
 

 

 

Београд  

28.05.2021.год. 

Предмет: Подршка удружењу привредника FORUM 
 
Поштовани господине  Владимире Крстићу, 
Самостални синдикат занатства, услуга и предузетништва Србије Дечанска 14, Београд, Вама се 
обраћа са разлогом да подржимо овај ваш предлог или иницијативу око измене Закона о ПКСрбије 
јер и ми као Синдикат који има изузетно добру сарадњу са Удружењима Предузетника имамо 
заједнички проблем са ПК која се представља као Мајка она је уствари Маћеха малим и средњим 
предузећима,која су препуштена сама себи и милости локалних моћника. 
Поштовани многеРегионалне Коморе сада  служе централи немају никаква овлашћења да помогну 
малим предузећима на локалном нивоу која од свог пореза и доприноса финансирају локалну 
самоуправу и исту ту комору од које баш немају никакву корист. 
Само један од примера је регионална ПК Пожаревац која је нелегално присвојила Занатски Дом 
који је велики Србски добротвор ЂОРЂЕ СЕЛИЋ 1893 оставио својим наследницима по занимању 
ОУП СЛОГА  Пожаревац шта она може коме да помогне када им отима легат који већ желе да 
продају како би ново компоновани бизнисмени порушили ДОМ који има преко 120 година. Које је 
ту поверење између коморе и МСП има ту још много примера које ми као синдикат покушавамо 
заједно са свим удружењима да се боримо и пишемо на исте адресе, верујте многи се обраћају да 
им помогнемо како да напусте коморска удружења која нису добровољна већ мора да будете члан 
нечији ко вас не пита ништа, немате права никаква. 
Самостални синдикат занатства,услуга и предузетништва Србије подржава Ваш предлог да се уради 
реформа Коморског система Србије која бих омогућила да све њене чланице буду равномерно 
заступљене како по струковним удружењима тако и гранским,реални сектор се помиње само на 
сликању Председника ПКС.Ми смо спремни на сваку сарадњу са удружењима у интересу 
Запослених,Послодаваца,и Синдиката који већ има добру сарадњу са ОУП Смедерево.ОУП 
Жабаљ,ОУП Велика Плана,ОУП Параћин,ОУП Слога Пожаревац,ОУП Смед. Паланка. 
Поштовани Крстићу ми само једну Србију имамо и желимо добро њој и нама а само можемо заједно 
јер ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ. 
 

ЖИВЕЛА НАША ДРАГА СРБИЈА. 

 
Са поштовањем,                                  
 

Удружење FORUM привредника Чачка 
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Председник  

Самосталног синдиката занатства, услуга и 

предузетништва Србије 

Костић Синиша  дипл.инж.саобр. 


