
Удружење за заштиту уставности и законитости: Позивамо привреднике да бојкотују одлуку о обавезном чланству у Привредној комори Србије
субота, 04 март 2017 21:03

 Удружење за заштиту уставности и законитости (УЗУЗ) је прво поднело иницијативу за
оцену уставности обавезног чланства у Привредној комори Уставном суду, а затим
лобирало да идентичан текст потпише 47 народних посланика.

  

  Сматрамо да је пре одлучивања Уставног суда бојкот привредника најбоље решење
којим ће привреда референдумски изнети свој став о обавезној чланарини. Наравно ко
год од привредника сматра да му је плаћање чланарине Привредној комори исплативо,
слободан је да то и уради. УЗУЗ поздравља и подржава свако коришћење слободе
избора.   

Саво Манојловић председник УЗУЗ-а истакао је да: 

  

„Не постоји казна за неплаћање, а у случају тужбе од стране  тужбе од стране
Привредне коморе, суд опште надлежности би требало да застане са поступком и
затражи од Уставног суда да одлучи о уставности наведеног питања.

  

„Референдумским неплаћањем изнеће се став о наметнутој неуставној чланарини,  а
подржати и иницијатива министра привреде који је изашао са обећањем да се
чланарина неће плаћати након прве године обавезног чланства, чиме се обавезао и на
иницирање промене постојећег закона, пошто таква гаранција мора бити законски
утемељена.

  

УЗУЗ ће у наредној фази пројекта уколико привредници желе оспорити и уставност
саме Одлуке о наплати чланарине, јер је незаконито да се чланарина обрачунава према
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приходу, а не профиту.

  

Позивамо све привреднике да нам се обрате за савет, али и да се информишу и укључе
активно у пројекат „Борба за слободу предузетништва“.- истакао је Саво Манојловић

  

  

Стева Кочалка, председник ЗРЕПОК изјавио је да је својевремено од 9 чланова 7
чланова ЗРЕПОК иступило из ПКС. То говори какав смо однос имали са Привредном
комором и колико нису успели да задовоље ни минимум интереса нас као привредника.
Док се Уставни суд не изјасни не треба да плаћамо чланарину. Сваки привредник има
право да одлучује о свом ставу. Али очекујемо да наш пример следе многи други, за шта
имамо сазнања и уверења привредника из других градова и удружења.

  

Треба да постоји институција као што је Привредна комора али слобода одлучивања да
ли ће неко бити њен члан треба да буде на сваком Привредном субјекту у зависности од
тога шта очекује и шта ће добти од тог чланства, рекао је Драгољуб Бјелоглав из
Зрењаниснког пословног круга.

  

Принцип транспарентности је грубо нарушен што привреда пре доношења ове погрешне
одлуке није ни консултована, рекао је Милош Цимеша, председник Удружења
дистрибутера пића.
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Георги Ганев, директор Удружења хотелијера и ресторана ХОРЕС истакао је да
Привредна комора треба да постоји, али чланарина мора да буде добровољна. Треба је
преиспитати и укинути. Програмом и услугама треба заинтересовати чланове.

  

Милан Кнежевић, председник асоцијације малих и средњих предузећа, рекао је да је
привредна комора направљена да дезавуише све интересе привреде. Она је продужена
рука Министарства финансија и она даје легитимитет и кредибилитет свим погрешним
одлукама, каже он. Ова иницијатива УЗУЗ је нешто најбоље што се појавило у
последњих 20 година у Србији.

  

(НСПМ)
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