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   ИНИЦИЈАТИВА ЗА СПАС ИВЕНТ ИНДУСТРИЈЕ 
 

 

ЗАБРАЊЕН НАМ ЈЕ РАД! ПОШТУЈЕМО МЕРЕ – АЛИ ТРАЖИМО РЕШЕЊЕ 
 
 
Ми смо ЈЕДИНА привредна грана која има ЗАБРАНУ обављања делатности 
због мера заштите становништва од пандемије kорона вируса. Због тога је 
угрожена егзистенција великог броја запослених и чланова њихових породица. 
80.000 људи је више од 8 месеци без икаквих прихода и на рубу егзистенције. 
 
Нас ни држава ни јавност не препознаје као посебну делатност. Ми нисмо 
угоститељи, ми нисмо ресторани, кафићи, сплавови, клубови, бутици, тржни 
центри, маркетиншке агенције, ми смо организатори прослава пре свега свадби, 
али и других приватних прослава и корпоративних догађаја.  
 
Сви ови горе набројани како тако раде, само је нама рад онемогућен! Наш 
положај је драматично лошији у односу на њих. Због свега тога захтевамо да 
нас држава коначно раздвоји од свих њих. Ако су могли да нас одвоје од њих 
када су само нама забранили рад сигурно да постоји неки начин да се само за 
нас створе одређени услови како би и ми преживели.  
 
Због свега наведеног Удружење Ивент индустријa је дефинисало листу захтева 
за доношење хитних интервентних мера за подршку најугроженијем делу 
привреде којем је онемогућен рад од 15.марта 2020. године тј. делатностима 
које окупља Ивент индустрија: 
 
 

- Укидање обавезе плаћања пореза и доприноса на ЛД за све месеце док 
нам је забрањен рад; 

- Исплату минималних нето зарада за све запослене за период док нам је 
забрањен рад; 

- Исплату једнократне помоћи, у складу са губицима које привредни 
субјекти из ове бранше трпе услед забране обављања делатности 

- Хитан приступ средствима из Фонда за развој за кредитну линију „Кредит 
за ликвидност Covid 19 Туризам угоститељство, путнички саобраћај“; 

- Укидање обавезе плаћања свих дажбина везаних за истицање фирме, 

еколошке таксе, комуналне таксе и сл. за све месеце када нам је био 

забрањен рад; 
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- Увођење мораторијума на плаћање рачуна свих јавних предузећа, за 

рачуне за струју, воду, грејање, гас, одношење смећа и свих других 

комуналних услуга, без обрачунавања камата; 

- Укидање обавезе плаћања аконтација пореза на добит до краја 2022.; 

- Репрограм обавеза плаћања пореза на добит за 2019. годину до краја 

2022. године; 

- Промена система обрачуна и плаћања ПДВ-а, са месечног на тромесечни 

без обзира на промет предузећа; 

- Повећање прага за увођење у систем ПДВ-а на 10 мил. РСД; 

- Смањење стопе ПДВ-а са 20 на 10% на све услуге из наше бранше; 

- Сторнирање свих доспелих обавеза према СОКОЈ-у и ОФПС-у и трајно 

укидање обавезе плаћања накнаде овим удружењима; 

- Укидање обавезе плаћања пореза на имовину која служи за обављање 

делатности везаних за организацију прослава за 2020. и 2021. годину; 

- Одлагање плаћања пореза и доприноса за запослене и за период када 

нам буде дозвољен рад, у периоду од најмање 6 месеци; 

- Сторнирање свих издатих рачуна и потпуно укидање обавезе плаћања 

закупа свим фирмама из наше делатности према закуподавцима који су 

јавна предузећа, а за цео период за који нам је био забрањен рад. А када 

нам се дозволи рад да се у наредних 6 месеци омогући попуст од 50% на 

уговорене закупнине; 

- Укидање плаћања обавезе обрачуна и плаћања пореза и доприноса за 

екстерне раднике, извођаче и сл. а који нису директно ангажовани од 

стране фирми из ове бранше; 

- Регулисање ангажовања по основу додатних, повремених и привремених 

послова у циљу поједностављења процедуре ангажовања радника; 

- Увођење пореских ваучера за ангажовање повремених и сезонских 

радника; 

- Обавезивање пословних банака на увођење мораторијума на све 

кредите, лизинг и рент накнаде које фирме из ове бранше имају код 

банака док траје забрана обављања делатности и још 3 месеца након 

укидања забране; 

- Утврђивање мера, правила и протокола за несметан рад наше индустрије 

у случају продужења пандемије вируса и на 2021. годину; 

- Укључивање представника удружења Ивент индустрије у свим радним 

телима који разматрају и доносе прописе и законе који се тичу послова 

везаних за организацију прослава и корпоративних догађаја. 
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Удружење Ивент индустрије чине фирме из следећих бранши: 

- Простори за организацију прослава и догађаја 
- Организатори догађаја и декоратери 
- Салони венчаница и свечаних одела 
- Фотографи и сниматељи 
- Кетеринг куће 
- Фирме за издавање угоститељске и друге опреме 
- Лимо и рент а цар агенције 
- Фирме за техничку подршку (пиротехника, аудио-видео опрема, расвета и 

сл) 
- Посластичари 
- Музичари 
 

 
  

 
 
 
 
У Београду, 05.11.2020. 
 
 
 
 
 
                                                                          Удружење Ивент Индустрија Србије 
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