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Дел.бр.28/2015.
Рума, 21.10.2015.
СЕДМА РЕДОВНА СЕДНИЦА ОДБОРА ОСНИВАЧА
ФОНДА- ТУРИСТИЧКИ КЛАСТЕР СРЕМ
Местп пдржаваоа: „Тпшина кућа“ Јарак , Шкплска бр:16
Време пдржаваоа: 30.10.2015. у 12,00часпва
- ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ОДБОРА ОСНИВАЧА ФОНДАПоштовани оснивачи, суоснивачи и гости,
Позивамо Вас да узмете учешће у раду Осме редовне седнице Одбора оснивача Фонда Туристички
кластер Срем у 2014. години.
ДНЕВНИ РЕД:
1. Избпр председавајућег, раднпг преседништва и усвајаое Дневнпг реда .
2. Усвајаое Записника са претхпдне седнице Одбпра пснивача ФпндаТКС .
3. Представљаое и званични пријем нпвих супснивача Фпнда туристички кластер Срем
За пверу Угпвпра п приступаоу Фпнду ТКС пптребнп је ппнети: личну карту, печат , Одлуку
п именпваоу – заступаоу (нпве чланице – институције) и решеое п регистрацији ( на увид,
за нпве чланице кпје нису дпставиле решеое п регистрацији )
4. Ажурираое Коиге чланпва Фпнда Туристички кластер Срем
5. Разрешеое неактивних чланпва и избпр нпвих чланпва у пргане управљаоа Фпндпм ТКС ,
6. Разматраое извештаја п раду Фпнда ТКС за 2014 и 2015.гпд..
7. План рада за наредну гпдину и план пдрживпсти рада кластера.
8. Презентација нпвпг прпјекта Фпнда ТКС у пквиру кпнкурса АПВ ,за ппдршку кластер
прганизацијама, и ппзив чланицама да се укључе у оегпву реализацију
9. Регипналнп ппвезиваое , фпрмираое и рад прпјектнпг тима и стручних тимпва за
едукацију , развпј дестинације и сувенире.
10. Разнп.
11. Презентације
- Инфпрматичка писменпст пп ЕЦДЛ стандарду и значај инфпрматичке писменпсти за
ефикаснп и прпдуктивнп пбављаое свакпдневнпг ппсла / Регипнална ЕЦДЛ канцеларија
Бепград.
- Сувенири – излпжба, интернет прпдаја и размена искуства на креираоу прпдајнпг
аспртимана / представници дпмаће радинпсти, старих и уметничких заната .
....
12. Најава ТВ серијала – Излети и Трибина: Туризам у медијима и медији у туризму.
13. Прпдукција ТВ прилпга п раду Одбпра пснивача Фпнда ТКС и прпмпција учесника скупа.
14. Кпктел .
Председник Управнпг пдбпра Фпнда ТКС
Ненад Раткпвић, с.р.
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