НАСТАН:

15.10.2015

02 (втора) седница на У.О. на СКТМ
Време на почеток: 13.00ч
Време на завршеток:
14:00ч.

Локација: Сала за состаноци СКТМ

Состанок свикан од:

Ѓорѓи Вчков, претседател на У.О

Тип на состанок:

Седница на Управен одбор

Модератор

Ѓорѓи Вчков
Билјана Пејоска Ристеска
Види прилог 1: Листа на присутни

Записничар:
Учесници

Дневен Ред

Дневен ред
1. Одлука за разрешување на Пенчо Кимов од Извршен директор на
СКТМ.
2. Одлука за именување на Биљана Пејоска Ристеска за извршен
директор на СКТМ.
3. Договор за вработување на Извршниот Директор
4. Разно

Т1: Одлука за разрешување на Пенчо Кимов од Извршен директор на СКТМ.
5.
Презентирал: Ѓорѓи Вчков/Пенчо Кимов
6.
Г-н Вчков го даде на усвојување дневниот ред за 2та седница, кој
7.
едногласно беше усвоен.
8.
Г-н Кимов се заблагодари за досегашната одлична соработка со сите
членови од УО и посака успех и во иднина и истакна дека стои на
Дискусија
располагање за соработка и понатаму.
Беше презентирана Одлуката за разрешување на досегашниот Извршен
Директор Пенчо Кимов (Види прилог 2:Одлука за разрешување).
Заклучоци по т.1

Едногласно усвоена Одлуката за разрешување на досегашниот
Извршен директор Пенчо Кимов.

Т2; Одлука за именување на Биљана Пејоска Ристеска за извршен директор на СКТМ.
9.
10.
Презентирал

Ѓорѓи Вчков

Дискусија

Г-н Вчков го информираше УО за досегашните активности по дадениот оглас
и изборот на г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска. Г-ѓа Пејоска Ристеска даде
осврт во поглед на своето работно искуство и идни планови во однос на
својот ангажман во СКТМ.
По оваа точка се презентираше Одлуката за именување на нов Извршен
Директор г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска , како лице за претставување и
застапување на СКТМ во правниот промет и кон трети лица без
ограничување. (Види прилог 3: Одлука за именување)

Заклучоци по т.2

Едногласно усвоена Одлуката за именување на ново избраниот
Извршен Директор Биљана Пејоска Ристеска

11.
12.

Т3: Договор за вработување на Извршниот Директор
Презентирал

Ѓорѓи Вчков

Дискусија

По оваа точка г-н Вчков, Претседателот на СКТМ, го презентираше
подготвениот Договор за вработување на Извршниот Директор во
согласност со ЗРО кој беше даден на увид на сите членови на УО. По
усогласување на пооделни делови од Договорот за вработување се
пристапи кон негово усвојување (Види прилог 4: Договор за
вработување)

Заклучоци по т.3

Едногласно е прифатен текстот на Договорот за вработување и
дадено овластување на Претседателот на У.О. и СКТМ да го
потпише Договорот за вработување во име на работодавач.

13. Т4: Разно
Презентирал

Ѓорѓи Вчков

Дискусија

Беше претставена информацијата од членка/ компанија во врска со
мерките кои би требало да се превземат по однос на одредени
туристички субјекти,кои го користат СКТМ, односно ги користат
општите услови за патување а не се членки на СКТМ. Г-н Петковски
информираше дека е потребно да се иницира патентирање на логото
како и општите услови за патување на СКТМ, кои се објавени во
Службен Весник.
Беше дискутирано околу формирање на законодавно-правната
комисија на СКТМ на една од следните седници.
Од страна на г-ѓа Ивона Јакимовска беше дадена информација околу
настанот на 15.10.2015, 14 часот, во Куршумли Ан, каде ќе се одржи
одбележување на 20 години од дипломатски односи меѓу Македонија и
19 држави, при што беше поканет и присуствуваше дел од УО.

Заклучоци по т.1

-

Записникот го изготви:
Пенчо Кимов
Биљана Пејоска Ристеска

Претседател на УО,
Ѓорѓи Вчков

