НАСТАН:

01 (прва) седница на У.О. на СКТМ

26.12.2017г.

Време на почеток: 13.00ч
Време на завршеток:
15:00ч.

Состанок свикан од:

Касам Шаќири, Претседател на У.О

Тип на состанок:

Седница на Управен одбор

Локација: Сала за состаноци -Комора на
Северозападна Македонија

Касам Шаќири
Биљана Пејоска Ристеска
Учесници
Види прилог 1: Листа на присутни
Дневен ред
1. Избор и назначување на Заменик Претседател на У.О.
2. Избор и назначување на Раководители на сектори
3. Разгледување и донесување на Предлог План и Програма за работа
Дневен Ред
и Финансиски план на СКТМ за следната 2018г.од Претседателот на
комората
4. Разно
-Информација од учество на СКТМ на конференција за развој на
Туризмот во Р.Македонија во организација на Министерството за
Економија (20.12.2017г.)
Т1: Избор и назначување на Заменик Претседател на У.О.
Модератор

Записничар:

Презентирал: Касам Шаќири

5.

Дискусија

Од страна на Претседателот г-дин Шаќири беше беше презентиран и
даден на усвојување предлог дневниот ред за (1) правата седница на
Управен одбор.Дневниот ред беше едногласно усвоен.
Дискусијата по првата точка ја започна г-дин Шаќири со образложение
дека статутот на СКТМ не предвидува децидно да има само еден
Заменик на Претседателот на комората па од тие причини тој предлага
да бидат двајца членови на комората кои не се истовремено членови
на органите на комората.Ваквата идеја од останатите присутни беше
прифатена.Од страна на Претседателот како предлог беше даден г-дин
Мирче Пешевски од т.а. Савана а од останатие беше побарано да дадат
предлог кандидат од членките од внатрешноста на државата ,со што
како втор предлог беше даден г-дин Пере Кутаноски ,раководител на
х.Гранит од Охрид.
Присустните се изјаснија Извршната директорка да ги исконтактира
кандидатите и доколку не прифатат од одредени причини да ја
обавуваат оваа функција тоа да го соопштат до одржување на
наредната седница на У.О.

Заклучоци по т.1

У.О. едногласно донесе одлука г-дин Мирче Пешевски од т.а.
Савана и г-дин Пере Кутаноски раководител на х.Гранит од
Охрид да ја обавуваат функцијата Заменик Претседател на У.О.
на СКТМ во следните (2)две години.

Т2; Избор и назначување на Раководители на сектори
6. Презентирал
7.

Касам Шаќири/Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Дискусијата за втората точка ја водеше г-дин Шаќири кој на почетокот
се произнесе дека за раководители на сектори предлага да бидат
активни членки во комората од дадената област.За раководител на
сектор Туристички агенции беше предложен и едногласно избран г-дин
Зибер Бислими сопаственик на т.а. ЕТЦ Травел,кој ја прифати
обврската да ги координира и решева работите и проблемите во овој
сектор подетално.За сектор Хотелско Угостителски објекти беше
предложен и избран г-дин Панче Трајковски,за секторите Превозници
и Образовни институции свое образложение беше дадено од страна на
Извршната директорка ,г-ѓа Б.П.Ристеска која кажа дека во изминатите
две години раководителите кои беа на овие сектори г-ѓа Божана
Ордева од превозници и г-дин Цветко Андреевски декан од Факултетет
за Туризам во Охрид на сектор Образовни институции ревносно и
активно си ги обавуваа соите обврски и активности и побара да им
биде дадена можност за уште еден мандат од (2) две години статутарно
овозможен за раководни места на секторите.Предлогот беше
едногласно прифатен.

Заклучок по т.2

У.О. донесе едногласна одлука за раководител на сектор во
следните две( 2) години заТуристички агенции да биде г-дин
Зибер Бислими ,за сектор Хотелско –угостителски објекти г-дин
Панче Трајковски ,за сектор Превозници г-ѓа Божана Ордева и
за сектор Образовни Институции г-дин Цветко Андреески декан
на ФТУ,Охрид.

8.
Т3:Разгледување и донесување на Предлог План и Програма за работа и Финансиски план на
СКТМ за следната 2018г. од Претседателот на комората.
Презентирал

Касам Шаќири

Дискусија

Претседателот на комората г-дин Касам Шаќири го презентираше
предлог планот и програмата за работа и Финансискиот план за
следната 2018г.на комората осврнувајќи се на секоја точка од планот
поединечно.Тој истакна дека очекуваните приходи кои се предвидени
да се приберат од членарините во комората се базираат на членките
кои се обврзани да ја подмируваат оваа обврска со договор за
членство.Според тоа сумата за следната година би изнесувала
721.000,00ден од членарини.Истакна дека проблем кој се наследува од
претходната година е нередовната наплата од одредени членки со
значителна сума која мора да се изнајде начин за наплата.По
предлогот на Туристичка берза во Февруари ,г-дин Шќири истакна дека
како идеја треба да се спроведе со оглед на тоа дека од следната
година нема да постои ниту саемот за Туризам ,Скопје Травел Маркет
па така би дошло до замена од каде би се прибрала одредена сума на
финансиски средства.Г-ѓа Ивона Јакомовска даде предлог тоа да биде
со спонзорство од град Скопје во штандови или куќички на плоштад во
одреден период.Г-дин Зибер Бислими ја поддржа идејата но истакна
дека месец февруари е прерано за одржување на нешто такво бидејќи
повеќето од агенциите ги немаат подготвено своите производи за
сезоната која следи ,тоа треба да биде во март според него но со
одреден концепт каде ќе може агенциите да вршат и продажба на
аранжмани.Г-дин Стеван Пешевски истакна дека техничката екипа која
ја има Скопски саем како фирма може да ни даде одредена помош при
организирање на ваква манифетсација. Г-дин Шаќири побара да се
даде предлог концепт за овој настан како би требало да изгледа од г ѓа Ивина Јакимовска, Зибер Бислими и Стеван Пешевски како работна
група по ова прашање.За останатите точки рекламирање на фирми на
web сајтот од г-дин Шаќири беше дадено образложение дека страната
на комората треба да се превземе од стручно лице кое ќе ја води и
ажурира но и внесува одредени новини во врска со рекламирање на
фирми кои би плаќале за таква услуга.Од г-дин Бранко Карески беше
побарано да се понуди реклама на осигурителните компании кои
соработваат со агенциите.Од г-дин Зибер Бислими беше даден предлог
сите членки на комората кои имаат свое лого на страната да плаќаат
по 10 евра годишно за објавата со што би се зголемил и финасискиот
дел во буџетот на комората.За туристичкиот караван како и за
локалните проекти присутните се сложија дека треба да се направи
посети во секој регион на Р.Македонија со локална поддршка од
нашите членки за претставување на можностите кои ги нуди комората
како бизнис заедница за свите членки. Г-дин Кашиков потврди дека за
источниот регион обврската по ова прашање ќе биде негова.Локалните
проекти кои се очекуваат покрај веќе добиениот проект Еразмус+ ќе
бидат во соработка со локалните самоуправи секаде каде има можност
за вклучување на комората.

Заклучок по т-3.

У.О. едногласно го усвои предложениот план и програма за
работа како и Финансискиот план на СКТМ за следната 2018г.
даден од Претседателот на СКТМ.

9. Т4:РАЗНО
Презентирал

Касам Шаќири/Биљана Пејоска Ристеска

Дискусија

Г-дин Шаќири под точка разно ги извести присутните дека планира во
однос на свикувањето на седниците тоа да боде редовно еднаш во
текот на месецот во период од 20 до 26 а по потреба во зависност од
активностите и повеќе. За збор се јави г-дин Бранко Карески кој го
образложи случајот со т.а. Блакан Нет која еднаш е затворен па при
повторно отварање под друго име добива лиценца А со 4 вработени во
главната агенција додека другите подружници ги покрива со истите
вработени работи како новоформирана агенција нема изведено
доволно број на екскурзии за да добива тендер за изведување на
училишни екскурзии но учествува и добива такв тендер.Тоа според гдин Карески е и кривично дело каде би требало да се делува со
кривична пријава.Тој истотака побара да се изврши притисок за
измени за законот за Туристичка дејност пред негово донесување.
Од Извршната директорка беше објаснето дека комората на 20.12.
учествуваше на конференција за развој на туризмот во организација
на Министерствотот за Економија сектор Туризам каде беа од страна на
наш претставник г-дин Стеван Пешевски презентирани писмените
забелешки кои комората ги има веќе доставено за измени и
дополнување на законот и тие се земени во предвид .За се останато
комората ќе учествува во работната група која ќе ја формира секторот
Туризам за измени и дополнување на законот за Туристичка
дејност.Исто така пренесе дека за сите проблеми кои ги наведе г-дин
Карески директно се пренесени до раководителот на секторот кој вети
дека се ќе биде земено во предвид при изработка на новиот Закон за
Туристичка дејност.Г-дин Зибер Бислими во своето излагање пренесе
искуство од состанокот што го имале со Претседателот на
асоцијацијата ЈУТА од Србија во организациски и содржински концепт
на делување во осигурувањето кое го практикуваат со одредена
банкарска гаранција која дава резултати и треба да се примени и кај
нас.Тој се залага за банкарска гаранција од 100.000илјади евра како
гарант за успешно работење на компанијата.Со тоа би се
издиференцирале на Туристичкиот пазар Туроператорите од
Туристичките агенции и би се створил поголем ред помеѓу
субјектите.Од г-ѓа Ивона Јакимовска ваквиот предлог беше објаснет
како неприфатлив бидејќи ќе се створи монопол на пазарот да може да
работат само некои агенции со што би влијаело и врз бројот на
членките во комората.Г-дин Бислими повтори дека гаранцијата
автоматски би го одредила постоењето на субјектите како
Туроператори додека другите само би продавале услуги а не и да
креираат што би било гарант за успешност на компанијата.Од
Претседателот на комората г-дин Шаќири беше кажано дека во идниот
период добро е да се оствари директна средба со Асоцијацијата ЈУТА
од Србија за подетално размена на искуства и практики.

Заклучоци по т.4

ЗАПИСНИЧАР

БИЉАНА ПЕЈОСКА РИСТЕСКА

-

/.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

КАСАМ ШАЌИРИ

