10 (десетта) седница на У.О. на СКТМ

НАСТАН:

26.09.17

Време на почеток: 12.00ч
Време на завршеток: 15:00ч.

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. Предлог одлука за Суспензија од членство во комората дадена од
Судот на Честа за т.а.”ПЕТ”
2. Разгледување на спроведена постапка за прибирање понуди за
избор на Адвокатска канцеларија за потребите на комората.(одлука
на У.О. од 9та седница ,Т-8 и заклучок на Т8)
3. Резултати од одржана Саемска Манифестација – “Скопје Травел
Маркет – 2017г.СКТМ партнер со Експо Медиа
4. Разгледување на состојбата со наплата на членарина за првите (6)
шест месеци од тековната 2017г.
5. Информација за одржана седница на сектор Образовни институции.
6. Информација за активности за поднесени барања,предлози и
постапки до Институции.
7. Информација за учество на СКТМ на меѓународни проекти,
конференции, семинари и др. активности.
8. Разно

Записничар:
Учесници

Дневен Ред

Локација: Сала за состаноци СКТМ

Т1:Предлог одлука за Суспензија од членство во комората дадена од Судот на Честа
за т.а. “ПЕТ”
9.

.

Презентирал: Биљана Пејоска Ристеска /Бранко Карески

Дискусија

Г-дин Вчков го даде на усвојување дневниот ред за 10та седница кој
едногласно беше усвоен.
Дискусијата по првата точка ја отпочна Извршната диркеторка со објаснување
зошто оваа точка е ставена на дневен ред посочувајќи го писмениот допис
добиен како одговор од т.а.Ана Турс од Битола подносител на барањето за
постапка до Судот на Честа.Во дописот стои дека Одлуката –Мислење
донесена од страна на Судот на Честа од ден 23.05.2017г. не е ис почитувана
од страна на т.а. ПЕТ должник во овој случај,обврските не се подмирени
постапката е продолжена на суд и бара да се постапи согласно донесената
Oдлука-Mислење на Судот на честа.Од Претседателот на комората беше
побарано г-дин Бранко Карески да даде пошироко објаснување за случајот со
оглед на тоа дека е истовремено и член на Судот на Честа. Г-дин Карески се
произнесе потврдувајќи го напишаното во Oдлуката-Mислење од 23.05.2017г
донесена во соработка со другите членови на Судот на Честа.Уште еднаш
повтори дека ингеренциите на судот на честа треба во иднина да се зголемат
поригорозно
кон
ваквите
случаеви.Г-дин
Никола
Каровски
побара
дополнително објасанување дали комората дала можност за подобрување на
состојбата на страните преку давање дополнителна шанса за нормализирање
на односите?Од г-дин Карески доби одговор дека повикани беа и двете
страни, исконтактирано е со должникот истиот го прифаќа и признава долгот
но не прецизира кога би го подмирил.Г-дин Емил Димитровски посочи дека
У.О. треба да постапи согласно дадениот предлог на Судот на Честа во делот
на суспензија на членката од потпретседателското место во У.О. додека за
суспензија од членство треба да одлучи Собранието на комората.Недозволиво
е истакна тој да се извршува функција во комората од личност против кого се
води постапка од Судот на Честа и да се прекршуваат повеќе акти донесени
во комората како што се статутот,кодексот на однесување како и правилникот
за работа на Судот на Честа.Г-дин Бранко Босилков побара да се има
повнимателен пристап кон одлучување на решение за проблемот и побара
Одлуката –Мислење кое е на разгледување во точката не е целосна и треба
да се доработи од страна на Судот на Честа само како одлука во која точно ќе
се наведат кои делови од сите општи акти се прекршени и врз основа на тоа
се бара суспензија на членката.Таа доработена одлука да се достави до
Собранието на комората за конечна одлука.Г-дин Мартин Јакимовски во
својата дискусија се изјасни ставајќи го проблемот во фокус од двете страни
нагласи дека може да говориме за професионално одлучување ,квалитетни
или морални вредности на поединци кои во даден момент имаат потешкотии
во бизнисот но сепак треба да се согледа правилното работење во деловноста
на страните посебно на страната на Ана турс која финансиски е оштетена со
сума која може да доведе до опстојување на нејзиното работење.Од
претседателот на комората по поединечното изјаснување предлогот за
суспензија даден од Судот на Честа
беше сублимиран да биде во делот
суспензија од потпретседателското место во комората
додека поради
ненавремено подмирување на обврските во делот платена членарина за
изминатата 2016г. според член 6,став 6 од Деловникот за работа на У.О. се
суспендира од работа во У.О. до подмирување на обврската г -дин Мартин
Петковски како и г-дин Касам Шакири претсавник на Јета аир поради
неплатена членарина за 2016г.

Заклучоци по
Т.1

У.О.едногласно донесе одлука да се суспендира од попретседателското
место во комората Г-дин Мартин Петковски ,како и од работата на у.о.
но поради неисполнување на обврската подмирена членарина за
2016г.(член 6, став 6 од деловникот за работа на у.о.).Истата одлука

Заклучоци
по т.1

у.о. ја донесе и за уште една членка во комората член на у.о. г дин Касам Шакири.
У.О.даде ПРЕПОРАКА до Судот на Честа до одржување на
годишното собрание да се изготви само одлука со наведување
на одредбите кои се прекршени во спорот од страна на т.а. ПЕТ
според статутот,кодексот на однесување земајќи го во предвид
и правилникот за работа на Судот на Честа.

Т2:Разгледување на спроведена постапка за прибирање понуди за избор на Адвокатска
канцеларија за потребите на комората(Одлука на У.О. од 9та седница,Т-8 и заклучок на Т8)
10. Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Образложението по оваа точка го даден Извршната директорка која
кажа дека постапката е спроведена на јавен и транспарентен начин
согласно дадениот заклучок од минатата седница. Од прибраните
понуди за јавен оглас најсоодветно со цена избран е простор во јавен
оглас на дневниот весник –Вечер- огласен во рок од пет 5 дена.
Огласот е искреиран брз база на соработка и консултација со
претсавници со Адвокатската комора на Македонија кои според
потребите на проблемите за решавање во СКТМ треба да ги исполнува
како услови.На дадениот оглас во комората пристигнаа две понуди
кои во документацијата покрај техничките услови имаа дадено и сума
за паричен надоместок кој комората би го исплаќала на месечна
основа.Извршната директорка посочи дека сумите кои стојат во
понудите се премногу високи за да може комората да ги издржи
финансиски како месечен издаток и од тие причини бара да се остане
на старата практика да се ангажира адвокатска канцеларија само
доколку е потребно за поединечни случаеви.Г-дин Емил Димитровски
во врска со огласот искоментира дека критериумите кои биле дадени
во огласот се премногу високи можеби затоа е интересот толку мал но
се согласува дека и понатака треба да се остане на соработка со
адвокатска канцеларија според потребите.Останатите присутни се
согласија да се продолжи со старата практика ангажирање на
адвокатска канцеларија за потребите на комората по потреба за
одреден случај.

Заклучок
по т.2

У.О. едногласно донесе одлука поради неможност финансиски
да се дозволи постојан ангажман на адвокатска канцеларија за
потребите на комората, да се продолжи со досегашната
практика ангажирање на адвокатска канцеларија за потребите
на комората по потреба.

11.
Т3 :Резултати од одржана Саемска манифестација – Скопје Травел Маркет-2017г. СКТМ
партнер со Експо Медиа
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Резултатите од одржаната саемска манифестација Скопје травел
маркет 2017 г ги пренесе Извршната директорка презентирајки го
списиокот со членки учесници на овогодинешниот саем при тоа
изразувајќи големо разочарување од незаинтересираноста на
агенцискиот сектор во комората за учество на оваа едниствена
манифестација од ваков вид кај нас каде комората е партнер и од каде
комората треба да обезбеди дополнителни финансиски средства.И
покрај сите мерки за анимација који ги превзема извршната
канцеларија преку директни јавувања и објаснувања за важноста на
оваа манифестација агенциите членки на комората не се одзваа.Само
две агенции членки беа присутни додека Хотелскиот сектор беше
позастапен за што изрази благодарснот до нив за придонесот во
одрдедената сума за добивање на комората. Сумата која треба да се
наплати од партнерството е 75.896 илјади денари но со оглед на тоа
дека во меѓувреме е настаната промена во сопственичката структура
на саемот како компанија оваа сума сеуште не е подмирена со надеж
дека за брзо време тоа ќе се среди.Извршаната директорка побара од
членовите на У.О. доколку имаат свои релации со новите сопственици
од саемот да помогнат во побрза реализација на фактурата .За
дискусија околу одржување на саемската манифестација се јави г-га
Ана Здравковска која посочи дека можеби е проблем датумот за
одржување на манифестацијата за слабиот интерес бидејќи април е
евеќе доцна за продажба на капацитетите.Даде предлог тоа да биде во
соработка со високообраовните институции –факултетите- за поголема
посетеност и во соработка со сите страни да се издејствува соосдветен
датум за одржување на саемот.Од останатите присутни беше
напоменато дека моделот кој го користи саемот како компанија
организатор за вакви манифестации е веќе застарен и неатрактивен и
треба да се побара тој да се промени со нов концепт.Со оглед на смена
на сопственичката структура на саемот У.О. се сложи да се побара
работен состанок со новите сопственици за да се изнесат прблемите и
да се изнајде ново решение.

Заклучок
по т-3.

У.О. едногласно одлучи да се побара работен состанок со новиот
сопственички состав на Саемот за промена на саемкиот концепт
како содржински така и технички.

12. Т4: Разгледување на состојбата со наплата на членарина за првите 6(шест) месеци од
тековната 2017г.
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Излагањето по оваа точка го имаше Извршната Директорка со
посочување на приложените листи до членовите на У.О. со членки кои
не си ја подмириле обврската по основ членарина за изминатата
2016г. како и за тековната 2017г.Таа истакна дека дека за оваа
проблематика со е-маил допис го има информирано и НО на комората
како одговорен орган во тој дел.До претседателот на НО г-дин
Кашиков како и до членовите на НО е испратен допис на
21.08.2017г.со листите на неплаќачи и е побарано изјаснување од
нивна страна за понатамошни чекори.Извршната директорка истакна
дека до моментот на одржување на седницата одговор за понатамошна
постапка од НО нема.Од г-дин Бранко Карески беше побарано бројка
со колку нови членки се здоби комората со минатогодишната одлука за
безплатен пристап во комората на што Извршната директорка даде
одговор дека 10 членки стапиле со договор да продолжат со членство
и во наредните години додека 8 само да користат информации оваа
година.Претседателот праша кој вид на членство е најзастапено во
неплаќањето ?? Извршаната директорка одговори дека тоа е основното
членство.Во врска со бројката во финансиски средства колку изнесува
сумата за наплата дополнително во прилозите на овој записник ке
биде проследена до нив.

Заклучоци
по т.4

/

13. Т5.Информација за одржана седница на сектор Образовни Институции
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Извршната Директорка г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска ја пренесе
информацијата за одржана седница на Секторот Образовни институции
при СКТМ по барање на претседателот на секторот г-дин Цветко
Андреевски .Седницата според правилникот за работа на секторите
беше водена од страна на претседателот на сектор додека во врска со
донесените заклучоци како информација Извршната директорка треба
да пренесе до членовите на У.О.Дневниот ред како и дискусиите на
оваа седница се однесуваа на образовнит дел кој е засегнат во
соработка со стопанството посебно во обавување на ученичката
пракса, компатабилност на наставните програми како и иницирање на
научен настан(конференција )со заедничка организација на сите
членки.На седницата со свои дискусии ,предлози и сугестии се
произнесоа сите присутни деканите на факултетите ,претставниците од
неформалниот сектор г-га Светлана Унковска од Савана .Крајните
заклучоци кои треба да се споведат беа да се има поголема соработка
со стопанството при правење на наставните планови,да се побара
олеснување од давачка од МЕ за компании кои ќе имаат на практична
настава одреден број на ученици, како и да се одржи конференција од
научен /стручен дел со присуство на членки од комората во
организација на ФТУ-Охрид.

Заклучоци по т.5

/

14. Т6: Информација за активности за поднесени барања,предлози и постапки до Институции.
Презентирал

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Извршната директорка пренесе информација за тековните активности
кои биле превземени од Извршната канцеларија по барање на одредени
членки или целото членство во изминатиот период .Имено пред
отпочнување на овогодинешната сезона повеќе членки со свои
јавувања реагирале на неправилности кои се појавиле на туристичкиот
пазар како нелојална конкуренција во делот на продажба на аранжмани
преку социјалните мрежи на нелиценцирани агенции како и
поединци.Поради ваквите сознанија Извршната директорка во
соработка со Министесрвтото за Економија и ДПИ достави барање на
13.06.2017г. за генерална контрола врз сите туристички субјекти во
Р.М.по повеќе основи кои ги наведе во барањето.Резултатите од
ваквото барање од ДПИ беа со постојано работење на терен од страна
на иснпекторатот.Во врска со повеќе годишниот проблем кој го имаат
членките во врска со Правилникот за одржување на Ученички
екскурзии од страна на Извршната директорка беше презентирано
доставено барање до МОН за средба со Министерката г-га Десковска
за решавање на овој проблем во врска со примена на правилниците за
начинот на изведување ученички екскурзии во средните и основните
училишта со поединечно образложение кои се спорни членови и
ставови и каде би требало да настанат промените.Барањето е испратено
на ден 20.07.2017г но до моментот на одржување на седницата на
у.о.одговор на барањето нема.
Исто така по примедби и барање на повеќе членки од комората во
врска со работењето со компанијата wizzair околу некои пропусти кои
настануваат при соработка на агенциите со оваа авиокомпанија како
што се ненавремена информираност на туристичките агенции корисници
за доцнење или откажување на лет ,односот кон патниците што ја
доведува во ситуација сериозноста на секоја туристичка агенција кон
нивните клиенти.Од ваквите причини Извршната доректорка испрати
барање до особата која е задолжена за оваа авиокомпанија за
Македонија г-ѓа Лила Вајда за средба помеѓу комората и неа .Барањето
е испратено на 05.09.2017г. но до моментот на одржување на седницата
на У.О. нема одговор.Во врска со поведени постапки таа пренесе за
уште две постапки превземени и решени од Судот на Честа.

Заклучоци по
т.6.

/

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

Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Информацијата по оваа точка ја пренесе Извршната Директорка Биљана
Пејоска Ристеска во врска со добиениот проект од програмата Еразмус+
во к2 од Националната агенција за бразовни програми и мобилност при
ЕК во Скопје кој ќе се однесува на спроведување обуки од областа на
сомелиерството на членки од комората во земји партнери на проектот
во следните 24 месеци почнувајќи од 01.09.2017г. завршувајќи на
31.08.2019г.Од конференциите беше пренесено учеството на БАХА
конференцијата во Охрид во период од 15-18.06.2017г. каде свое
излагање на панел дискусија имаше извршната директорка на тема –
Дестинацијата како бренд-.
Од состаноци со институции беа одржани неколку од кои на
31.08.2017г. извршната директорка заедно со заменик Претседателот
на комората се сретнаа со новиот директор на АППТРМ г-дин
Александар Донев на кој беше договорена идна блиска соработка и
комуникација.Со министерството за Економија сектор Туизам по повод
новата мерка за субвенционирање на домашниот туризам со ваучери за
социјално ранливи категории на ден 07.09.2017г. комората заедно со
претставници од другите комори присуствуваше на состанок со
Министерот Бектеши на кој беше побарано од коморите поради
временскиот теснец од донесување до спроведување на мерката да се
ангажираат коморите во информирање на своите членки хотели да
земат учество.

Заклучоци по т.7.
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Презентирал

Т8.Разно

Презентирал

Ѓорѓи Вчков/Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Под точка разно Извршната директорка даде потсетување дека на
07.10.2017г. на членовите на У.О. како и другите органи во комората
освен Претседателот на собрание им истекува мандатот на делување кој
е во траење од две години и е започнат на 07.10.2015г. Од тие причини
подготовката на Годишното собрание како изборно според статут треба
да отпочне веднаш по овој датум за подготвителна седница на која ќе
се одреди датум, место како и работна група за спроведување на
собранието. Од Претседателот на комората беше даден предлог до
одржување на собранието во комората да се формира работна група
која би ја разгледала идејата за пристапување на СКТМ кон големата
комора СКМ останувајќи со статус комора за што тој веќе остварил
контакти со надлежните во СКМ од каде добил одговор дека се спремни
со задоволство да прифатат таков потег.Се изјасни дека делувањето на
СКТМ како гранска стручна комора од туризмот неможе да делува и
влијае сама како што тоа може во склоп на големата комора.Ваквиот
предлог од претседателот беше поддржан од г-дин Босилков.Г-дин Емил
Димитровски кажа дека тоа е работа кој треба детално да се разгледа
затоа што СКТМ имала такви понуди и во минатото од ССК но не
прифатила од причини што третирањето на проблемите во туризмот од
големите комори било на најнизок степен.Не се согласува комората да
се враќа на статус ассоцијација или здружение затоа што веќе еднаш
имале такво нешто во делот на СКМ како АТАМ од каде излегле како
нездоволни , но се согласува да се формира работна група која ќе ги
согледа сите позитивни и негативни страни на предлогот на состанок со
претставници од СКМ.За членови на работната група беа назначени
Ѓорѓи Вчков, Бранко Босилков ,Емил Димитровски,Никола Каровски и
Стеван Пешевски.

Заклучоци по т.8.

/

Записничар: Биљана Пејоска Ристеска

Претседател : Ѓорѓи Вчков

