09 (деветта) седница на У.О. на СКТМ

НАСТАН:

16.03.17

Време на почеток: 13.00ч
Време на завршеток: 16:00ч.

Состанок
свикан од:

Ѓорѓи Вчков, претседател на У.О

Тип на
состанок:

Седница на Управен одбор

Модератор

Ѓорѓи Вчков
Биљана Пејоска Ристеска
Види прилог 1: Листа на присутни
Дневен ред
1. План и програма за работа на СКТМ за 2017г.
2. Извештај од завршна сметка за 2016г на СКТМ.
3. Ревизија на финансиската оправданост за издавање на списанието
Туристички Хоризонти (одлука на У.О. од 7ма седница ,Т-1
заклучок по Т-1)
4. Разгледување на состојбата со наплата на членарина за изминати
години(2013г-2016г)по ангажирање на адвокатска канцеларија од
страна на Извршниот Директор (одлука на У.О.од 8ма седница, Т3 и
заклучок по Т3)
5. Информација за состојбата со членство по спроведена одлука од
страна на Извршната канцеларија ,донесена на Годишно собрание
на СКТМ од 14.12.2016г за воведување на безплатна членарина за
2017г.
6. Активности за претстојната Саемска манифестација “Скопје Травел
Маркет-2017г”СКТМ партнер со Експо Медиа.
7. Информација за учество на СКТМ на меѓународни проекти,
семинари и други активности.
8. Разно

Записничар:
Учесници

Дневен Ред

Т1:План и програма за работа на СКТМ за 2017г.
9.

.
Презентирал: Биљана Пејоска Ристеска

Локација: Сала за состаноци СКТМ

Дискусија

Г-дин Вчков го даде на усвојување дневниот ред за 9та седница кој
едногласно беше усвоен.
Презентирањето на програмата за работа на СКТМ за 2017г. го имаше
Извршната директорка Г-ѓа Б.Пејоска Ристеска која нагласи дека планот и
програмата е конципиран врз планирање на цели и активности за кои ќе се
залага комората во 2017г. донесени со претходна анализа на веќе
реализирани активности во 2016г. каде дел од активностите заради својата
природа продолжуваат со реализација и во планот и програмата за 2017г.
kако контирнуирани активности.За реализација на предвидената програма на
СКТМ за 2017г комората ќе ги усогласи своите активности во соработка со
планот и програмата на Владата на Р.М. Министерството за Економија и
АППТРМ.Низ табеларен приказ поединечно беше презентирана секоја
активност во колана со цел,активност,одговорност ,временска рамка и
забелешка.Извршната директорка објасни дека како оперативен годишен план
ги опфаќа есенцијалните проблеми ,прашања и активности к ои произлегле од
работењето на своите членки за кои смета дека треба д а се превземат
соодветни чекори.Такви се :
-реорганизирањето на членството по спроведена активност од Собранието на
СКТМ за воведување безплатно членство за 2017г,
-Учество на проекти од интерес на комората, Утврдување на целисходноста на
договорите за работа помеѓу агенциите , превозниците и водичите во
соработка со МЕ,
-Реагирање на спорните делови од правилникот за Екскурзии до МОН,
-Учество на Саемски манифестации како што е -Скопје Травел Маркет 2017-Подигање на афирмативниот дел на комората во меѓународни рамки како
придружен член на UNWTO,
-идентификување на идните потреби за изработка на постапка и
разгледување на можноста СКТМ да прерасне во НТО во соработка со владини
претставници
-како и секојдневни тековни обврски по однос регулирање на сивиот сектор
во туризмот со измени и дополнување на законот за туристичка
дејност,доставување на барања утврдување на мерки за реагирање до
одредени инситуции.
По деталното презентирање на програмата од страна на Директорката за
дискусија се јави г-дин Емил Димитровски кој праша дали за влез во
светската туристичка организација членството се регулира со наплата на
членарина ?Беше одговорено дека чини по последните податоци 2400евра со
тоа што комората ќе има поголема достапност до светските трендови проекти
наменети за развој на туризмот глобално.
По прашањето за НТО г-дин Вчков праша дали е исто што и Агенцијата за
промоција и и продршка и како би делувала ?Беше одговорено дека би била
Национална Туристичка Организација како приватен сектор кој подржан од
државата би делувал во има на сите чинители во туризмот по теркот на НТО
во Австрија.Од Г-ѓа Ивона Јакимовска беше предложено за членството во
Светската Туристичка Организација да се прибера т информации во следно
време за позитивностите односно бенефитот кој би го имала комората

Дискусија

Од членување во оваа организација.Од страна на Директорката беше
потврдено дека ќе стапи во директен контакт со одговорните во оваа
свестката туристичка организација-WTO

Заклучоци
по т.1

У.О. едногласно ја усвои програмата за работа на СКТМ за
2017г. без забелешки.

Т2:Извештај од завршна сметка за 2016г. на СКТМ.
10.
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Извештајот за работењето на СКТМ заклучно со 31.12.2016г. т.е. со
завршната сметка за 2016г.Извршната Директорка го достави во форма
која беше испратен од страна на сметководственото биро задолжено за
водење сметководствени услуги на комората и истиот го
презентираше.Во него стои дека по однос на ставката за Трошоци од
работењето износот е 1.596.236 ден. По однос на ставката приходи од
работењето вкупниот износ е 1.704.723 ден .Разликата помеѓу
трошоците и приходите изнесува 108.487ден.Со оглед на тоа дека
одредени ставки во трошоците на работењето не соодветствуваат со
реалната состојба како што е сумата за закуп на простории и останати
трошоци на работењето поради неажурност во водењето на податоците
од претходно ангажираното сметководсвтено биро до
07.2016г.,состојбата со сумите беше објаснета со посебно писмено
образложение од страна на Г-ѓа Виолета Заовска сопственик на
сметководственото биро кое го превзеде водењето на овој тип услуги
за комората од 01.07.2016г.Во него беше образложено дека трошокот
за закуп од означената сума од старото сметководство по
усогласување на картиците со закуподавецот Македонија Сообраќај
изнесува 429.410ден колку што е и заостанатиот долг за закуп .Додека
реалниот трошок за закуп е 7.354ден месечно или 88.248ден
годишно.Исто така околу сумата за останати трошоци од 331.278ден.
која е превземена од старата евиденција нема податок за какви
трошоци станува збор.
Од страна на членовите на У.О. беше побарано да се изготви извештај
од страна на сметководственото биро со реална состојба на трошоци и
приходи по заклучен лист до следна седница на У.О. како би можело
да се утврди фактичката состојба со финансиите во комората.

Заклучок
по т.2

Членовите на У.О. едногласно прифатија да се побара од
сметководственото биро кое ја води сметководствената
евиденција на СКТМ од 01.07.2016г , до следна седница на
У.О.да изготви нов извештај со реални бројки за финансиската
состојба во комората.

11.
Т3 :Ревизија на финансиската оправданост за издавање на списанието Туристички Хоризонти
(одлука на У.О.од 7ма седница .Т-1 заклучок по Т-1)
Презентирал

Ѓорѓи Вчков /Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Заклучок
по т-3.

Извештајот за финансиската оправданост на списанието Туристички
Хоризонти за издадени четири броја го презентираше Ивршната
Директорка која соопшти дека вкупните трошоци за издавање на
списанието изнесуваат 295.010ден. вкупните приходи изнесуваат
32.830ден ,разликата меѓу трошоците и приходите изнесува 262.180ден.или изразено во евра тоа е -4.263.Исто така таа пренесе
информација дека пријавата на СКТМ за учество на годишниот конкурс
за финансирање проекти од национален интерес во културата од
областа на издавачката дејност за 2017г.која беше од нејзина страна
со сите барани документи доставена до Министерството за Култура на
ден 28.09.2016г. под архивски број УП 24-568 но истата беше одбиена
за што до комората е доставено на ден 06.02.2017г. писмено решение
и образложение за нејзиното одбивање.Во образложението се
наведува дека пријавата се одбива бидејќи проектот не е
аргументиран и елабориран соодветно и стручната комосија не може
да го оцени од аспект на промовирање и афирмирање на особени
достигнувања и вредности во културата,односно не може да го
препознае националниот интерес во културата согласно со
наваедените параметри во пријавата која е составен дел од Годишниот
конкурс за финанасирање проекти од национален интерес во
културата од областа на издавачката дејност за 2017г.По излагањето
на оваа информација Извршната директорка побара да се земе во
предвид истата при носење на нова одлука за списанието како и
целокупната ситуација во работењето воопшто.Претседателот г-дин
Вчков се изјасни дека списанието и понатака треба да излегува и
покрај високите трошоци поради значењето кое би не разликувало од
останатите комори.Г-дин Емил Димитровски даде свое објаснување
нагласувајќи дека списанието како медиум е застарен модел на пренос
на информации и ние мора да бидеме во чекор со времето и развојот
на технолошкото време т.е. време на интернет и социјални мрежи.Не
може да користиме печатено списание како гласило кое било тренд во
20век а да го користиме во 21век.Предложи да се пристапи кон
изработка на Портал кој би бил изработен професионално од стручни
лица и би бил воден од администратор задолжен за тоа.Г-ѓа Ивона
Јакимовска смета дека сумата која се одвојува за списанието е
превисока и не одржлива,списанието го нема вистинскиот ефект
поради тоа што не може да се користи за промоција при странски
посети средби во амбасади бидејќи е само на Македонски но не и на
англиски јазик и побара предлогот да се стави на гласање.Г-дин
Бранко Карески истакна дека сумата од 4.263 евра која ја дала
комората е превисока и доколку се продолжи во печатена форма
треба да се најде нов начин на финансирање каде поголем дел ќе си
сработат новинарите за само финансирање може комората да покрие
одреден дел но не толкава сума колку што стои во извештајот.Тој
сподели пример за локален весник во Прилеп каде новинарите
самоиницијативно го издавале и се самофинансирале од изнаоѓање
разни извори.По овие излагања предлогот од г-дин Емил Димитровски
за преминување кон изработка на портал беше поддржан од повеќето
членови со што се донесе одлука до наредна седница на У.О. да се
приберат понуди од одредени компании кои се бават со таква дејност
да се види која понуда би била најповолна како финансиски така и
технички.
У.О. едногласно одлучи да се прекине со печатеното издание на
списанието “Туристички Хоризонти” и да се пристапи кон
прибирање понуди за изработка на Портал до наредна седница
на У.О. каде ќе бидат разгледани .

12. Т4: Разгледување на состојбата со наплата на членарина за изминати години(2013 2016)по ангажирање на адвокатска канцеларија од страна на Извршниот директор
(одлука на У.О. од 8ма седница ,Т3и заклучок по Т3)
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Извршната директорка ја пренесе состојбата на комората со наплата
на членарината и бројот на членството по ангажирање на адвокатска
канцеларија како одлука на У.О. од минатата седница. Веднаш по
составување на листата на должници истата е доставена до
адвокатската канцеларија од каде е побарано да се испратат писмени
опомени пред тужба за оние кои не си ја подмириле обврската по
основ членарина за изминатите години.Листата броеше 20 членки но
од адвокатската канцеларија известија дека само по 13 од нив може да
се постапи додека за другите наведени рокот за наплата на долг е
застарен.Од останатите долгот е подмирен само од 3 членки додека за
другите неможе да се наплати поради немање целосна документација
односно договори кои ги обврзуваат да ја подмират членарината.
Поради ваквата состојба од страна на Извршната директорка беше
кажано е првземена целосна ревизија на архивата и докментацијата
на членките за да се дојде до вистинската состојба со бројка на
членки кои поседуваат целосна документација со полноправно
важење.Сите членки кои се наведени во список од деловната книга од
претходната Извршна директорка а за кои нема договор за соработка
во архивата на комората , се исконтактирани и оние кои искажале
спремност за продолжување на соработката веднаш им е испратен
договор со напомена дека еден примерок повратно да се достави до
комората затоа што останува како документ во архивата на комората.

Заклучоци
по т.4

/

13. Т5.Информација за состојбата со членството по спроведена одлука од страна на Извршната
канцеларија ,донесена на Годишно Собрание на СКТМ од 14.12.2016г.за воведување на
безплатна членарина за 2017г.
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Извршната Директорка г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска ја пренесе
информацијата за состојбата со членството по спроведена одлука од
14.12.2016г на Годишното Собрание на СКТМ за воведување на
безплатно членство за 2017г.Имено таа истакна дека во текот на
Јануари е превземена активност за изнаоѓање на јавно достапни емаил
адреси од туристички субјекти во Македонија со цел нивна
информираност за оваа одлука со која би дошло до окрупнување на
членството во комората.Во соработка со Министерството за економија
и интернет поврзаноста дописот е испратен до 200 туристички агенции
како и до 120 хотелски објекти и уште 50 компании кои се поврзани со
туризмот.Ваквата активност придонесе зголемување на членството и
тоа со 10 членки кои би ја искористиле оваа можност оваа година со
тенденција да потпишат договор по завршување на одлуката ,додека 5
членки тоа го направија веднаш со потпишување на договор за
членство кој во следни 2018г. и 2019г. ќе продолжи со плаќање на
обврската за членарина по одреден избран тип на членство. Со тоа
може да се констатира дека комората има плус 15 нови членки но од
Извршната директорка беше кажано дека дописот континуирано ќе се
испраќа и понатака во текот на годината до сите потенцијални нови
членки.

Заклучоци по т.5

/

14. Т6: Активности за претстојната саемска манифестација “Скопје Травел Маркет -2017г”СКТМ
партнер со Експо Медиа .
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Околу одржување на Саемската манифестација Скопје Травел Маркет 2017г.,Извршната директорка истакна дека првичниот датум на
одржување кој што беше и информативно доставен до членките за
месец Февруари е повлечен поради не доволен интерес на членките но
и на останати институционални фактори за поддршка истиот да се
одржи самостојно. Затоа и оваа година ќе биде заедно со саемот на
книга и образование под исти услови и цени како и минатата година во
период од 6-8.04.2017г.СКТМ ќе има партнерски однос со Експо медиа
пропишан под исти услови како иминатите години регулиран со
потпишување на договор.Таа замоли поголемо учество од членките
посебно од членовите на У.О. кои би требало да прикажат посебна
грижа но и поддршка кон комората која од овој саем има финансиски
бенефит.Од г-ѓа Ивона Јакимовска беше побарано да се достави
шематскиот приказ за издавање на штандовите поради интерес на
нејзини странски партнери.Од г-дин Панче Трајковски беше поставено
прашање зошто не се користи терминот за заеднички настап со саемот
за мебел на што директорката одговори дека саемот за мебел ги
користи сите достапни сали во објектот и нема слободен простор.И
другите членови на У.О. побараа да се достави во најбрзо време
шематскиот приказ на распоред на штандови.

Заклучоци по
т.6.

У.О. едногласно прифати дека шематскиот приказ за
распоред на местата за излагачите ,штандовите неопходно
е да се испрати во следните три дена.

15. Т7.Информација за учество на СКТМ на меѓународни проекти, се минари и други активности.
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Информацијата по оваа точка ја пренесе Извршната Директорка Биљана
Пејоска Ристеска која го образложи нејзиното учество на
Транснационален семинар во месец Јануари 2017г во Шпанија преку
Националната агенција за образовни програми од програмата
Еразмус+каде имаше за цел да прикаже добиеното знаење и искуство
од минатиот проект да го пренесе во нов со поголема вредност и тежина
во клучна акција 2.Таа претстави дека во К2 оваа година ќе аплицира
во делот на иновации и стратешки партнерства на програма за
сомелиерство од хотелскиот сектор .Аплицирањето ќе биде на крај од
месец март. Г-дин Емил Димитровски кој е член на советот на АППТРМ
зема збор и пренесе информација од одржана седница на советот на кој
се говорело за субвенциите и проблеми со кои што се соочуваат
агенциите при аплицирање за добивање на субвенции ,Конгресниот
туризам MICE како и Учеството на меѓународните саеми за 2017г. каде
го посочи дописот од Здружението на угостители и туризам од СКМ кои
барале повластено учество но со претенциозност само за своите
членки.На ваквата изјава нашиот член г-дин Димитровски реагирал
дека тоа треба да ги опфаќа сите кои учетсвуваат во туристичкото
стопанство а не само едни.Од него беше побарано до сите членови на
Управен одбор на СКТМ заедно со другите материјали од оваа седница
да биде испратен и дописот од Здружението на угостители и туризам кој
бил доставен до АППТРМ.

Заклучоци по т.7.

/

Презентирал

Т8.Разно

Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

По водените дискусии од преходните точки и проблематичноста која
беше изложена од страна на Извршната директорка при делување во
одредени случаи посебно во делот на користење правни консултански
услуги но и адвокатски услуги ,од членовите на У.О. беше разгледана
можноста за ангажирање на адвокатска канцеларија на годишно ниво
за потребите на комората во одредени дејства и активности спрема
физички лица , правни субјекти но и институции.Беше побарано од
Извршната директорка според нејзина проценка на обемот од такви
услуги да конципира јавен оглас за избор на адвокатска канцеларија
која би одговорила на овие барања и услуги со познавања од дејноста
но и да одговори на финансиските можности кои би можела комората
да ги подмири.За таа цел од неа се побара до наредната седница на
У.О. да прибере понуди кои би се јавиле на тој оглас а ќе бидат
разгледани на наредна седница на У.О.

Заклучоци по т.8.

У.О. едногласно одлучи Извршната Директорка до наредната
седница на У.О. преку јавен оглас да прибере понуди од
пријавени Адвокатски канцеларии за вршење на правни и други
услуги за потребите на комората ,кои понуди ќе бидат
разгледани од У.О.

Записничар: Биљана Пејоска Ристеска

Претседател : Ѓорѓи Вчков

