ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
закључен између:
1. Туристичке организације Града Новог Сада, Нови Сад,Трг Слободе 3 коју заступа
Бранислав Кнежевић, Директор, (у даљем тексту “ТОНС”),
2. _______________________,из
_____________________
које
заступа
____________________, ( у даљем тексту __________________________).
Члан 1.
Овим Протоколом ТОНС и Удружење као чиниоци туристичке понуде града Новог
Сада успостављају сарадњу на реализацији програма од обостраног интереса а са
заједничким циљем обогаћења и унапређења туристичке понуде Града Новог Сада.
Члан 2.
У смислу чл.1 овог Протокола, учесници истог су се споразумели о следећем:
ТОНС ће у склопу редовног обављања своје делатности, промовисати делатност
____________________ кроз:
- давање информација заинтересованима о програмима и активностима _______
- промоцију програма и делатности _____________ на интернет страници ТОНС-а.
Оглашавање је бесплатно, а огласи се постављају на тачно предвиђеним
страницама за сваку категорију.
_________________________________ ће :
- у својим пословним контактима указивати на значај и улогу ТОНС-а у промоцији
и реализацији туристичке понуде Града Новог Сада
- у складу са својим могућностима помагати у уређивању промо-штандова ТОНС-а
на сајмовима и другим манифестацијама
- повремено без накнаде уступити ТОНС-у део свог изложбеног простора за
потребе одржавања туристичко-пословних презентација ТОНС-а и састанака са
пословним партнерима
Члан 3.
ТОНС и _______________ ће заједнички а на основу процене и заједничког договора
:
-

учествовати на сајмовима и презентацијама на којима се представља туристичка
понуда Града Новог Сада у земљи и иностранству
указивати једни другима консултативну стручну помоћ приликом презентација и
реализације пројеката из делокруга ТОНС-а односно _________________
сарађивати на пројектима од заједничког интереса
развијати друге облике сарадње

Члан 4.
У складу са међусобним договором, реализација активности предвиђених у чл. 2 и чл.
3 овог Протокола, регулисаће се путем посебних аката(споразум,протокол и сл.)
Члан 5.
Овај Протокол је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих сваки од
потписника задржава по 2 (два) потписана примерка.

____________________

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА НОВОГ САДА

Бранислав Кнежевић
Директор

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА

Закључењем овог Протокола, Туристичка организација Града Новог Сада и ,
Удружење „УГОНС 1946“ исказују и потврђују трајно опредељење да заједнички раде
на промоцији развоја туризма односно туристичке понуде Града Новог Сада кроз
сарадњу на заједничким пројектима .
Незаобилазан циљ који овај Протокол афирмише, јесте преображај Града Новог Сада
у европски регионални туристички центар, који ће као такав пружити додатни
подстицај развоју укупних привредних и других потенцијала Града Новог Сада и
подићи квалитет живота свих грађана Новог Сада.
Све додатне информације везане за активност Туристичке организације Града Новог
Сада, могу се пронаћи на интернет страници: www.turizamns.rs

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА НОВОГ САДА

У НОВОМ САДУ, 15.01.2010.

УДРУЖЕЊЕ „УГОНС 1946“
НОВИ САД

