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У некадашњој трамвајској станици, једном од симбола Палића, данас је отворен
Туристички информативни центар, у који је Министарство трговине, туризма и
телекомуникација уложило седам милиона динара.

Центар је свечано отворио Расим Љајић, потпредседник Владе Србије и ресорни
министар, и том приликом истакао да Палић има потенцијал и заслужује да буде једна од
најважнијих туристичких дестинација у нашој земљи.
- Ово је један од најбољих туристичких центара које Србија има и може да буде модел
туристичког информативног центра какве желимо да видимо у многим местима и
туристичким дестинацијама широм Србије – нагласио је министар Љајић и додао да је овај
објекат само један од четири пројекта које је министарство реализовало прошле године на
Палићу а за која је укупно издвојено 19 милиона динара.

- Спремни смо да и ове године финансирамо пројекте који су у функцији развоја туризма
на Палићу, који морамо да позиционирамо као једну од најважнијих туристичких
дестинација у читавој Србији – најавио је Љајић. - Са потенцијалима које има, он то и
заслужује, али не можемо више само да говоримо о потенцијалима и шансама, већ морамо
да говоримо о конкретним резултатима.
Иако пет објеката на Палићу прима ваучере, интересовање уопште није велико као што је
та остале делове земље, што се такође мора променити.
- Закључно са данашњим даном подељено 11.198 ваучера, махом пензионерима и то
углавном за Луковску бању, Пролом бању и Бању Ковиљачу – предочио је Љајић. - У прва
два месеца имамо раст броја туриста за 15 одсто, а раст иностраних туриста чак 32 одсто,
и верујем да ћемо у целој Србији имати рекордну туристичку годину.

По речима Јенеа Маглаија, постепено је учињен озбиљан искорак за развој туризма на
Палићу.
- Мастер план је усвојен, припрема се међународни тендер, и активно се ради на решавању
пројекта биодиверзитета Палићког језера, а све то у глобалу чини да Палић има
перспективу да постане туристички центар и да га поново доведемо у оно стање када је
био бренд целог региона – најавио је Маглаи.
Отварање инфо центра је један од примера добре сарадње републичке и локалне власти.
- Нерачунајући законска трансферна средства, у протекле две године је више од 300
милиона динара из републичког буџета стигло за реализацију пројеката у Суботици. Због
тога смо веома задовољни односом републике према Суботици, али бих волео да се у
наредном периоду комуникација између локалних самоуправа и републике побољша и да
имамо још више реализованих пројеката – сматра Драги Вучковић, начелник
Севернобачког округа.
Овом приликом додељена су и признања за заслуге у туризму која су добили Вила
„Минић“, директорка хотела „Президент“ Оливера Имброновић и хотели „Galleria“ и
„Gloria“.

