
MEMORANDUM O SUGLASNOSTI O SURADNJI U PODRUČJU TURIZMA

IZMEĐU

MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA REPUBLIKE HRVATSKE

I

MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA GRUZIJE

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 
Gruzije (u daljnjem tekstu „sudionici”),

svjesni važnosti turizma i njegova doprinosa promicanju prijateljskih odnosa između dviju 
zemalja,

želeći dalje promicati i razvijati suradnju u području turizma,

s obzirom na interes uspostavljanja okvira za suradnju u području turizma,

suglasili su se kako slijedi:

Članak 1.

Sudionici će stvoriti povoljne uvjete za jačanje i razvoj suradnje u području turizma na obostranu 
korist dviju zemalja.

Članak 2.

Sudionici će promicati organiziranu turističku razmjenu između svojih zemalja.

Članak 3.

Sudionici će razmjenjivati informacije i stručno znanje u području turizma te podupirati suradnju 
između turističkih sektora, turoperatora, putničkih agencija i drugih privatnih turističkih 
poduzeća svojih zemalja.

Članak 4.

Sudionici će razmjenjivati znanja i najbolje prakse o razvoju proizvoda i usluga povezanih s 
turizmom u svojim zemljama. Sudionici će razmijeniti iskustva o upravljanju turističkim 
destinacijama na održiviji način i razmijeniti iskustva o prevladavanju kriza.



Članak 6.

Sudionici će razmjenjivati svoje turističke promidžbene materijale i statističke podatke o 
turizmu.

Članak 7.

Ovaj Memorandum o suglasnosti može se izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom 
sudionika.

Članak 8.

Svaki spor koji proizlazi iz tumačenja ili provedbe ovog Memoranduma o suglasnosti rješavat 
će se sporazumno putem konzultacija.

Članak 9.

Ovaj Memorandum o suglasnosti ne stvara bilo kakve pravne obveze na temelju međunarodnog 
prava.

Članak 10.

Ovaj Memorandum stupit će na snagu datumom njegovog potpisivanja.
Ovaj Memorandum o suglasnosti ne stvara nikakve financijske obveze.
Ovaj Memorandum vrijedit će za razdoblje od pet (5) godina i automatski će se produljiti za još 
jedno sljedeće razdoblje od pet (5) godina, osim ako jedan sudionik ne obavijesti drugog pisano 
diplomatskim putem o svojoj namjeri okončanja ovog Memoranduma, najmanje šest (6) mjeseci 
prije datuma isteka predmetnog razdoblja.

Potpisano u Marakešu u Maroku 23. studenoga 2022. u dva izvornika na engleskom jeziku.

ZA MINISTARSTVO TURIZMA I 
SPORTA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I 
ODRŽIVOG RAZVOJA GRUZIJE


