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Работното претседателство на дванаесеттото (12) Собрание на СКТМ во
состав:


г-дин Горки Балојани – Претседавач на Собрание



г-ѓа Лела Крстевска – член



г-дин Пенчо Кимов - член



г-дин Мартин Петковски - записничар

Верификациона комисија за дванаесеттото(12.) Собрание на СКТМ во
состав:


г-дин Касам Шаќири - претседател



г-дин Александар Чоневски - член



г-дин Никола Каровски – член



г-дин Зибер Бислими-член

На седницата првично имаше обраќање на претседателот на комората Лела
Крстевска која се заблагодари за досегашната соработка. Беа доделени
благодарници на повеќе членови: Ангел иванов, Панче трјковски, Ѓорѓи вчков,
Никола Каровски, Дтурс Елем Турс и Пенчо Кимов.
Претседавачот на Собранието Г-дин Горки Балојани го повика претседателот
на верификационата комисија г-дин Касам Шаќири да поднесе извештај за
присуството на делегати на 12-то Собрание на СКТМ.
Верификационата комисија констатира дека на Седницата присуствуваат
вкупно 22 (дваесет и двајца) основачи/претставници на Собранието од кои 17
лично и 5 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 Горки Балојани 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 дванаесеттото Собрание на СКТМ
1. Усвојување на Записник од Собранието оддржано на 21.11.2014
2. Извештај за работата на СКТМ во период меѓу Собранија
(ноември 2014-октомври2015)
3. Извештај за работата на Надзорниот Одбор(ноември2014октомври2015)
4. Избор на органи на СКТМ
-Претседател на комората
-Заменик на претседател на комората
-Членови на УО(управен одбор)
-Членови на НО(надзорен одбор)
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51.

Избор на раководители на сектори
-сектор Т.А.(туристички агенции)
-сектор превозници
-сектор хотелиери
-сектор тристички здруженија и образовни институции

Точка 1
Претседавачот на Собранието г-дин Горки Балојани даде информација на кој
начин се усвојува Записникот од 11-то Собрание на СКТМ. По записникот нема
доставено забелешки ниту на седницата немаше забелешки.
Заклучок: Записникот од единаесеттото (11-то) Собрание на СКТМ
едногласно усвоен без никакви забелешки.
Точка 2
Извештај за работата на Управниот одбор на СКТМ за период ноември 2014
год. до октомври 2015 год. поднесе извршниот директор на СКТМ Г-дин Пенчо
Кимов. (Види прилог 1_извештај) .Во своето излагање тој истакна дека У.О. на
СКТМ имал 11. седници
Во изминатата година листата на активностите на У.О. е вистина долга, а беа
издвоени неколку позначајни активности:
 Потпишан договор со ЕРА ГРУП за скопски саем ,со кои се
уредува соработката при реализација на саемот.
 Учество на саем во Турција ,ЕМIТТ-на саемот учествуваше
Претседаелот на Комората и оствари поголем број на контакти
со странски туроператори со цел привлекување на партнери
на Скопје Травел Маркет.
 По иницијатива на Австриска амбасада, членки на СКТМ
учествуваа и остварија средба со 6 туроператори од Австрија .
 Претставници на СКТМ остварија средба со градоначалникот
на Охрид ,во врска со Скопје Травел Маркет.По иницијатива
на СКТМ општина Охрид се согласи да биде град домаќин на
манифестацијата Скопје Травел Марекет.
 Организирана ИНФО тура во Грција ,Јонски брег .На покана на
туристичката комора на Тероспотија и во соработка со
Амбасадата на Р.Грција.Учествуваа 16 туристички компании од
Р.Македонија кои посетија голем број на тирустички
локалитети и сместувачки капацитети .Во рамките на посетата
беше организирана официјална средба со градоначалникот на
Игуменица ,како и Б2Б со над 30 грчки хотели и агенции.
 Активности за Денот на туризам ,на барање на министерството
за економија ,СКТМ достави листа на свои кандидати за
награда на Ден на туризмот -27септември 2015.
 Обука за квалификации ,организирана од Британскиот совет и
МОН.Како обучувач беше Стефан Џон од секторот комитет за
туризам на Велика Британија .СКТМ оставри средба со МОН и
на нивно барање ,членки на СКТМ учествуваа на обуката како
работодавачи.Претставникот на ПЕТ агенција презентираше за
сосотојбите во туризмот истакнувајќи ги компетенциите кои се
важни при вработување а кои МОН треба да ги земе во
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По предлог на Г-ѓа Лела Крстевска дневниот ред беше надополнет со точка 5

за избор на раководители на сектори од новоизбраното раководство и
членовите на УО.
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предвид при изработка на квалификациите .Предвидени се
активности со Британски Совет и тоа –посета на британски
експерти и разговори со македонски туристички компании
студиско патување во ноември во Англија и сл.
Претседавачот на Собрание го стави Извештајот за работата на У.О. на СКТМ
на расправа и усвојување.
Заклучок: Едногласно беше усвоен Извештајот за работата на У.О. на
СКТМ помеѓу двете Собранија.
Точка3
Финасискиот Извештај за 2015 од Надзорниот Одбор го поднесе претседателот
на Н.О. г-дин Емил Димитровски (види прилог 2- финансиски извештај). При
неговото излагање на извештајот Г-дин Димитровски посочи дека по
разгледување на аналитичката картица 220/120 и финансискиот извештај од
завршната сметка констатирани се одредени суми на сметка по основ на
чланарина ,обуки,наплатени тужби додека за финансиската ситуација
со благајната на СКТМ за одреден период на делување на Татјана Перовиќ
Митрова како извршен директор беше развиена дискусија од повеќе
претставници членки на СКТМ (Петковски, Вчков, Кашиков) со конкретни
предлози за надминување на состојбата со благајната сега но и во иднина при
што беа дефинирани точно одредени следни чекори за нормализирање на
состојбата. Надзорниот Одбор до Собранието достави предлог одлука за отпис
на средства од благајна на СКТМ по основ на застареност на средства 20082011.
Претседавачот на Собранието го стави финасискиот Извештајот на Н.О
на СКТМ на расправа и усвојување.
Заклучок: Едногласно е усвоен Финасискиот извештај на Н.О. 2015г и
се усвои предлог одлука за отпис на средства од благајна на СКТМ по
основ на застареност.
Точка 4
Изборот на органи во Комората се спроведе со тајно гласање а отпочна со
поделба на гласачките листи на присутните и тоа гласачка листа
за
претседател за УО (управен одбор) и за НО (надзорен одбор).Од страна на
претседателот на верификационата комисија беше појаснет принципот на
гласање и во кој случај гласачкото ливче се смета за важечко или не.Во
период од 30 минути беше завршено гласањето од сите присутни уредно и без
никакви нерегуларности со што се пристапи кон броење на гласовите од
страна на верификационата комисија.По преброените гласови резултатите беа
следни:
-За претседател на СКТМ и УО беше избран Г-дин Ѓорѓи Вчков со 22 гласа ЗА и
ниту еден против и е констатирано дека сите гласачки листи се важечки.
-За членови на УО (управен одбор) беа избрани 10 (десет) члена и тоа:
1.Мартин Петковски/ПЕТ
2.Мунир Колашинац/Вардар експерс травел
3.Емил Димитровски/Атлас
4.Панче Трајковски/хотел ВИП
5.Касам Шакири/ЈЕТА аир
6.Бранко Босилков/ЗТВМ
7.Јованка Стојановска /ЕЛЕМ х.Молика
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8.Бранко Кароски/Бран
9.Ивона Јакомовска/Камелија турс
10.Горан Јошевски/ЈКтравел
-За членови на НО(надзорен одбор)беа избрани 3 (три) члена и тоа:
1.Димитар Кашиков/Феријал Кашиков
2.Никола Митревски/Ариес
3.Зоран Ѓоршевски /Ана турс

Заклучок: Претседавачот на Собрание Г-дин Горки Балојани
констатира дека по уредно спроведеното гласање без никакви
недостатоци горенаведените членови се избрани во органите на
комората.
Точка5
УО одржа одделно конститутивна седница на која за потпреседател беше
предложен Г-дин Мартин Петковски и истовремено беа избрани и назначени
раководители на сектори и тоа :
-За сектор Туристички агенции избран е Г-дин Горки Балојани
-За сектор хотелиери избран е Г-дин Ангел Иванов
-За сектор превозници Г-ѓа Божана Ордева
-За сектор туристички здруженија и образовни институции:Г-дин Цветко
Андреевски
Заклучок:
По предлог на Претседателот на Комората, од страна на Собранито
едногласно беше избран Мартин Петковски како Заменик претседател
на Комората.
По предлог на УО, од страна на Собранието едногласно беа избрани
раководителите на сектори при СКТМ.

ЗАПИСНИЧАР
Мартин Петковски

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
Горки Балојани

ЗАВЕРУВАЧИ НА ЗАПИСНИК
Пенчо Кимов
Билјана Пејоска Ристеска
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