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Запослени у туристичким агенцијама одржали су протест испред Владе Србије и
Скупштине тражећи да им држава помогне како би могли да наставе да раде. Указују да
су због коронавируса практично пред банкротом

  

  

Запослени у туристичким агенцијама одржали су протест испред Владе Србије и
Скупштине тражећи да им држава помогне како би могли да наставе да раде. Указују да
су због коронавируса практично пред банкротом.

  

Запослени у туристичким агенцијама из готово целе Србије кажу да су незадовољни
због тога што држава није предузела ништа да их заштити од када је почела пандемија.
Како кажу, од марта месеца су практично без прихода. Због тога траже да се држава
активира и да им помогне да почну да раде нормално.

  

"Молимо да нам држава помогне с обзиром да је наша бранша најугроженија ми смо
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малтене остали без икаквих прихода".

  

"Дешава се јад општи јавашлук и ја као туристички радник од година колико имам сам
јако огорчена".

  

"Доведени смо буквално пред банкрот, многи су већ остали без посла, боримо се за своје
раднике, боримо се за свој посао који волимо", кажу окупљени.

  

Да им је посао угрожен, указују и туристички водичи. Јер, како кажу, турстичке агенције
без њих не могу да функционишу.

  

"У ком смислу смо ми можда у мало горем положају - зато што је наш посао сезонски, ми
радимо углавном од марта до новембра и велики проблем је заправо што врло мали број
водича је у сталном радном односу, нарочито на месту туристичког водича, наш Закон
нам дозвољава да радимо на уговоре о привременим и повременим пословима, о
ауторској делатности, а држава нас у том смислу није препознала", каже туристички
водич Милица Ленаси.

  

Директор Националне асоцијације туристичких организација Србије Александар
Сеничић каже да је недопустиво што надлежни не реагују на апел запсолених, јер како
каже, због актуелне ситуације, може се очекивати да ће у наредном периоду многи у
туристичким агенцијама остати без посла.

  

"Ми смо до сада слали небројани део захтева или молби за помоћ које смо упутили и
ресорном министарству и председници Владе и председнику Александру Вучићу,
нажалост на њих нисмо добили никакав одгвор, ово је само слика једна катастрофалне
ситуације у којој се налазе туристичке агенције, рента кар компаније, водичи, нисмо
добили никакву секторску помоћ", каже Александар Сеничић из YУТА.

  

Запослени у трустичким агенцијама кажу да уколико надлежни не буду реаговали на
њихове захтеве да ће у наредним данима радикализовати протест.
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