
Саопштење за јавност:

26.8.2020. године испред Скупштине Ребублике Србије одржан је перформанс 

„Свадба у доба короне“ у организацији Евент  Индустрије Србије.

И поред тога што су неки медији пренели да је ово био протест, он то свакако 
није. Јер кривац не станује у овој земљи . Циљ данашњег перформанса заправо 
био је скретање пажње на веома тешку ситуацију у којој се налазе организатори 
венчања и других догађаја услед пандемије вируса корона. Упућен је апел  за 
помоћ овој грани привреде  Председнику државе, Премијеру и Привредној 
комори са  молбама и предлозима за решење овог проблема, који је потписало 
неколико стотина  фирми из "евент" индустрије.

Нас, "евент" индустрију као посебну браншу, не препознају ни држава ни јавност, 
већ нас сврставају под категорију угоститељских објеката попут кафића, 
ресторана, клубова, хотела. Све те категорије  ипак некако раде, само ми стојимо! 

"Евент" индустрија, због забране прослава, не ради баш ништа.

Ми, представници "евент" индустрије смо свесни глобалних проблема које је 
изазвала пандемија вируса корона. Верујемо Кризном штабу, лекарима и 
државним органима који кажу да су прославе велики ризик. Ту меру поштујемо и 
не радимо. Ценимо напоре које држава улаже у привреду и досадашње мере су 
биле и те како значајне јер без њих многи не би опстали. Међутим, продужењем 
пандемије, а без озбиљне директне помоћи нашој бранши, која у потпуности стоји 

већ месецима, готово је сигурно да ћемо се потпуно угасити.

Ово није био протест бротив било кога или за било кога. Ми никог не оптужујемо 
и не нападамо, ово је апел и највећа могућа молба за спас једне привредне гране.

А о томе колико је "евент" индустрија велика, колико доприноси државном буџету 
сведоче следеће бројке:

Годишње, у Србији буде одржано око 35.000 венчања. Од тога, око 
10.000, су мала венчања пред матичарем и ручком за неколико људи, док се 
25.000 свадби слави са великим бројем гостију. У тим прославама учествује више 
од пет милиона гостију. Поређења ради, укупан број туриста у Србији прошле 
године износио је око 3,6 милиона.

Ако у обзир узмемо то да једна  просечна,  свадба у Србији кошта око 12.000 евра, 

јасно је да грана која се бави организацијом венчања вреди више 
од 300 милиона евра. Када ове бројеве упоредимо са аутомобилском 
индустријом у Србији, која је прошле године од продаје нових путничких возила 

остварила промет од око 180 милиона евра, видимо да тај износ представља 
оквирно половину у односу на приходе у нашем сектору.

Уколико овим бројевима додамо и остале прославе попут рођендана, 

пунолетстава, крштења, корпоративних дешавања и матура, годишњи 
промент "евент" индустрије досеже цифру од пола милијарде 
евра!

 "Евент" индустрија остварује значајан прилив новца у земљу из иностранства. 
Наши људи који живе у дијаспори прославе праве у Србији, управо тим новцем 
који су зарадили у страним земљама. Од пет милиона гостију који присуствују на 
свадбама у току једне године, један милион гостију је из изностранства!  Они 
значајно доприносе и туризму, хотелијерству и другим сродним и зависним 
гранама.

Годинама уназад, ми смо били ревносни према држави, плаћали своје обавезе. 
Сада држава треба нама, да нас спасе и помогне, а ако преживимо то ћемо 
вишеструко вратити када се изађе из пандемије и када нам буде дозвољено да 
радимо. 
  

На крају да вас обавестим да ће у понедељак 31.августа и 
званично бити основано удружење "евент" индустрије. 

У Београду 26.08.2020. 
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