Циљ овог протеста Ивент индустрије је да још једном, последњи пут, на овакав
начин, без људи, скрене пажњу државним органима на драматично тежак
положај у којем се налази ивент индустрија, односно организатори догађаја.
И док се широм света ивент индустрија налази на првом место угрожености, па
затим следи туризам и угоститељство, код нас ивент индустрија као да не
постоји.
15. марта, пре више од 10 месеци, неко је закључао целу једну привредну
делатност и негде загубио кључ и заборавио на неколико стотина фирми,
неколико хиљада запослених, неколико десетина хиљада чланова њихових
породица. Понављамо, већ више од 10 месеци! Тај кључ хитно мора да се нађе.
Ми смо преко званичних канала прикупили много информација о позицији ивент
индустрије широм света. Дошли смо до закључка да постоје 2 модела која се
примењују:
1.
У већини земаља примењен је модел закључај одмах на почетку, али
одмах и адекватно помози да фирме и радници ивент индустрије преживе.
2.
Мањински модел је делимично закључај да може да се ради под строгим
мерама заштите и помози.
Само је код нас примењен јединствен модел: закључај и игнориши. Тај модел
више није одржив.
Од августа месеца обратили смо се са преко 30 дописа свим државним органима
и никаквог помака нема. Више од 10 месеци наши приходи су нула, а обавезе
доспевају, порези, доприноси, таксе, закупи, кредити и лизнг рате, накнаде
јавним предузећима итд. Како то све платити?
Ивент индустрија цени то што је држава директним секторским мерама помогла
у више наврата хотелијерима, туристичким агенцијама, угоститељима. Али сви
они, како тако, нешто ипак раде, само је нама рад забрањен, а нама од помоћи
ни трага ни гласа. Ми не умањујемо невољу у којој се они налазе, али када ми
разговарамо са власницима хотела или туристичких агенција, на крају нам кажу:
“Стварно само сте ви у горој ситуацији од нас” – не треба боље појашњење наше
ситуације, од тога.

.
УДРУЖЕЊЕ „ИВЕНТ ИНДУСТРИЈА“ СРБИЈЕ Зрењанински пут 82ш Београд - Палилула
Матични број 28307390, ПИБ 112121987, Шифра делатности 9499
Број рачуна: 250-1070000445760-47
Број телефона +381 64 3333-674, www.eventindustry.rs Е-mail: office@eventindustry.rs

Ми смо свесни опасности коју ова болест носи ',поштујемо мере зато и не
тражимо да нас пусте да радимо сада, када има две или три хиљаде заражених,
али желимо да заједно са здравственим властима радимо на стварању услова
под којима ћемо моћи да радимо од априла месеца тј. када се број заражених
драстично смањи.
Ти разговори морају почети хитно, јер организација свадби није посао у ком неко
данас донесе одлуку и ми од сутра радимо... то могу кафићи и ресторани. За овај
наш посао потребне су припреме од неколико недеља или месеци.
Напомињемо ако се сада не направе јасни услови, мере превенције и заштите
под којима ћемо моћи да радимо уз сва ограничења која се примењују нпр. у
ресторанима и баровима, постоји велика бојазан да ће се широм Србије свадбе
обављати без икаквих мера заштите и без било какве фискалне евиденције.
На крају упозоравамо да је у ивент индустрији широм наше земље акумулирано
много беса и незадовољста док свакодневно гледамо шта се ових дана дешава
по планинским центрима, градским кафанама, а што је почело још од летос са
сплавовима и клубовима… дели им се приде и помоћ, а раде…
Догорело је, даме и господо из Владе, до краја, више се не може трпети. Или
хитно реагујте или ћемо морати на улицу.
У Београду 21.01.2021.

Ивент Индустрија Србије
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