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Работното претседателство на ЧЕТИРИИНАЕСЕТТОТО
СКТМ во состав:

(14) Собрание на



г-дин Стеван Пешевски – Претседавач на Собрание



г-дин Вчков Ѓорѓи – член



г-дин Емил Димитровски - член



г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска -записничар

Верификациона комисија за четиринаесеетото (14) Собрание на СКТМ
во состав:


г-дин Александар Чоневски - претседател



г-дин Бранко Карески - член



г-дин Ангел Иванов – член

Претседавачот на Собранието Г-дин Стеван Пешевски го повика претседателот
на верификационата комисија г-дин Александра Чоневски да поднесе извештај
за присуството на делегати на 14-то Собрание на СКТМ.
Верификационата комисија констатира дека на Седницата присуствуваат
вкупно 22 (дваесет и двајца) претставници од кои 20 оснивачи ,16 лично и 4
со овластено полномошно. Тој му препорача на претседавачот на Собранието,
да се отпочне со работа бидејќи се создадени услови за работа и одлучување
согласно Статутот и Деловникот за работа на Собранието на СКТМ.
Претседавачот на Собранието г-дин Стеван Пешевски отварајќи ја седницата
на Собранието се обрати пред присутните делегати и во своето уводно
излагање ги презентираше постапките за работа на Собранието согласно член
6 и 7 од Деловникот за работа на Собранието на СКТМ, посакувајќи успешна
работа го достави Предлог –Дневниот Ред на усвојување.
Едногласно усвоен Предлог Дневниот Ред:
Дневен Ред за четиринаесеттото Собрание на СКТМ
1. Усвојување на Записник од Собранието оддржано на 14.12.2016
2. Извештај за работата на СКТМ (декември 2016-декември 2017)
3. Извештај за работата на Надзорниот одбор НО (декември 2016декември 2017)
4. Извештај за работата на Судот на Честа
5. Избор на
- Претседател на У.О.
- Членови на У.О.
- Раководители на сектори
6. Разно
Точка 1
Претседавачот на Собранието г-дин Г-дин Стеван Пешевски даде информација
на кој начин се усвојува Записникот од 13-то Собрание на СКТМ. По
записникот нема доставено забелешки во писмена форма ниту усно на самата
седницата нема забелешки со што го даде на усвојување.
Заклучок Т1: Записникот од тринаесеттото (13-то) Собрание на СКТМ
едногласно усвоен без никакви забелешки.
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Точка 2
Извештајот за работата на СКТМ во период од декември 2016 г до декември
2017г.го презентираше Извршната директорка на СКТМ г-ѓа Биљана Пејоска
Ристеска .Во нејзиниот воведен дел истакна дека како прилог по оваа точка е
даден пишан материјал со сите активности кои во одредениот временски
период декември 2016 до декември 2017 ги имала комората но поради
обемноста на докуменотот а во интерес на времето од материјалите ќе бидат
прикажани преку ПП презентација некои поважни настани.При тоа таа нагласи
дека за сите поединечни активности кои се напиашани во извештајот кој ќе
биде испратен и во електорнска форма заедно со останатите материјали од
собраниската седница а нема да бидат опфатени со презентацијата стои на
располагање за нивно објаснување доколку постои интерес од
членките.Презентацијата ги опфати следните поважни настани
-02 (две) одржани седници на Управен Одбор
-01(еден) подготвителен состанок(седница)во проширен состав со Н.О. и
Претседателот на Собрание за одржување на 14то Годишно Собрание.
-Голем број на состаноци со институции(МОН,МНР,ДПИ,Министерство за
Економија ,АППТРМ и др.)
-Скопје Травел Маркет 2017-саем за Туризам
-Учество на Регионална конференција БАХА
-Обуки со МОН,Британски совет ,учество на секторска комисија за туризам и
др.
-СКТМ ВТОР пат е носител на ЕУ проект ПРОЕКТ ЕРАЗМУС+/К2,со наслов
Сомелиери за сирење и вино ,10 учесници од Македонија од кои 7 од членките
на комората и три од партнерот од Македонија ,Општина Демир Капија ,Ценет
ќе заминат на три последователни обуки во земјите на нашите Партнери од
проектот а тоа се Португалија,Шпанија и Бугарија во траење од 7 дена преку
грант средства од ЕУ.
ЦЕЛТА на проектот е промоција на рурален туризам со фокус на
сомелиерството од областа на сирењето и виното пренесување на знаење и
искуства поврзани со овој профил на кадар во Хотелиерството со цел да се
применат слични модели во Македонија.
Проектот беше избран меѓу трите најдобри во голема конкуренција.
Како идеја за следен проект во рамките на истата програма за 2018 г
Извршната директорка потенцираше дека тоа ќе биде темата за усовршување
на понуда за сите концепти на Рурален Туризам.
-Визибилноста /медиумската покриеност на комората преку
Скопје Травел Маркет со изработка на флаер на англиски јазик со
истакнување на значајните елементи за комората како што се визија ,мисија,
цел,Интервјуа и изјави за повеќе медиуми како што се Радио слободна
Македонија,Македонска телевизија,Наша Тв, Македонско радио,Сител
тв,Дневник и економски портал Фактор.
Соработката со релевантни институции беше нагласна како со постојаните така
и со нови кои врз повеќе основи дошло до новоформирана соработка .
-АППТРМ соработка преку свој член и Претседател на советот на агенцијата гдин Емил Димитровски
-Мнисистерството за Економија /сектор туризам преку учество во работни
групи , Координативни состаноци со ДПИ,семинари и др.
-Државен Пазарен инспекторат, реакција по претставки од членки.
-Министерство за надворешни работи ,соработка по однос на визен режим,
презентирање на туристички потенцијал и сл.
-Објаснување на состојбата по тип на членство и тоа 8 Премиум,30 Основно,23
Придружно.
ПРЕПОРАКИ –
-Ново вработување во стручната служба
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-Можност за добивање на потенцијални средства од буџетот на Р.М.за обука за
кадар во туризмот (АВРМ) но и вклучување во проект на странски донатори
-Учество на конкретни меѓународни транснационални проекти
-Активирање на регионални канцеларии
-Потпишување на меморандуми за соработка со институции/комори
-Зајакнување на оперативноста на секторите ,комисиите ,Суд на честа.
-Да се формира работна група во комората која ќе изработи стратегија за
делување на комората во следните 4 години 2019 -2022г. поради изминување
на времескиот термин на постоечката која предвидува активности заклучно со
2018г.
Во текот на презентацијата Извршната директорка даде и исцрпни
објаснувања по концептот од презентацијата со повторно нагласувување дека
делот на активности во писмена форма кој стои во извештајот е подетален и
посеопфатен.
По завршување на излагањето на Извршната директорка од присутните г-дин
Никола Каровски беше побарано да се добие известување дали за
конференцијата во Охрид организирана од БАХА биле информирани Премиум
членките ??На што доби потврден одоговор од Извршната директорка дека е
испратен и истиот емаил допис ќе му биде препратен како доказ во најбрзо
време. Од Г.Панче Трајковски беше побарано одговор дали трошоците за
учество на конференцијата во Охрид и на Транснационалниот семинар во
Шпанија каде што учествувала Извршната директорка биле на товар на
комората???Одговорот на Извршната директорка беше дека трошоците за
конференцијата во Охрид се покриени од Асоцијацијата БАХА , а трошоците за
Транснационалниот семинар во Шпанија од Националната Агенција за
Европски програми за успешни проект менаџери од програмата Еразмус+.
Заклучок Т2: Извештајот за работата на СКТМ за период од Декември
2016г. до Декември 2017г. беше усвоен со мнозинство гласови 17-ЗА ,3
воздржани и 2 против.
Точка 3
Извештајот за работењето на Надзорниот одбор го поднесе и објасни
претедателот на Надзорен одбор г-дин Димитар Кашиков кој истакна дека тоа
се податоци добиени на барање на Н.О. од сметководственото биро заклучно
со 30.11.2017г.Г-дин Кашиков посочи да се обрне внимание на напишаното во
извештајот од страна на сметководственото биро во кое се бара побарувањата
односно за обврските постари од 3 години да се спроведе отпис со доставена
одлука за законска основа на истите од Собранието.Г-дин Емил Димитровски
се изјасни дека тоа треба да го направи Собранието како највисок орган со
изготвување на одлука која ќе биде доставена до сметководсвтеното биро.
Изразено во бројки извештајот до 30.11.2017г е следната состојба:
-Вкупни трошоци 559.337,00
-Вкупни приходи 809.711,00
-Разлика помеѓу трошоци и приходи 250.374,00
-Побарувања од купувачи 901.786,00
-обврски спрема добавувачи 107.968,00
-позајмица за враќање 15.000,00
-состојба на жиро сметка 131.390,00
Во однос на наплатата на членарината НО се произнесе доколку се
исконтактирани сите кои должат за одредена година членарина и после тоа не
ја подмириле тогаш да се активира постапка преку адвокатска канцеларија да
им се испрати писмена опомена.
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Од г-дин Вчков беше поставено прашање за сумата од 30.000ден која стои во
останати приходи по кој основ се добиени и зошто ги нема паричните средства
од изработен саем 2017г??.Од Извршната директорка доби одговор дека
30.000ден се приливни средства од Проектот кој СКТМ го реализира во 2016г
од програмата Еразмус+ исплатени од Националната агенција за промотивен
материјал кој комората треба да го употреби околу дисиминација на истиот. За
средствата од Саемот за туризам Извршната директорка објасни дека Експо
Медиа како компанија во меѓувреме ја има сменето сопственичката структура
Н.О. е известен и донесена е одлука од Н.О. на комората да се поведе судска
постапка како би се наплатиле средствата од новиот сопственик кој комората
треба да ги добие по основ на потпишан договор како партнер во
спроведување на саемот.Постапката е во тек.
Од Г-дин Зоран Ѓоршевски беше побарано да не се повторуваме околу
податоците за истите работи за кои еднаш веќе сме дале согласнот што беше
во случајот потврдено на подготвителниот состанок (седница) во проширен
состав од ден 07.11.2017г.
.
Заклучок Т3:
Едногласно усвоен финансискиот извештај за
работењето на Надзорниот одбор за период Декември 2016г до
Декември 2017г. и донесена одлука за обврските постари од 3 години
да
се
спроведе
отпис
со
посмена
одлука
доставена
до
Сметководственото биро од Собранието на комората.
Точка 4
Извештајот за работењето на Судот на Честа до Собранието го достави г-дин
Панче Трајковски ,Претседател на Судот на Честа. Во своето излагање се
произнесе дека Судот на Честа во период од декември 2016г до декември
2017г постапил по три барања и тоа
1.По барање на членка на комората т.а. АНА-ТУРС од Битола против т.а. ПЕТ
од Скопје истотака членка на комората поради неисполнување на деловни
обврски по дадени договори.
2.По барање од т.а. Атлантис од Струмица поради настанат спор со клиент од
Струмица за склучен договор за патување со прилог на општи услови за
патување повикувајќи се на настан ВИС – мајор(земјотрес на островот Кос)
3.По барање од патник за дополнителна арботража и мислење од судот на
честа околу нецелосно извршување на услугите од аранжман ,договор за
патување од Атлантис,Струмица и Фибула Ер Травел како организатор на
патувањето и двете членки на комората.
Одлуките –Мислењата истакна г-дин Трајковски се донесени согласно
Правилникот за работа на Судот на Честа и другите правни акти по кои работи
комората.
Од г-дин Зоран Ѓоршевски беше побарано до крај да биде спроведена
одлуката на Судот на Честа кој како препорака за суспензија за т.а. ПЕТ од
Скопје доколку не ги исполни обврските беше доставено до У.О. на комората а
У.О. реши крајниот збор да го има Собранието.Изричито побара Собранието на
самата седница да донесе одлука за целосна Суспензија – трајно исклучување
од членка во комората не само во органите затоа што т.а. ПЕТ не ги исполнила
обврските кон својот деловен партнер и колега до денот на одржување на
Собранието за што се во постапка на Судски спор пред надлежните судови во
Скопје.
Исто така г-дин Ѓоршевски побара целосна суспензија-трајно исклучување од
членство во комората и бришење од оснивачите на комората во централен
регистар на Г-дин Горки Балојани и фирмата Балојани Туристички сервис која
по документација од Централниот регистар е затворена што во допис до
комората на барање на Н.О. беше потврдено од самиот Горки Балојани.Тој
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истакна дека за цело време г-дин Балојани бил и нелојален кон еснафот во
делот на плаќања по обврски со што останал должник кај повеќе колеги.
Од Претседавачот на Собранието беше предложено овие две барање на г-дин
Ѓоршевски да биде разгледано поцелосно под точка Разно на што останатите
се сложија.
Заклучок Т4:
Едногласно беше усвоен извештајот за работата на Судот на Честа при
СКТМ за нивното работење за период Декември 2016г до Декември
2017г.
Точка 5.
По утврдената состојба со евидентирани присутни членови на СКТМ од страна
на Верификационата комисија за спроведување на избор за Претседател на
У.О. и членови на У.О. на комората ,Претседателот на Верификационата
комисија Александар Чоневски даде препорака дека може да се отпочне со
постапка на тајно гласање.Секој од присутните да добие по една листа на
номинирани кандидати со обележување на истата согласно барањата во
колоната за Претседател по 1 кандидат а во колоната за членови на У.О. 10
кандидати.Од присутните беше побарано од гласањето на листата да бидат
изземени членки кои не ја имаат подмирено членарината за 2016г.но и
членови кои ја обавуваат во моментот функцијата во Н.О. Претседател на
Собранието.Членките кои доброволно се откажаа од функции во органите на
комората истотака беа изземени од листата.
Гласањето се одвиваше во фер и демократска атмосфера секој по свое лично
убедување во постапка на тајно гласање.По пребројување на гласовите од
страна на Верификационата комисија по освоени број на гласови
евидентирани се следните резултати:
За Претседател на У.О. на СКТМ со мнозинство гласови избран е г-дин Касам
Шакири,сопственик на т.а. Јета –Аир од Тетово еден од основачите на
комората по професија правник.
За членови на У.О. според бројот на добиени гласови се избрани следните:
1.Елем Турс
2.т.а. ЈК Травел
3.т.а. Камелија
4.т.а. Бран
5.ВИП хотел
6.ФТУ Охрид
7.т.а. ЕТЦ Травел
8.т.а. Вардар Експрес
9. ЗТВМ
10.т.а.Мартин Пан Промет
Г-дин Касам Шакири накратко се заблагодари за искажаната доверба и ги
наведе првите негови активности што ќе ги превземе по неговиот избор и тоа
-состанок со сите членови од органите на комората не само со членовите на
У.О.
-извршувањето на неговата функција како претседател ќе ја води колективно.
Изборот на раководители на сектори Собранието предложи да го спроведе У.О.
на првата седница што ќе ја одржи по изборот.
Заклучок Т5.Собранието со акламација го поздрави изборот на новиот
Претседател на У.О. г-дин Касам Шакири како и на Членовите на У.О.
во мандат кој следи од две години 2017г.-2019г.
Точка 6.
Под точка разно беа разгледани предлозите кои во претходната доскусија по
горенаведените точки беа побарани од членови на Собранието и тоа:
-Одлука за целосна суспензија –трајно исклучување на т.а. ПЕТ –Скопје
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-Одлука за бришење од регистар на т.а. Балојани Туристички сервис –Битола
-Промена на функција на член пред завршување на постојната функција(член
на НО да биде избран на У.О.)
-членство во 2 комори истовремено
-организациско функционирање на комората
-забелешки посочени од г-дин Александар Чоневски од т.а.”Игуана”
Дискусијата околу одлуките за целосн суспензија-трајно исклучување од
членство на т.а. ПЕТ како и одлуката за бришење од регистар на основачи на
т.а. Балојани Туристички Сервис беше повторена со образложување на
барањата од горенаведените точки од страна на г-дин Зоран Ѓоршевски така
што веднаш се премина на гласање .Овие две барања беа едногласно донесени
во одлука за целосна Суспензија-трајно исклучување на т.а. ПЕТ од членство
како и на т.а. Балојани ТС од членка но и бришење од регистарот на оснивачи
на комората.
Во однос на третата подточка според член 32 и 36 од статутот донесена е
одлука на Собранието на СКТМ за дополнување на член 32 и член 36 од
Статутот на СКТМ со внесување на нов став за промена на член на У.О. или
Н.О. при престанок на мандат на член помеѓу две собранија.
НОВ СТАВ во член 32 од статутот
-Доколку на член на У.О. му престане мандатот по било кој од наведените
случаи на негово место ќе биде избран следниот рангиран на листата за избор
на членови на У.О. на последното изборно Собрание на СКТМ ,кој не влегол во
У.О. на СКТМ.
НОВ СТАВ во член 36 од статутот
-Доколку на член на Н.О. му престане мандатот по било кој од наведените
случаи на негово место ќе биде избран следниот рангиран на листата за избор
на членови на Н.О. на последното Изборно Собрание на СКТМ ,кој не влегол во
Н.О. на СКТМ.
За четвртата подточка дискутираше г-дин Никола Каровски кој истакна дека
ЕЛЕМ како компанија е член на 2 комори и тоа на СКТМ и на СКМ Здружението
на Угостители и Туризам на втората се појавува како оснивач би сакал да знае
според статутот дали тоа е проблем за функционирање во иднина?
Од Претседавачот на Собранието беше одговорено дека законски е дозволено
членство во 2 комори меѓутоа предлог негов и од повеќе членови на
Собранието е да нема можност да има управна функција во двете
истовремено.Односно во случајот бидејќи ЕЛЕМ е дел од У.О. на СКТМ во
наредните две години во СКМ –ЗТУ да биде само член .
За петтата подточка организациско функционирање на комората образложение
даде г-дин Емил Димитровски кој наведе дека е потребно да се искористи
моменталната позиционирансот на СКТМ во Министерството за Економија и да
се работи на активности за подобрување на маркетингот.
Во последната подточка за дискусија се јави Г-дин Александар Чоневски кој
се задржа на 2 битни работи и тоа: борба со дивите продавачи на апартмани
во Грција за што образложи дека тој после минатогодишната сезона побарал
состанок во комората на секторот и испратил до 5 адреси барање но добил
одговор само од Извршниот директор дека претседателот на сектор агенции е
известен да свика состанок и дека одговорот од г-дин Балојани бил дека е на
пат во Америка.Околу одржување на саемот за туризам смета дека треба да се
смени формата и да се примени она што било и во минатото отворен базар за
туризам.
По завршување на дискусијата и со последниот дискутант Претседателот на
Собранието на комората констатира дека дневниот ред е во целост исцрпен и
со тоа ја затвара расправата за 14то Годишно Собрание на Комората.
Заклучок по Т6
Собранието донесе едногласна одлука целосно да се суспендиратрајно исклучи т.а ПЕТ од членство во комората како и т.а. Балојани
Туристички Сервис кој истотака да се избрише од регистарот на
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основачи во комората.

ЗАПИСНИЧАР
Биљана Пејоска Ристеска

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
Стеван Пешевски
ЗАВЕРУВАЧИ НА ЗАПИСНИК
Стеван Пешевски
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