.
Ciljevi
Stranke će, u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi u njihovim zemljama, jačati
međusobnu suradnju:
1. poticanjem razmjene posjeta športskih izaslanstava, trenera, stručnjaka i specijalista u
području športa i tjelesne kulture i njenih srodnih znanosti te putem nadležnih športskih
saveza;
2. razmjenom pozivnica voditeljima i poticanjem športaša da sudjeluju na natjecanjima i
međunarodnim športskim događanjima u objema zemljama;
3. razmjenom informacija i stajališta vezanih za šport te pitanja vezanih za bavljenje
tjelesnom aktivnosti kao i drugih pitanja od zajedničkog interesa;
4. razmjenom pozivnica za sudjelovanje na sastancima, konferencijama, predavanjima,
seminarima i akademskim forumima koji se održavaju u objema zemljama o temama
koje se odnose na područje športa;
5. razmatranjem prijedloga za organizaciju športskih natjecanja na temelju interesa
športskih saveza kada odluke o sudjelovanju na takvim natjecanjima i o financijskim
pitanjima donose nadležna tijela;
6. koordinacijom stajališta za vrijeme svjetskih događanja i međunarodnih konferencija
vezanih za sektor športa.

članak 2.
Područja suradnje
Stranke će surađivati u području razvoja športa koje uključuje:
1. šport za sve;
2. šport za osobe s posebnim potrebama;.
3. športska medicina;
4. borba protiv dopinga;
5. upravljanje i održavanje športskih građevina;
6. trening kampovi;
7. suradnja u svim područjima vezanim za pokret športa i njegov razvoj;
8. bilo koji drugi dogovoreni oblik suradnje u području športa.

Članak 3.
Posjete
Posjete službenih izaslanstava za razvoj i suradnju u području športa organizirat će se na temelju
službenih pozivnica u skladu sa zakonima i financijskim propisima u objema zemljama.
Članak 4.
Financijski troškovi
Stranke će samostalno snositi putne troškove kao i troškove hrane i smještaja vlastitih
izaslanstava. Ako je potrebno, stranka pošiljateljica će sudjelovati u troškovima lokalnog
prijevoza u zemlji domaćinu kao i u troškovima medicinske pomoći u hitnim slučajevima.

Članak 5.
Rješavanje sporova
Svaki spor koji nastane između stranaka vezano uz provedbu ili tumačenje ovog Memoranduma
0 suglasnosti riješit će se prijateljski konzultacijama i pregovorima direktnom komunikacijom
Stranaka.
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članak 6.
Izmjene i dopune
Svaka stranka može predložiti u pisanom obliku, direktnim putem, izmjene i dopune ovog
Memoranduma o suglasnosti. Izmjene i dopune dogovorene uzajamnim pristankom stranaka
stupaju na snagu u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovog Memoranduma o suglasnosti.

Članak 7.
Završne odredbe
Ovaj Memorandum o suglasnosti stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane
obavijesti, diplomatskim putem, kojom se potvrđuje okončanje unutarnjih pravnih postupaka
za stupanje na snagu Memoranduma o suglasnosti.
Ovaj Memorandum o suglasnosti ostaje na snazi za razdoblje od četiri (4) godine te se
automatski obnavlja za daljnja ista razdoblja, osim ako jedna stranka ne obavijesti drugu, pisano
diplomatskim putem, o svojoj namjeri da ga okonča najmanje šest (6) mjeseci unaprijed.
Takvo okončanje ne utječe na dovršenje bilo kojih događanja, programa ili aktivnosti iniciranih
na temelju ovog Memoranduma o suglasnosti koji su u tijeku u vrijeme njegovog okončanja,
osim ako se stranke ne dogovore drukčije.
Potpisano u
dana (9.11.20/^. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, arapskom
i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlike u
tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA
ŠPORT REPUBLIKE HRVATSKE

ZA MINISTARSTVO KULTURE I
ŠPORTA DRŽAVE KATARA

a:_________
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