НАСТАН:

Подготвителен состанок(седница) за 14то Годишно собрание на СКТМ

07.11.2017г.
Состанок свикан од:

Време на почеток: 13:00ч
Време на завршеток:
15:30ч.

Локација: сала за состаноци на СКТМ

Ѓорѓи Вчков, претстедател на У.О.

Тип на состанок:

Подготвителен состанок (седница)на Годишното Собрание

Модератор

Ѓорѓи Вчков

Записничар:

Биљана Пејоска Ристеска

Учесници

Види прилог: листа на присутни

Дневен Ред

1.Подготовка на 14то Годишно Собрание на СКТМ(изборно)
–Утврдување на термин за одржување (датум ,место и време)
-Утврдување на дневен ред (предлози и дискусија)
-Припрема на материјали за спроведување
-Формирање на работна група за подготовка
2.Разно

1. Т1: Подготовка на 14то годишно собрание на СКТМ (изборно)
2.
Презентирал: Ѓорѓи Вчков
3.

4.
5.
6.

Дискусија

Г-дин Вчков го даде на усвојување Предлог дневниот ред кој
едногласно беше изгласан.
Дискусијата по првата точка во делот на утврдување датум ,место и
време започна со презентација на пристигнатите понуди од страна на
х.Молика и х.Порта при што претставникот од х.Молика г-дин Никола
Каровски член на У.О. на комората имаше детално објаснување на
понудата и агендата што се се предвидува не само во делот на
сместувањето туку и во организаторскиот дел нарекувајќи го
дводневото работно собрание Team Bealding aктивност во период од
01.и 02. 12.2017г.Понудата од х.Порта со термин 21.11.2017г. и покрај
целосната опфатеност технички и содржински за повеќето од
присутните беше неприфатлив датумот кој беше понуден.Присутните го
прифатија терминот даден од х.Молика.При утврдување на Дневниот
ред присутните се согласија редоследот согласно деловникот за работа
на Собранието делот на активности да биде последователен и тоа
1.Усвојување на записникот од 13то Собрание
2.Извештај за работењето на СКТМ (во период помеѓу две собранија)
3.Финансиски извештај на Надзорен Одбор
4.Извештај за работата на Судот на Честа
5.Избор на
-Претседател на Управен Одбор
-Членови на Управен Одбор
-Раководители на Сектори
6.Разно
Материјали кои би се користеле при спроведување на истото покрај
редовните пропратни извештаи по точките од дневен ред за точката 5
од дневниот ред да се изготви листа за номинација со четири колони
која би се доставила до сите членки на денот на изборот а би опфатила
-Име на компанијата
-Одговорно лице од дадената компанија
-Празна колона за означување на предлог за Претседател на У.О.
-Празна колона за означување на предлог членови на У.О.
За членови на работната група која ќе биде одговорна за подготовка
на Собранието покрај Извршната Директорка г-ѓа Б.П.Ристеска беа
назначени и г-дин Емил Димитровски и г-дин Стеван Пешевски.
Беше даден предлог од г-дин Стеван Пешевски еден дел од
дводневното работење да се искористи за дискусија и предлози околу
функционирањето на законот за Туристичка дејност ,јавните набавки
каде би се повикале и стручни лица од Институциите кои се директно
вклучени во процесот на спроведување на законот за јавно да се
проговори за сите недостатоци и недоречености во истиот .Г-дин Емил
Димитровски го поддржа предлогот но нагласи дека треба да настане
разграничување на делот за дискусија и работниот дел на
Собранието.Даде предлог првиот ден да се одржи бизнис форум со
учесници на панел дискусија а во присуство на сите туристички
субјекти во Македонија без оглед на членство до кои ќе се достави од
комората покана за присуство како и специјална покана на одредени
претставници од Институциите пред се од Министерството за Екон омија
сектор Туризам и АППТРМ кои би земале активно учество.Предлогот
беше прифатен од останатите со прецизирање форумот да биде првиот
ден со траење од 3 часа(16-19ч.) додека работниот дел на Собранието
да биде вториот ден со почеток во 10ч.

Дискусија

Прецизирање на темите за бизнис форумот, поканата како и агендата
да ја изготви работната група и на 16.11.2017г. да се испратат до сите
засегнати страни. За дискутанти од страна на комората покрај
членовите од работната група присутните побараа да се приклучи и гдин Бранко Карески во делот на измени на правилникот за изведување
ученички екскурзии. Модератор на настанот ќе биде Извршната
директорка Б.П.Ристеска .Од г-дин Вчков беше побарано со записникот
од седницата да се достави и ажурирана листа на членки во која ќе
бидат означени оснивачите и вид на лиценца кој ја поседуваат
Туристичките агенции членки во комората.

Заклучок по Т.1

Едногласно
беше
усвоен
терминот
за
одржување
на
Собранието,дневниот
ред
и
материјалите
за
спроведување.Истотака
беше
усвоен
предлогот
покрај
Извршната Директорка за членови на работната група за
подготовка да бидат г-дин Емил Димитровски и г-дин Стеван
Пешевски.

7.
Т2 - Разно
Презентирал вовед

/

Заклучоци по т.2

/

Записникот го изготви:
Биљана Пејоска Ристеска

Претседател на УО,
Ѓорѓи Вчков

